
Ενδιάμεση αξιολόγηση της οδηγίας INSPIRE 

Εισαγωγή 

Η δημόσια διαβούλευση είναι η συγκέντρωση των απόψεων του ευρέος κοινού και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να συμβάλουν: 

Στην εκτίμηση του κατά πόσον οι ενέργειες που είναι ήδη εν εξελίξει στη δημιουργία υποδομής 
χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE, 2007/2/ΕΚ, 
εξακολουθούν να είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους που επιδιώκονται. 

Τα αποτελέσματα της δημόσιας αυτής διαβούλευσης θα συμβάλουν στην ενδιάμεση αξιολόγηση 
της πολιτικής INSPIRE η οποία, σύμφωνα με την οδηγία, πρέπει να πραγματοποιηθεί 7 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πολιτικής θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2014 και μπορεί να οδηγήσει σε διορθωτικά μέτρα πολιτικής που 
είναι απαραίτητα για την προσαρμογή των σημερινών προσεγγίσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν 
πληρέστερα — σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον — με την επίτευξη των αρχικών στόχων της 
πρωτοβουλίας INSPIRE.  

Η διαβούλευση χρησιμοποιεί ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών από όλες τις 
δυνατές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των παρόχων δεδομένων και των 
χρηστών του δημόσιου τομέα, των εμπορικών και μη εμπορικών χρηστών και άλλων 
ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις απόψεις τους για την οδηγία INSPIRE.  

Ιστορικό, πεδίο εφαρμογής και καθεστώς της οδηγίας INSPIRE 

H ανάπτυξη της υποδομής INSPIRE άρχισε το 2001 για να υποστηρίξει την γνωσικεντρική 
προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής που εισηγήθηκε το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
2002-2012. Οι υψηλής ποιότητας πληροφορίες και η ενημέρωση του κοινού είναι οι ακρογωνιαίοι 
λίθοι της παραγωγής αποτελεσμάτων από τη γνωσικεντρική πολιτική.  

Σημαντικό μέρος όλων των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές και το 
κοινό (συμπεριλαμβανομένων του ιδιωτικού και του ακαδημαϊκού τομέα)— και ανταλλάσσονται 
μεταξύ αυτών —αφορούν τη θέση, δηλαδή την τοποθεσία ή περιοχή της γης. Η ποιότητα των 
πληροφοριών αυτών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των «χωρικών δεδομένων», τα οποία 
συλλέγονται και συνδέονται (γεωγραφικά) με τη θέση. Τα περισσότερα περιβαλλοντικά δεδομένα, 
όπως π.χ. μετρήσεις εκπομπών, παρατηρήσεις για τη βιοποικιλότητα, ή δεδομένα περιβαλλοντικής 
ποιότητας, έχουν χωρικό χαρακτήρα.  

Προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικές με τις πολιτικές, τα περιβαλλοντικά δεδομένα 
πρέπει συχνά να συνδυάζονται με άλλα είδη γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι οι χρήσεις γης 
και η γαιωκάλυψη, τα διοικητικά όρια, το υψόμετρο, δεδομένα υδρολογίας και δικτύων 
μεταφοράς, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις παραγωγής, οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η 
διαχείριση περιοχών και οι περιοχές που υπόκεινται σε υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, όπως 
είναι οι προστατευόμενες περιοχές κ.λπ. Γεωφυσικά στοιχεία για τη μετεωρολογία, τη γεωλογία, τα 
εδάφη, κ.λ.π. είναι επίσης συναφείς παράμετροι στο πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος, καθώς 



και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, τα κτηματολογικά 
δεδομένα και οι στατιστικές για τα απόβλητα. 

Τα προγράμματα και τα μέτρα που ορίζονται στη θεματική περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτικές 
που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον (όπως η γεωργία, οι μεταφορές, η χωροταξική ανάπτυξη, 
κλπ.), γενικά συνεπάγονται τον μετριασμό των κινδύνων που προκύπτουν από τις κοινωνικές 
πιέσεις στο περιβάλλον ή εκείνες που σχετίζονται με φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε καταστροφές (με την αλλαγή του κλίματος να αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα). 

Για παράδειγμα, τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και οι μετεωρολογικές συνθήκες, σε 
συνδυασμό με δεδομένα για τις μεταφορές, την θέση βιομηχανικών, αστικών και γεωργικών πηγών 
εκπομπών, στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και επιδημιολογικά δεδομένα, είναι αναγκαία για την 
αξιολόγηση των συνεπειών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Τα ως άνω επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης και τη βαθμονόμηση των στόχων μείωσης των εκπομπών 
ρύπων στις πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις πλημμύρες 
προκύπτουν από τον συνδυασμό δεδομένων για τις χρήσεις γης με υψομετρικά και εδαφολογικά 
στοιχεία και με μετεωρολογικές και υδρολογικές παρατηρήσεις σε λεκάνη απορροής ποταμού, 
καθώς και με στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό, για να προκύψει ποιοι και τι αντιμετωπίζουν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους και να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός. 

Ωστόσο, η εκτεταμένη διερεύνηση και οι δημόσιες διαβουλεύσεις που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο της κατάρτισης της οδηγίας INSPIRE, εντόπισαν ορισμένα σημαντικά εμπόδια στην ευρεία 
χρήση των χωρικών δεδομένων που απαιτούνται για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις πολιτικές 
που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Για παράδειγμα, το 97 % των συμμετεχόντων σε δημόσια διαβούλευση συμφώνησαν ότι σε όλα τα 
επίπεδα, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό: 

1. Χωρικά δεδομένα συχνά λείπουν ή δεν είναι πλήρη. 

2. Η περιγραφή (τεκμηρίωση) των διαθέσιμων χωρικών δεδομένων είναι συχνά ελλιπής. 

3. Συχνά είναι αδύνατο να συνδυαστούν σύνολα χωρικών δεδομένων με άλλα σύνολα 
χωρικών δεδομένων. 

4. Τα συστήματα για την εξεύρεση, την πρόσβαση σε - και τη χρήση - χωρικών δεδομένων 
συχνά λειτουργούν μόνο μεμονωμένα ή δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. 

5. Πολιτισμικοί, θεσμικοί, χρηματοδοτικοί και νομικοί φραγμοί εμποδίζουν ή καθυστερούν 
την ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση ήδη υπαρχόντων χωρικών δεδομένων. 

Η κατάσταση αυτή έχει σαφή αντίκτυπο στην επιτυχημένη εφαρμογή πολιτικών, όπως εμφαίνεται 
σε έρευνα με αντικείμενο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην εκπόνηση μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι οι πέντε συχνότερες δυσκολίες 
αφορούν τα εξής: 



1. Προβλήματα με την εξασφάλιση πρόσβασης στα υπάρχοντα δεδομένα (70 %). 
2. Δυσκολίες στoν εντοπισμό των δεδομένων που είναι διαθέσιμα (56 %). 
3. Τα στοιχεία που έχουμε ανάγκη δεν είναι διαθέσιμα (51 %). 
4. Σύνολα δεδομένων από διάφορους προμηθευτές δεν είναι συμβατά (47 %). 
5. Τα υφιστάμενα δεδομένα είναι ανεπαρκούς ποιότητας (47 %). 

Ως αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών, πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων το 2003 επεσήμανε 
ότι ο αντίκτυπος όσον αφορά τις εργασίες τους περιελάμβανε: 

1. Μικρότερη ακρίβεια περιγραφής των επιπτώσεων. 
2. Μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση των επιπτώσεων που έχουν 

εντοπιστεί. 
3. Υψηλότερο κόστος των μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών και 

στρατηγικών επιπτώσεων. 
 
Η οδηγία INSPIRE, η οποία άρχισε να ισχύει στις 15 Μαΐου 2007, προβλέπει να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά με τη δημιουργία υποδομής στην οποία τα χωρικά 
δεδομένα και οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την περιβαλλοντική πολιτική και τις 
πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον (που είναι οργανωμένα σε 34 θέματα στα 
παραρτήματα I, II και III της οδηγίας) είναι: 
 

1. επιμερισμένα μεταξύ των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, 
εντός των συνόρων και διασυνοριακά, για την επιτέλεση δημόσιων καθηκόντων 
που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, χωρίς περιορισμούς από την πλευρά της 
χρήσης.  

2. τεκμηριωμένα με εναρμονισμένα μεταδεδομένα. 
3. ανευρέσιμα, ορατά και προσβάσιμα μέσω υπηρεσιών που βασίζονται στο 

Διαδίκτυο, τόσο για το κοινό, όσο και για τις δημόσιες αρχές. 
4. οργανωμένα βάσει κοινών χωρικών δεδομένων και υπηρεσιακών 

προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ για συστήματα των δημόσιων διοικήσεων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το INSPIRE δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των χωρικών δεδομένων 
που λείπουν ή είναι ελλιπή, καθώς δεν απαιτεί τη συλλογή νέων δεδομένων. 

Τα μέτρα που θεσπίζει η οδηγία INSPIRE και οι κανόνες εφαρμογής της (κανονισμοί της Επιτροπής 
και απόφαση) έχουν χρονοδιάγραμμα εφαρμογής με ορίζοντα το 2020. 

Ωστόσο, έως τον Δεκέμβριο του 2013, αναμένεται ότι τα κράτη μέλη θα: 

1. έχουν μεταφέρει την οδηγία INSPIRE στην εθνική τους νομοθεσία και θεσπίσει 
κατάλληλες δομές και μηχανισμούς για τον συντονισμό, σε όλες τις βαθμίδες 
διακυβέρνησης, της συμβολής όλων των ενδιαφερομένων για τις υποδομές 
χωρικών πληροφοριών των κρατών μελών.  

2. έχουν θεσπίσει μέτρα για την ανταλλαγή (πρόσβαση, ανταλλαγή και χρήση) των 
χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών μεταξύ των δημοσίων αρχών τους. έχουν 
μεριμνήσει ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να είναι ανοιχτές και στις δημόσιες 
αρχές άλλων κρατών μελών, στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, υπό 
εναρμονισμένες συνθήκες, και στους φορείς που έχουν συσταθεί με τις 
διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι 



συμβαλλόμενα μέρη, για τα καθήκοντα που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο 
στο περιβάλλον. 

3. έχουν τεκμηριώσει όλες τις ομάδες δεδομένων που εμπίπτουν στα 34 θέματα 
της υποδομής INSPIRE με εναρμονισμένα μεταδεδομένα. 

4. έχουν εξασφαλίσει υπηρεσίες εντοπισμού, θέασης, τηλεφόρτωσης και 
μετασχηματισμού. 

5. έχουν παράσχει πρόσφατα συλλεγέντα ή αναδιαρθρωμένα δεδομένα βάσει του 
παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τις εναρμονισμένες προδιαγραφές INSPIRE (άλλα 
σύνολα δεδομένων του παραρτήματος Ι πρέπει να εναρμονιστούν έως το 2017). 
 

Εγκρίθηκαν το καλοκαίρι του 2013 οι κανόνες εφαρμογής (προδιαγραφές δεδομένων) για τα 
θέματα δεδομένων στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, και θα εφαρμοστούν τα επόμενα 7 έτη. 
Βρισκόμαστε, συνεπώς, στο ήμισυ της πορείας εφαρμογής του INSPIRE. Πολλά δομικά στοιχεία και 
υπηρεσίες θα έπρεπε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά οι 
περισσότερες εργασίες οργάνωσης των δεδομένων στα συστήματα ΤΠΕ των κρατών μελών 
(προκειμένου να βελτιωθεί περισσότερο η αυτοματοποιημένη πρόσβαση και η διαλειτουργικότητα 
των δεδομένων και υπηρεσιών εν γένει) δεν έχουν ακόμη αναληφθεί.  

 

 


