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Περίληψη: Με τη θέσπιση της ευρωπαϊκής οδηγίας INSPIRE και σύμφωνα με τον Νόμο 

3882/2010 για τη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών, κάθε οργα-

νισμός στη χώρα μας υποχρεούται να δημιουργήσει πληροφορίες μεταδεδομένων για τα 

γεωχωρικά δεδομένα και τις υπηρεσίες που διαθέτει ή παράγει. Ωστόσο τόσο στις κατευ-

θυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία μεταδεδομένων στην ελληνική γλώσσα, όσο και στις 

εφαρμογές δημιουργίας πληροφοριών μεταδεδομένων της INSPIRE, χρησιμοποιούνται 

όροι που είτε δεν αποδίδουν με σαφήνεια τις πληροφορίες που πρέπει να καταχωρηθούν, 

είτε δεν είναι ορθά μεταφρασμένοι από την αγγλική γλώσσα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο 

χρήστης που επιθυμεί να δημιουργήσει πληροφορίες μεταδεδομένων να μην κατανοεί τι 

στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώσει ή αντιλαμβάνεται εσφαλμένα τις έννοιες. Στην παρού-

σα εργασία γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης περισσότερων κατανοητών όρων που σχετί-

ζονται με τις πληροφορίες μεταδεδομένων στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε οι όροι που 

αναφέρονται να μην απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

 

1. Εισαγωγή 

Τα μεταδεδομένα (metadata) ή δεδομένα για τα δεδομένα εμπεριέχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την αναζήτηση των γεωγραφικών δεδομένων, αλλά 

και αυτές που καθιστούν εφικτή την κατανόηση των χαρακτηριστικών τους από 

τους επικείμενους χρήστες. Αποτελούν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης υποδομών 

χωρικών δεδομένων στα οποία είναι δυνατή η αναζήτηση, ο εντοπισμός, η σύγκρι-

ση και τελικά η προσπέλαση (Σαραφίδης, 2008). 
 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η κοινοτική οδηγία INSPIRE, (Infrastructure for Spatial 

Information in Europe - Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών δεδομένων), δημιουργεί το 

θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία της υποδομής χωρικών δεδομένων 

στην Ευρώπη, στηριζόμενο στις Εθνικές Υποδομές Χωρικών Δεδομένων των επι-

μέρους χωρών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της INSPIRE για τα μεταδεδομένα και 

τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008, για κάθε σύνολο χωρικών δεδομένων που τεκμη-

ριώνεται, πρέπει να δημιουργούνται τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων με βά-

ση το πρότυπο ISO 19115 (Σαραφίδης et al, 2010). 
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Στην Ελλάδα το 2010 ψηφίστηκε ο Νόμος 3882/2010 που αφορά την Εθνική Υποδο-

μή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και τη υποχρέωση δημιουργίας πληρο-

φοριών μεταδεδομένων από κάθε οργανισμό που διαθέτει ή παράγει γεωχωρικά 

δεδομένα ή / και υπηρεσίες  
 
Σήμερα, η δημιουργία προτυποιημένων πληροφοριών μεταδεδομένων για γεωγρα-

φικά δεδομένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE, είναι μια σχετικά 

εύκολη υπόθεση, λόγω των διαθέσιμων εφαρμογών είτε μέσω διαδικτύου (όπως η 

εφαρμογή δημιουργίας μεταδεδομένων για γεωγραφικά δεδομένα της γεωπύλης 

της INSPIRE), είτε εκτελέσιμων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (GIMED – Greek 

Metadata Editor).  
 
Παρόλη τη σημαντικότητα των πληροφοριών μεταδεδομένων για γεωχωρικά δε-

δομένα, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, πολλές φορές είναι 

ασαφείς και δημιουργούν δυσκολίες ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να κατα-

χωρηθούν, είτε δεν είναι ορθά μεταφρασμένοι από την αγγλική γλώσσα. Αποτέλε-

σμα αυτού είναι ο χρήστης να μην αντιλαμβάνεται τι στοιχεία θα πρέπει να συ-

μπληρώσει ή συμπληρώνει εσφαλμένα στοιχεία λόγω της λανθασμένης αντίληψης.  
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης των ορθών όρων που 

σχετίζονται με τις πληροφορίες μεταδεδομένων στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε 

οι όροι που αναφέρονται να γίνονται κατανοητοί και να μην απαιτούν από το χρή-

στη εξειδικευμένες γνώσεις συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και άλλων 

γνώσεων. 

 

 

2. Οδηγία INSPIRE και μεταδεδομένα 

Η INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe – είναι μια πρωτο-

βουλία για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής χωρικών δεδομένων πε-

ριλαμβάνοντας τη σύνδεση μεταξύ εθνικών ή / και περιφερειακών υποδομών γεω-

γραφικών πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν 

λόγω οδηγία επιζητεί να επιλύσει τα προβλήματα διαθεσιμότητας, ποιότητας, ορ-

γάνωσης και προσβασιμότητας της χωρικής πληροφορίας που τηρείται σε επίπεδο 

χώρας προκειμένου να δημιουργήσει το πλαίσιο εφαρμογής διευρωπαϊκής πολιτι-

κής για το περιβάλλον με δυνατότητα επέκτασης και στους τομείς της γεωργίας , 

των μεταφορών και της ενέργειας. Περιλαμβάνει γεωγραφικές και περιβαλλοντι-

κές πληροφορίες, συνολικά σε 34 επίπεδα ομαδοποιημένα σε τρία παραρτήματα, 

που αντιστοιχούν περίπου και στην προτεραιότητα ένταξής τους στο πληροφορια-

κό σύστημα (Σαραφίδης, 2008). 
 
Η οδηγία INSPIRE δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στις 14 Μαρτίου του 2007 και χωρίζεται σε επτά κεφάλαια και τρία παραρτή-

ματα. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν οδηγίες και για τα μεταδεδομένα (INSPIRE, 

2007).: 
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία της οδηγίας INSPIRE για τα μεταδεδομένα και κατά 

συνέπεια σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΥΓΕΠ, για κάθε σύνολο χωρικών δεδο-

μένων που τεκμηριώνεται, πρέπει να δημιουργούνται τα ακόλουθα στοιχεία μετα-

δεδομένων με βάση το πρότυπο ISO 19115 (INSPIRE, 2008): 

 

Πίνακας 1. Στοιχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1205/2008. 

Για καλύτερη κατανόηση των περιεχομένων του πίνακα διευκρινίζεται 

ότι όπου αναφέρεται η λέξη «πόρος» εννοείται το σύνολο των χωρικών 

δεδομένων που τεκμηριώνεται. Τα στοιχεία που εμφανίζονται με τονι-

σμένα (bold) γράμματα, περιέχουν και επιμέρους στοιχεία μεταδεδομέ-

νων. 

Στοιχείο μεταδεδομένων 

Κανόνας  

υποχρέωσης /  

/ επαναλήψεων 

Τίτλος πόρου 1 

Σύνοψη πόρου 1 

Τύπος πόρου 1 

Εντοπιστής πόρου 0..* 

Μοναδικό αναγνωριστικό πόρου 1..* 

Γλώσσα πόρου 0..* 

Θεματική κατηγορία 1..* 

Λέξη κλειδί 1..* 

Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων 1..* 

Χρονική αναφορά 1..* 

Καταγωγή 1 

Χωρική ανάλυση 0..* 

Συμμόρφωση 1..* 

Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση 1..* 

Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού 1..* 

Αρμόδιο μέρος 1..* 

Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα 1..* 

Ημερομηνία μεταδεδομένων 1 

Γλώσσα μεταδεδομένων 1 

 

Με βάση το περιεχόμενο της προαναφερθείσας οδηγίας, αλλά και το πρόσφατο 

σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε με τίτλο «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφο-

ριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου», δη-

μιουργήθηκαν οι σχετικές οδηγίες για τα μεταδεδομένα (INSPIRE, 2007a; ΥΠΕ-

ΚΑ, 2010): 
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Το κύριο πρότυπο που εφαρμόζεται σήμερα στην κοινότητα των Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικά στις υποδομές χωρικών πληροφοριών που 

εναρμονίζονται με τις κατευθυνσεις της οδηγίας INSPIRE, είναι το πρότυπο 19115 

(Σαραφίδης, 2008) .  

 

 

3. Εφαρμογές καταχώρησης μεταδεδομένων. INSPIRE Metadata Editor 

Ο INSPIRE Metadata Editor είναι η επίσημη διαδικτυακή εφαρμογή για καταχώ-

ρηση πληροφοριών μεταδεδομένων και προσφέρεται από την γεωπύλη του IN-

SPIRE στη διεύθυνση: http://inspiregeoportal.ec.europa.eu/editor. Η εφαρμογή 

INSPIRE Metadata Editor έχει γραφτεί σε γλώσσα Java και βασίζεται στις βιβλιο-

θήκες Google Web Toolkit (GWT) (Ζαμπογλου, 2015).  
 
Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τον χρήστη να δημιουργεί συ-

ντακτικά σωστά XML αρχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1205/2008 και με τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής (INSPIRE Metadata Imple-

menting Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119). 

Επίσης έχει μεταφραστεί στις 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

 

Εικόνα 1: Άποψη του περιβάλλοντος της εφαρμογής I#SPIRE Metadata Editor 
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Ακόμη έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πληροφορίες μεταδεδομένων για ένα 

σύνολο χωρικών δεδομένων, μια σειρά συνόλων χωρικών δεδομένων ή για υπηρε-

σίες χωρικών δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 19115 και ISO 19139. Ταυ-

τόχρονα, είναι συμβατός με Internet Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome 

(Εικόνα 1).  
 
Μια δεύτερη εφαρμογή (INSPIRE Metadata Validator) επιτρέπει στον χρήστη να 

εξετάσει αν το αρχείο που δημιουργήθηκε, επαληθεύει το αντίστοιχο XML 

Schema (ISO 19139) και τους κανόνες εφαρμογής, επισημαίνοντας τα λάθος πεδί-

α. Έτσι η εφαρμογή INSPIRE Metadata Editor επιτρέπει την δόμηση των δεδομέ-

νων σύμφωνα με το XML Schema ενώ με την εφαρμογή INSPIRE Metadata Vali-

dator, δηλαδή πατώντας την επιλογή «επικύρωση», γίνεται έλεγχος της τήρησης 

των κανόνων εφαρμογής σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE (Ζάμπογλου, 2015) 

 

 

4. Προτάσεις για αλλαγή στην ορολογία όρων μεταδεδομένων 

Και στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία μεταδεδομένων στην ελληνική 

γλώσσα και στην επίσημη εφαρμογή της γεωπύλης του INSPIRE χρησιμοποιείται 

η ίδια ορολογία για την περιγραφή των στοιχείων μεταδεδομένων.  
 
Στην ορολογία που προτείνεται στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην θέση 

(ενότητα στοιχείων μεταδεδομένων) που συναντάται ο αρχικός όρος στην εφαρμο-

γή δημιουργίας μεταδεδομένων του INSPIRE και η αντίστοιχη πρόταση για αντι-

κατάσταση του: 

1. Πόρος (resource): Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο σύνολο της εφαρμογής 

και αναφέρεται στο σύνολο (dataset), στη σειρά (dataset series) και στην υπη-

ρεσία γεωγραφικών δεδομένων (service), ανάλογα με το τι επιθυμεί να τεκμη-

ριώσει ο χρήστης της εφαρμογής. Η λέξη "πόρος" προτείνεται να αντικαταστα-

θεί με τον όρο "γεωχωρικά δεδομένα" αν πρόκειται για τεκμηρίωση μεμονω-

μένου συνόλου χωρικών δεδομένων, "σειρά γεωχωρικών δεδομένων" αν 

πρόκειται για τεκμηρίωση σειράς συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και "υπη-

ρεσία γεωχωρικών δεδομένων" αν πρόκειται για τεκιμηρίωση υπηρεσίας διά-

θεσης γεωχωρικών δεδομένων στο σύνολο της εφαρμογής όπου υπάρχει σχετι-

κή αναφορά.  

2. Αναγνωριστικό (Identifier). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην ενότητα 

"Ταυτοποίηση". Είναι ένας κωδικός υπό μορφή σειράς χαρακτήρων, κατά κα-

νόνα οριζόμενος από τον κάτοχο των δεδομένων. Ένας περισσότερο κατανοη-

τός όρος θα ήταν "Κωδικοποίηση σύμφωνα με τον αρμόδιο οργανισμό" 

3. Εντοπιστής πόρου (Resource locator). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην 

ενότητα "Ταυτοποίηση". Προτείνεται η αnτικατάσταση του με τον όρο "Διευ-

θυνση URL" + την αντικατάσταση της λέξης "πόρος" ανάλογα με τις περι-

πτώσεις που αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Με τη χρήση του ό-
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ρου αυτού στην πραγματικότητα προτρέπεται η συμπλήρωσης της πληροφορίας 

της διεύθυνσης ιστού (URL). 

4. Χωρική ανάλυση (Spatial resolution). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην 

ενότητα "Ποιότητα και εγκυρότητα". Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται εσφαλμένα 

ως μετάφραση του αγγλικού όρου "spatial resolution" η οποία δεν αποδίδει σω-

στά τις πληροφορίες μεταδεδομένων που πρέπει να συμπληρωθούν. Αντί αυτού 

προτείνεται ο όρος "χωρική διακριτική ικανότητα" που προσεγγίζει καλύτερα 

στην προκειμένη περίπτωση το νόημα του αγγλικού όρου. 

5. Αρμόδιο μέρος (Responsible party). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην ενό-

τητα "Αρμόδιο μέρος". Προτείνεται η αnτικατάσταση του με τον όρο "Αρμόδι-

ος οργανισμός / φορέας". Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει 

ότι πρόκειται για τον αρμόδιο οργανισμό που διαχειρίζεται (παράγει / διαθέτει / 

τεκμηριώνει) τα γεωγραφικά δεδομένα για τα οποία δημιουργούνται μεταδεδο-

μένα 

6. Απόσταση χωρικής (Resolution distance). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται 

στην ενότητα "Ποιότητα και εγκυρότητα". Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης κα-

λείται να συμπληρώσει την ελάχιστη απόσταση κατά την οποία μπορούν να δι-

ακριθούν δυο διαφορετικά σημεία στα γεωχωρικά δεδομένα που τεκμηριώνο-

νται. Προτείνεται η αντικατάσταση του με τον όρο "Ελάχιστη διακριτή από-

σταση" 

7. Συμμόρφωση. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην ενότητα "Συμμόρφωση". 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν πληροφορίες με τις προδια-

γραφές τις οποίες πληρούν τα γεωχωρικά δεδομένα που τεκμηριώνονται. Προ-

τείνεται η αντικατάσταση του με τον όρο "Συμμόρφωση με προδιαγραφές" 

 

 

5. Συμπεράσματα 

Με τη χρήση της προτεινόμενης ορολογίας δεν είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη 

γνώση για τη συμπλήρωση / ενημέρωση πληροφοριών μεταδεδομένων κάνοντας 

χρήση της εφαρμογής δημιουργίας μεταδεδομένων της γεωπύλης INSPIRE. Έτσι 

αφενός γίνεται κατανοητό τι ακριβώς πληροφορία θα πρέπει να συμπληρώθει,από 

τον αρμόδιο δημιουργίας πληροφοριών μεταδεδομένων, αφετέρου δεν αποθαρρύ-

νεται στην συμπληρωση πληροφοριών που δεν κατανοεί. Έτσι τα μεταδεδομένα 

που δημιουργούνται είναι πιο εύχρηστα και ανταποκρίνονται με τον μέγιστο δυνα-

τό τρόπο στο σκοπό τους που είναι η τεκμηρίωση των γεωχωρικών δεδομένων. 
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