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Ελλάδας (ΟΚΧΕ) ….» (Α΄141)»

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Οι σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού και διαμόρφωσης της πολιτικής
περιβάλλοντος και των άλλων πολιτικών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο,
καθώς και η ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των πολιτικών αυτών
δημιουργούν νέους προσανατολισμούς και επιβάλλουν εμπεριστατωμένη
αντιμετώπιση και τεκμηριωμένη ανάλυση η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη
πληροφοριών υψηλής ποιότητας και στη συμμετοχή ενημερωμένου
κοινού.
Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναγνωριστεί πως ο
σχεδιασμός για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και η
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για το περιβάλλον πρέπει να
βασίζεται στην ολιστική εξέταση πληθώρας κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών στοιχείων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.
Προϋπόθεση για την ολιστική προσέγγιση αποτελεί η σύνδεση αυτών των
στοιχείων με το κοινό τους παρανομαστή τον χώρο, κάνοντας χρήση
γεωαναφερμένων δεδομένων.
Για την διαμόρφωση και παρακολούθηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο η κοινότητα διαπίστωσε πως η ευρεία πρόσβαση στις
γεωχωρικές πληροφορίες και χρήση τους είναι προβληματική στην
Ευρώπη. Τα κυριότερα προβλήματα αποδίδονται στις ελλείψεις
δεδομένων και τεκμηρίωσης και στην ασυμβατότητα μεταξύ συνόλων
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, οι οποίες οφείλονται για
παράδειγμα, στην ύπαρξη διαφορετικών προτύπων και στους φραγμούς
στους οποίους προσκρούει η ανταλλαγή και η επαναχρησιμοποίηση
γεωχωρικών δεδομένων.
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Ως εκ τούτου απαιτούνται νέοι προσανατολισμοί που θα συμβάλλουν στη
βελτίωση του τρόπου παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης των
γεωχωρικών δεδομένων στις διάφορες βαθμίδες διακυβέρνησης. Η
υιοθέτηση πολιτικών που περιορίζουν την πολλαπλή συλλογή των ίδιων
δεδομένων, στηρίζουν την τυποποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας,
προωθούν την ευρεία διάδοση και χρήση των πληροφοριών για το
γεωγραφικό χώρο, οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και
θεμελιώνουν συνεργασίες. Τα οφέλη που προκύπτουν μπορούν να
αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της διάχυσης
ποιοτικά αναβαθμισμένων πληροφοριών. Παράλληλα, η αυξημένη
διαθεσιμότητα πληροφοριών, τονώνει την καινοτομία μέσω της
μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων παραγωγής και παροχής
πληροφοριών.
Οι ως άνω λόγοι οδήγησαν στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου με την
υιοθέτηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, αλλιώς Οδηγία INSPIRE (Infrastructure
for Spatial Information in Europe). Με την οδηγία αυτή ενδυναμώνονται οι
επιταγές του Κοινοτικού Νομοθέτη για την ελεύθερη πρόσβαση δημοσίων
αρχών σε περιβαλλοντικές και άλλες πληροφορίες. Βασικός στόχος της
πρωτοβουλίας INSPIRE είναι η δημιουργία και λειτουργία Ευρωπαϊκής
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία θα βασίζεται στην
ανάπτυξη Εθνικών Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, έτσι ώστε να
εναρμονίζονται σταδιακά οι εθνικές υποδομές γεωχωρικών δεδομένων σε
μια ενιαία Ευρωπαϊκή υποδομή. Η INSPIRE έχει σχεδιασθεί για να
βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων
γεωχωρικών δεδομένων μέσω της τεκμηρίωσής τους, της λειτουργίας
υπηρεσιών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα
χωρικά δεδομένα και στην αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους και της
αντιμετώπισης των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η χρήση τους.
Η δημιουργία ενιαίας και υψηλής ποιότητας γεωχωρικής πληροφορίας σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιλύει τα προβλήματα
διαθεσιμότητας, ποιότητας, οργάνωσης και προσβασιμότητας της
χωρικής πληροφορίας με στόχο την χάραξη και ολοκληρωμένη άσκηση
της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και των άλλων πολιτικών που
ενδέχεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Για την προώθηση της διάθεσης πληροφοριών του δημοσίου τομέα έχουν
θεσπισθεί και άλλα κοινοτικά εργαλεία, όπως η οδηγία 2003/4/ΕΚ για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οδηγία
2003/98/ΕΚ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα,
η πρωτοβουλία GMES και το πρόγραμμα GALILEO. Η οδηγία INSPIRE
συμπληρώνει τα προαναφερθέντα μέσα και βοηθά στην εφαρμογή τους.
Η Πολιτεία εκτιμώντας και αξιολογώντας τα νέα αυτά δεδομένα και
προκειμένου να ανταποκριθεί πληρέστερα και πιο ολοκληρωμένα στις
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νέες απαιτήσεις και προσανατολισμούς του κοινοτικού κεκτημένου,
προβαίνει στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που στοχεύει στη
δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ),
δηλαδή στη δημιουργία ενός πλήρους λειτουργικού και παραγωγικού
συστήματος διάθεσης γεωχωρικών πληροφοριών προς το σύνολο της
δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στις επιχειρήσεις
και στους πολίτες.
Αναλυτικότερα, η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών έχει
τέσσερα βασικά συστατικά:
α) Τα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. ζώνες Νatura 2000,
υδρογραφικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, προστατευόμενες τοποθεσίες, κ.λπ.)
β) τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, δηλαδή λογισμικό το οποίο
εκτελεί διάφορες διεργασίες πάνω στα γεωδεδομένα και τα μεταδεδομένα
τους προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν (π.χ. υπηρεσίες επισκόπησης
των χαρτών, εύρεσης των δεδομένων που αναζητούμε, κ.λπ.),
γ) το τεχνικό πλαίσιο, δηλαδή τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες
πρέπει να πληρούν τα προαναφερόμενα γεωδεδομένα προκειμένου αυτά
να είναι διαλειτουργικά και αξιοποιήσιμα ταυτόχρονα και
δ) το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται αφενός από μία καλώς
ορισμένη διοικητική διάρθρωση που καθορίζει τους ρόλους και τις
υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στη λειτουργία της υποδομής και
αφετέρου από τη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τον τρόπο
διαμοιρασμού των γεωδεδομένων τόσο μεταξύ της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
όσο και από αυτήν προς τους πολίτες και το ευρύ κοινό.
Ενώ τα περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη υποδομές
τις οποίες απλώς πρέπει να εναρμονίσουν με την οδηγία 2007/2/ΕC
(INSPIRE), η Ελλάδα πρέπει πρωτίστως να δημιουργήσει υποδομή, την
οποία δε διαθέτει και κατόπιν να την εναρμονίσει με τα όσα ορίζονται
στην οδηγία INSPIRE. Εκτός από την έλλειψη υποδομής, στην απογραφή
που πραγματοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και τον Οργανισμό
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) αποκαλύφθηκαν
βασικά προβλήματα όπως κακής ποιότητας γεωδεδομένα με πολλές
επικαλύψεις, προβληματικές και δύσχρηστες υπηρεσίες, αποσπασματικά
ορισμένες και πολλές φορές ανεπαρκείς για τους σκοπούς των έργων
τεχνικές προδιαγραφές και παντελής έλλειψη θεσμικού πλαισίου
διαμοιρασμού δεδομένων, με υψηλό επίπεδο γραφειοκρατίας και σαφή
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών. Τα παραπάνω
προβλήματα μεταφράζονται σε ουσιαστική αδυναμία πρόσβασης των
πολιτών στα γεωδεδομένα για την διεκπεραίωση ακόμα και των πλέον
απλών υποθέσεών τους αλλά και στην αδυναμία του Κράτους να ασκήσει
συντονισμένη και συνολική αναπτυξιακή πολιτική με σεβασμό στο
περιβάλλον και στους πολίτες του.
Τα συμπεράσματα της απογραφής οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι
ζητούμενο δεν είναι η απλή συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2007/2/EK. Αντιθέτως, ζητούμενο είναι η αξιοποίηση της ευκαιρίας που
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δίνεται στη χώρα μέσω της ενσωμάτωσης αυτής να δημιουργήσει μια
ευρύτερη υποδομή με στέρεες βάσεις από την αρχή, η οποία θα καλύπτει
όλα τα σύνολα και τις υπηρεσίες δεδομένων, σε ένα συνολικό και καλώς
ορισμένο τεχνολογικό, θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και θα ορίζει
κοινούς κανόνες παραγωγής, διάθεσης και διαχείρισης αυτών. Με αυτό
τον τρόπο η χώρα θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των νέων
περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προκλήσεων και να ικανοποιήσει την
ολοένα και μεγαλύτερη απαίτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών σε
αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη γεωπληροφορία.

Αν και στην οδηγία 2007/2/ΕΚ γίνεται συχνή αναφορά στους όρους
«Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών», «Χωρικά ∆εδομένα» κλπ, για την
ελληνική υποδομή επιλέχθηκαν οι ορθότεροι και πιο ακριβείς
επιστημονικά όροι «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών» ή
«Γεωχωρικά ∆εδομένα». Σκοπός της επιλογής των συγκεκριμένων
όρων, είναι αφενός να διατηρηθεί η συμβατότητα με τον καθιερωμένο
πλέον όρο «χωρικός» αφετέρου όμως να αποδωθεί ορθά και να
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής και το εύρος της Ελληνικής Εθνικής
Υποδομής και των δεδομένων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει, σε
αντικείμενα και φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και εκδηλώνονται στο
γεωγραφικό-περιβαλλοντικό χώρο και μόνο. Η άκριτη υιοθέτηση του όρου
«χωρικός» θα οδηγούσε ενδεχομένως σε προβλήματα ερμηνείας του
πεδίου εφαρμογής του νόμου, καθώς ό όρος αυτός είναι πιο ευρύς,
περιλαμβάνοντας αντικείμενα και φαινόμενα όχι μόνο του γεωγραφικού
χώρου, αλλά τόσο του μικρόκοσμου (μόρια, άτομα κλπ) όσο και του
μακρόκοσμου (γαλαξίες, σύμπαν κλπ). Στην πιθανή σύγχυση που
προκύπτει από τη χρήση του όρου «χωρικός» στην οδηγία 2007/2/ΕΚ
γίνεται μνεία και από τους ειδικούς της ομάδας εργασίας για τον ορισμό
των θεματικών ενοτήτων της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι οποίοι αναφέρουν στη σελίδα 7 του κειμένου τους (Drafting
Team: Data Specifications” Definitions of Annex Themes and Scope) ότι
η χρήση του όρου «χωρικός» είναι ατυχής και περιλαμβάνει αντικείμενα
όπως άτομα, μόρια αλλά και πλανήτες οποία όμως δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας Για αυτό το λόγο προχωρούν στην
παραδοχή θεώρησης του όρου «χωρικός» ως συνώνυμο με το
«γεωγραφικός».

Η αιτιολογία και οι βασικοί άξονες που διαπερνούν το νόμο αυτόν
είναι οι ακόλουθοι:
Το σχέδιο του νόμου διέπεται από την βασική διαπίστωση ότι για τη
δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)
απαιτείται ένα σύνολο θεσμικών μέτρων και παρεμβάσεων σε
διοικητικό, οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο, καθώς και οι
κατάλληλες διοικητικές δομές, διαδικασίες και μηχανισμοί
υλοποίησης. Στόχος είναι, αφενός η προσαρμογή του δημόσιου
τομέα στις μεθόδους οργάνωσης και διάθεσης αξιόπιστων
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γεωχωρικών πληροφοριών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της
κοινοτικής οδηγίας, αλλά και η διασφάλιση του αναγκαίου οριζόντιου
συντονισμού των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα
για την παραγωγή αξιόπιστων και έγκυρων γεωχωρικών
πληροφοριών στο πλαίσιο που επιβάλλει η κοινοτική Οδηγία και οι
εθνικές ανάγκες.
Η ποιότητα των γεωχωρικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα για τη
χώρα υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, μια και
οι απαιτήσεις για την παραγωγή και απόκτηση γεωχωρικών
δεδομένων που προέρχονται από τους κρατικούς φορείς δεν είναι
συντονισμένες, ενώ ο ιδιωτικός τομέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από αυτό. Η έλλειψη «κουλτούρας» διαμοιρασμού πληροφορίας
αλλά και των σχετικών υποδομών στο δημόσιο τομέα, ο αργός
ρυθμός ενημέρωσης των γεωχωρικών δεδομένων, η μη υιοθέτηση
σύγχρονων μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας, το υψηλό κόστος
των συμβατικών χαρτών και κυρίως των ψηφιακών δεδομένων,
αποτελούν φραγμούς για την ανάπτυξη πλήθους υπηρεσιών και
προϊόντων που βασίζονται σε επίκαιρα γεωχωρικά δεδομένα.
Στην Ελλάδα τα γεωχωρικά δεδομένα που προμηθεύεται και
χρησιμοποιεί η ∆ημόσια ∆ιοίκηση χαρακτηρίζονται πρακτικά στο
σύνολό τους ως κλειστά, δηλαδή:


Οι περισσότεροι φορείς της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης δε διαθέτουν
τα δεδομένα τους προς αξιοποίηση σε άλλους φορείς της
∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε έλλειμμα
πληροφόρησης (απουσιάζουν δομές πληροφόρησης και
συνεργασίας), σε κακές πρακτικές διαμοιρασμού δεδομένων
(έλλειψη πολιτικής για τη διάθεση των δεδομένων, κάθε
φορέας θεωρεί τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει
ιδιοκτησία του), καθώς και σε θεσμικές αποκλίσεις (φορείς της
∆∆ που παράνομα αρνούνται να διαθέσουν τα γεωχωρικά
δεδομένα τους), με αποτέλεσμα σημαντικές επικαλύψεις και
σπατάλη δημόσιων πόρων.



Η αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους των δεδομένων, και η
επιλογή κλειστών προτύπων που εμποδίζουν ενδεχομένως τη
συμμετοχή κάποιων προμηθευτών, προκαλούν δυσχέρεια στη
∆∆ για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.



Οι περισσότεροι φορείς της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης δε διαθέτουν
τα δεδομένα τους προς αξιοποίηση από τους πολίτες,
επιχειρήσεις, ΑΕΙ. Ακόμη και η απλή πληροφόρηση των
πολιτών μέσω διαδραστικών χαρτών στο ∆ιαδίκτυο για
καθημερινά θέματα (π.χ. οδικό δίκτυο, θέσεις δημόσιων
υπηρεσιών, φυσικά φαινόμενα), ενώ είναι τεχνικά και θεσμικά
δυνατή, απουσιάζει.
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Η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα αντιστρατεύεται τους
επιδιωκόμενους στόχους του κοινοτικού κεκτημένου. Το γεγονός
αυτό, καθόρισε το ρυθμιστικό πλαίσιο του νόμου, ώστε με τη
θέσπιση κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών να ενισχυθεί ο
παρεμβατικός ρόλος της Πολιτείας στην επίλυση των δυσλειτουργιών
και αγκυλώσεων που καθηλώνουν την διαμόρφωση και την άσκηση
αποτελεσματικών πολιτικών.
Άλλο βασικό στοιχείο του νόμου είναι ότι η χάραξη, εφαρμογή,
παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός ευρέως φάσματος
περιβαλλοντικών και άλλων πολιτικών δεν μπορεί παρά να
προσβλέπει στη δημόσια και δωρεάν πρόσβαση σε γεωχωρικά
δεδομένα στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας, της
διαφάνειας, της εξοικονόμησης πόρων και της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας.
Τα γεωχωρικά δεδομένα που η ∆ημόσια ∆ιοίκηση
προμηθεύεται και παράγει αποτελούν δημόσια περιουσία και
πρέπει να είναι διαθέσιμα μεταξύ της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και
των πολιτών.
Η ελεύθερη πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα συνεισφέρει:


Στην
εξοικονόμηση
πόρων.
Επαναχρησιμοποίηση
γεωχωρικών
δεδομένων,
με μείωση
του κόστους
προμήθειας/παραγωγής τους και αναδιανομή πόρων για τη
βελτίωση της ποιότητας τους.



Στην καλύτερη διακυβέρνηση. Ο διαμοιρασμός γνώσης
συμβάλει στην καλύτερη επιτελική πληροφόρηση, την έγκαιρη
αντιμετώπιση
έκτακτων
γεγονότων,
την
έγκαιρη
προειδοποίηση, την ανάλυση σεναρίων και τον καθορισμό
πολιτικής.



Στη διαφάνεια. Οι πράξεις της ∆∆ και η διαδικασία λήψης
αποφάσεων θα είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο.
Επιπλέον, τυχόν παράνομες ενέργειες της ∆∆ ή/και των
πολιτών μπορούν να εντοπιστούν από τους πολίτες (π.χ.
αυθαίρετη δόμηση).



Στην αύξηση της παραγωγικότητας με τη βελτίωση της
λειτουργίας της ∆∆ που αφομοιώνοντας τα αποτελέσματα των
τεχνολογικών εξελίξεων θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί
γεωχωρικά δεδομένα και θα παρέχει σύγχρονες σχετικές
υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.



Στην αύξηση των διαθέσιμων εφαρμογών τόσο από το
∆ημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα και στην σωστή
κίνηση της αγοράς με την αποφυγή στρεβλώσεων που
δημιουργούνται στην αγορά από την προνομιακή πρόσβαση
σε δεδομένα.
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Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η αξιοποίηση
γεωχωρικών δεδομένων της ∆∆ από επαγγελματίες βελτιώνει
εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες.



Στη δημιουργία νέων, τεχνολογικά σύγχρονων θέσεων
εργασίας



Στην ανάδειξη της χώρας. Τα γεωχωρικά δεδομένα θα
προσφέρονται στο ∆ιαδίκτυο προς κάθε ενδιαφερόμενο,
καλύπτοντας το έλλειμμα πληροφόρησης για τη χώρα σε
γεωχωρική πληροφορία.



Στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
χαράσσει και εκφράζει εθνικά την περιβαλλοντική πολιτική η οποία
αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης των άλλων εθνικών πολιτικών.
Επιπλέον, λόγω του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής του νόμου, των
σημαντικών αλλαγών που εισάγει σε όλο το εύρος τη ∆ημόσιας
∆ιοίκησης, αλλά και της ανάγκης απαίτησης πολιτικής στήριξης σε όλο το
εύρος της δημόσιας διοίκησης για την επιτυχή εφαρμογή των
προβλέψεων του νόμου, ο παρόν νόμος υπογράφει από το σύνολο των
Υπουργών της Κυβέρνησης.
Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου στην εθνική
έννομη τάξη και κατ΄ επέκταση η υλοποίηση των στόχων και των γενικών
κατευθύνσεων του κοινοτικού κεκτημένου, απαιτούνται νέες διοικητικές
δομές, κανόνες και διαδικασίες.
Η προσαρμογή του δημόσιου τομέα στις μεθόδους οργάνωσης και
διάθεσης αξιόπιστων γεωχωρικών πληροφοριών, σύμφωνα με το νόμο,
θωρακίζεται με τη διασφάλιση σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο του
αναγκαίου οριζόντιου συντονισμού των φορέων του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται η Εθνική Επιτροπή
Γεωπληροφορίας, (ΕΘΕΓ) ανώτατο πολιτικό όργανο που υπάγεται στον
Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του Υπουργού ΠΕΚΑ και με μέλη
Γενικούς Γραμματείς κύριων αρμόδιων υπουργείων. Στο πολιτικό αυτό
όργανο ανατίθεται η ευθύνη υλοποίησης των στόχων του νόμου.
Ο προτεινόμενος νόμος διαμορφώθηκε μετά από εκτίμηση των
υφιστάμενων δυνατοτήτων στο διοικητικό μας σύστημα και σε συνάρτηση
με τα συστήματα οργάνωσης INSPIRE που έχουν υιοθετήσει τα άλλα
κράτη-μέλη.
Μέχρι σήμερα η χώρα μας δεν διαθέτει ανάλογο σύστημα νομοθετικών
ρυθμίσεων που να συστηματοποιεί και να εξορθολογεί πλέγμα μέτρων
για τη παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων.
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Το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου νόμου συντίθεται από τα τρία
ακόλουθα μέρη:
1. Το μέρος Α’, με το οποίο γίνεται ενσωμάτωση της κοινοτικής
οδηγίας 2007/2/ΕΚ στο Εθνικό ∆ίκαιο
2. Το μέρος Β’, το οποίο περιέχει εθνικά μέτρα εφαρμογής της
οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
3. Το μέρος Γ’, που αφορά στην Εθνική Νομοθεσία.
Είναι δεδομένο ότι η δημιουργία ενιαίας και υψηλής ποιότητας
γεωχωρικής πληροφορίας μέσω του συστήματος της Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών
Πληροφοριών,
συνιστά
θεμελιώδη
παράγοντα
εξυπηρέτησης και υλοποίησης περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών,
οικονομικών και διοικητικών στόχων. Κινητήριος μοχλός για την
υλοποίηση αυτών των στόχων είναι η συμμετοχή ενεργού και
ενημερωμένου κοινού στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης των
πολιτικών αποφάσεων.

Άρθρο 1
Σκοπός-Αντικείμενο
(άρθρο 1 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι με την έκδοση του νόμου ενσωματώνεται
στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και διατυπώνονται
αναλυτικά οι στόχοι του νόμου για την ανάπτυξη και λειτουργία της
Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
(άρθρο 2 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και οι νόμοι
με την επιφύλαξη των οποίων εφαρμόζεται ο παρών νόμος. Επίσης
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αναφέρεται, ότι ο παρών νόμος δε θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των δημοσίων αρχών.

Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
To άρθρο αυτό αποβλέπει στον καθορισμό του περιεχομένου των
βασικών όρων που διέπουν το νόμο, «Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών»,
"γεωχωρικά
δεδομένα",
"σύνολο
γεωχωρικών
δεδομένων", "υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων", "χωρικό αντικείμενο",
"μεταδεδομένα", διαλειτουργικότητα", "δημόσια αρχή", "τρίτος", «δικτυακή
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (geoportal) INSPIRE". Οι έννοιες των
όρων καθορίζονται με κριτήριο την επιστημονική ακρίβεια και πληρότητα
και σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο και η διατύπωσή τους επηρεάζει
τις κατευθύνσεις ερμηνείας του νόμου.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 4 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

Το πεδίο εφαρμογής του νόμου εκτείνεται, σύμφωνα με την οδηγία
2007/2/ΕΚ, σε υφιστάμενα γεωχωρικά δεδομένα τα οποία οι ίδιες οι
δημόσιες αρχές έχουν στην κατοχή τους ή κατέχουν τρίτοι για λογαριασμό
των δημόσιων αρχών και στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων από
δημόσιες αρχές για την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους. Τα
γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στο περιβάλλον, διακρίνονται στα
Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ του νόμου, τα οποία αποτελούν αυστηρή
μεταφορά του κοινοτικού κειμένου.
Λόγω των εξαιρετικά μεγάλων επικαλύψεων γεωχωρικών δεδομένων σε
όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης (π.χ. το οδικό δίκτυο είναι διαθέσιμο
από πέντε Υπουργεία), διευκρινίζεται πως σε περίπτωση ταυτόσημων
αντιγράφων, οι προβλέψεις του νόμου ισχύουν μόνο για τα πρωτότυπα
σύνολα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επανάληψη πληροφορίας, η
διάχυση της ευθύνης για την ενημέρωσή της και ενισχύονται οι διατάξεις
του νόμου περί κοινοχρησίας (υποχρεωτική και χωρίς τέλη μεταξύ των
δημοσίων αρχών), καθώς και του ορισμού κυρίου για κάθε σύνολο
γεωχωρικών δεδομένων (μία μόνο δημόσια αρχή έχει την ευθύνη για όλα
τα στάδια του κύκλου ζωής ενός συνόλου γεωχωρικών δεδομένων).
Επιπλέον, προς συμμόρφωση με την Οδηγία INSPIRE, το πεδίο
εφαρμογής του νόμου περιλαμβάνει τις υπηρεσίες γεωχωρικών
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δεδομένων που αφορούν στα μεταδεδομένα, τα δεδομένα και τα σύνολά
τους.
Η ρητή πρόβλεψη περί μη απαίτησης συλλογής νέων γεωχωρικών
δεδομένων αποσκοπεί στην αποθάρρυνση των δημοσίων αρχών να
προτείνουν ανούσια έργα επαναπρομήθειας και επαναπαραγωγής
γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα σε κάποια άλλη
δημόσια αρχή. Η πρακτική αυτή ήταν εξαιρετικά συνηθισμένη στο
παρελθόν και είχε οδηγήσει σε σπατάλη δημοσίων πόρων και στην
προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων κακής ποιότητας λόγων ελλιπών
τεχνικών προδιαγραφών.
Εξαίρεση στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αποτελούν γεωχωρικά
δεδομένα που έχει προμηθευτεί δημόσια αρχή, αλλά για τα οποία δεν
έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες άδειες ή γενικότερα η άδεια του τρίτου
που διαθέτει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προς εφαρμογή των
διατάξεων του νόμου. Το συγκεκριμένο εδάφιο αντιμετωπίζει την
υφιστάμενη κατάσταση στη δημόσια διοίκηση με ρεαλιστικό τρόπο. Όσα
γεωχωρικά δεδομένα έχουν προμηθευτεί με άδειες που περιορίζουν την
κοινοχρησία τους μεταξύ δημοσίων αρχών, δεν είναι δυνατό να
περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του νόμου. Ωστόσο, σε επόμενες
διατάξεις καθορίζεται ρητά πως εφεξής η προμήθεια γεωχωρικών
δεδομένων από δημόσια αρχή θα είναι δυνατή μόνο εάν η δημόσια αρχή
έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες άδειες από τρίτους ώστε να εφαρμόζεται
πλήρως ο νόμος.
Η εφαρμογή του νόμου στην κατώτατη βαθμίδα διακυβέρνησης δίνεται ως
δυνατότητα από το κείμενο της Οδηγίας INSPIRE για περιπτώσεις
κρατών μελών, όπως η Ελλάδα, όπου αρμοδιότητες για τη συλλογή
γεωχωρικών δεδομένων υπάρχουν σε τοπικούς φορείς (π.χ. ΟΤΑ).

KΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Άρθρο 5
Μεταδεδομένα
(άρθρα 5 & 6 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Τα μεταδεδομένα αποτελούν πληροφορίες με τις οποίες περιγράφονται τα
σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και οι οποίες καθιστούν
δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη χρήση αυτών. Για
παράδειγμα, μια σειρά αεροφωτογραφιών των νήσων του Αιγαίου, η
οποία αποτελεί ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων, μπορεί να
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συνοδεύεται από ένα αρχείο στο οποίο έχουν κωδικοποιηθεί
μεταδεδομένα που την περιγράφουν. Τέτοιου είδους πληροφορίες θα
μπορούσαν να είναι το μέγεθος των αεροφωτογραφιών, η κλίμακά τους,
το ύψος πτήσης, η ημερομηνία της αεροφωτογράφισης καθώς και το
ποσοστό της νεφοκάλυψης τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην περιοχή
που φωτογραφήθηκε.
Για τα πρωτότυπα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που
εντάσσονται σε κάποια από τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος
νόμου, αναφέρονται στο άρθρο τα ελάχιστα μεταδεδομένα που θα πρέπει
να δημιουργηθούν για αυτά και προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα
λειτουργίας τους σύμφωνα με τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 7
της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Το είδος, ο μορφότυπος και οι αναλυτικές
προδιαγραφές
και
διαδικασίες
τήρησης
των
μεταδεδομένων
περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό ΕΚ 1205/2008 που εκδόθηκε
σε εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 1,
της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 6
Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE
(άρθρο 7 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των εκτελεστικών
διατάξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2007/2/ΕΚ
σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στο
τρόπο διάθεσης των πρωτοτύπων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων με
στόχο τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων δεδομένων
μεταξύ τους. Επίσης ορίζεται ότι όλα τα γεωχωρικά σύνολα και υπηρεσίες
που είναι αποτέλεσμα νέας συλλογής/προμήθειας ή/και εκτενούς
αναδιοργάνωσης και εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα πρέπει
να συμμορφωθούν με τις εκτελεστικές διατάξεις εντός 2 ετών από τη
θέσπισή τους. Για τα υπόλοιπα σύνολα και υπηρεσίες, το διάστημα αυτό
ορίζεται στα 7 έτη. Η προσαρμογή των υπαρχόντων ή και νέων συνόλων
σε συμβατή μορφή με τις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 2007/2/ΕΚ
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) Με τροποποίηση του σχήματος των
υπαρχόντων συνόλων, δηλαδή με επεξεργασία η οποία θα επιφέρει
μόνιμη μεταβολή των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων ή β) μέσω
υπηρεσιών μετασχηματισμού, οι οποίες αφήνουν άθικτο το πρωτογενές
υλικό, αλλά παράγουν από αυτό ένα μετασχηματισμένο σύμμορφο
σύνολο μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
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Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα γεωχωρικά δεδομένα λόγω του
ρόλου
τους
στην
υποδομή
γεωχωρικών
πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα,
έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Οργανισμό
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, να συμμετέχουν σε
προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Επιτροπής Ε.Κ. για το περιεχόμενο
των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1
Άρθρο 7
Συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις
(άρθρα 7 & 10 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο ΟΚΧΕ ως υπόχρεος να θέτει σε γνώση των
δημόσιων αρχών και των τρίτων κάθε πληροφορία, οδηγία,
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση
προς
τις
εκτελεστικές
διατάξεις
που
προβλέπονται
στο
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/.
Επιπλέον, καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών
προκειμένου
να
εξασφαλιστεί
η
συνοχή
των
γεωχωρικών
χαρακτηριστικών, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της
μεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών μελών.

KΕΦΑΛΑΙΟ ∆
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 8
∆ικτυακές Υπηρεσίες
(άρθρο 11 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων είναι λογισμικό το οποίο,
αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μεταδεδομένα, παρέχει τη δυνατότητα
διαφόρων διεργασιών στα γεωχωρικά δεδομένα. Οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται δικτυακά και είναι απαραίτητες για την κοινοχρησία των
γεωχωρικών δεδομένων από τις δημόσιες αρχές αλλά και για την
αξιοποίησή τους από τους πολίτες και τους ιδιωτικούς φορείς.
Οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να διατίθενται για τα σύνολα
γεωχωρικών δεδομένων στην ΕΥΓΕΠ είναι: α) υπηρεσίες εξεύρεσης, που
καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών βάσει
κριτηρίων όπως λέξεις-κλειδιά, επιλεγμένη γεωγραφική τοποθεσία,
αρμόδια αρχή κλπ, β) υπηρεσίες απεικόνισης, που εξασφαλίζουν την
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οπτική παρουσίαση, τη μεγέθυνση/σμίκρυνση, τη μετακίνηση και την
υπέρθεση γεωχωρικών δεδομένων, γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, που
καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση αντιγράφων των γεωχωρικών
δεδομένων, δ) υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι οποίες μετασχηματίζουν
τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων σε τέτοια μορφή ώστε αυτά να είναι
σύμμορφα με τις εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 2007/2/ΕΚ και άρα
διαλειτουργικά μεταξύ τους και ε) υπηρεσίες επίκλησης, οι οποίες
καθιστούν δυνατή την προσφυγή σε άλλες υπηρεσίες δεδομένων.
Οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν μπορεί να διατίθενται και να
αναπτυχθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή είναι κύριος πρωτότυπων
συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που έχουν ενταχθεί στην υποδομή
αλλά και από τον ΟΚΧΕ μέσω της Εθνικής Γεωπύλης. Ο ΟΚΧΕ, σε
συνεργασία με τα Κομβικά Σημεία Επαφής, θα συντονίζει μέσω της
Εθνικής Πύλης το δίκτυο των υπηρεσιών που θα δημιουργηθεί και θα
ελέγχει ότι όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα λειτουργούν σύμφωνα
με τις προσυμφωνημένες προδιαγραφές και με ελάχιστα κριτήρια
επιδόσεων, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υποδομών
και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 976/2009 που έχει εκδοθεί σε
εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7
της οδηγίας 2007/2/ΕΚ σχετικά με τις δικτυακές υπηρεσίες.

Άρθρο 9
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
(άρθρο 12 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Ο ΟΚΧΕ διαθέτει σε άλλες δημόσιες αρχές πρόσβαση στο δίκτυο
υπηρεσιών του άρθρου 8 με σκοπό τη σύνδεση των οικείων συνόλων και
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Έπιπλέον, Η υπηρεσία αυτή είναι
επίσης διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματος σε τρίτους, τα σύνολα και οι
υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων των οποίων τηρούν τις εκτελεστικές
διατάξεις του άρθρου 6.

Άρθρο 10
Περιορισμοί στην πρόσβαση
(άρθρο 13 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται περιοριστικά και αυστηρά οι όροι και οι
προϋποθέσεις
περιορισμού
στην
πρόσβαση
στα
δεδομένα,
μεταδεδομένα και υπηρεσίες. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συσταλτική
ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου αυτού, προβλέπεται η έκδοση
Υπουργικής απόφασης από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό, με στόχο
τον έλεγχο της νομιμότητας της εν λόγω κανονιστικής πράξης.
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Άρθρο 11
Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδομένων σε τρίτους
(άρθρο 14 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι τα μεταδεδομένα και οι υπηρεσίες
εξεύρεσης και απεικόνισης διατίθενται χωρίς χρέωση. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται ότι ένα ελάχιστο όριο υπηρεσιών και τα μεταδεδομένα για
τα γεωχωρικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση σε
όλους..Επιπλέον, καθορίζεται πως τα δεδομένα που προσφέρονται μέσω
υπηρεσιών θέασης δύναται να είναι σε μορφή (π.χ. ψηφιακό
υδατογράφημα) που αποτρέπει τη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς,
με στόχο την προστασία των δεδομένων που διαθέτει μια δημόσια αρχή.
Τέλος, καθορίζεται πως σε περίπτωση που οι δημόσιες αρχές επιβάλουν
τέλη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, πρέπει να προσφέρονται
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να διευκολύνεται η παράδοση
των σχετικών προϊόντων προς τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 12
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες
(άρθρο 15 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό προβλέπεται η πρόσβαση των εθνικών
δημόσιων αρχών και των δημόσιων αρχών των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού στις υπηρεσίες της εθνικής πύλης
γεωπληροφορίας.

Άρθρο 13
Ενημέρωση Επιτροπής Ε.Ε.
(άρθρο 21 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο παρόν άρθρο εξειδικεύονται τα θέματα παρακολούθησης της πορείας
εφαρμογής του νόμου, της Οδηγίας INSPIRE, καθώς και λειτουργίας της
ΕΥΓΕΠ προς την ΕΘΕΓ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, σε
ετήσια βάση παράγεται έκθεση προόδου με τελικό αποδέκτη την ΕΘΕΓ, η
οποία περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη
λειτουργία της ΕΥΓΕΠ, την κοινοχρησία και διάχυση γεωχωρικών
δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών και τρίτων, καθώς και του κόστουςοφελημάτων από την εφαρμογή του νόμου και της Οδηγίας INSPIRE. Η
παραπάνω έκθεση διαβιβάζεται ανά τριετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως επιβάλλεται από την Οδηγία INSPIRE.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
To άρθρο αυτό αποβλέπει στον καθορισμό του περιεχομένου επιπλέον
βασικών όρων που διέπουν το νόμο, και αφορούν στην ΕΥΓΕΠ, εκτός
από αυτούς που ήδη ορίστηκαν στο άρθρο 3. Συγκεκριμένα, δίνονται οι
ορισμοί «Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (Εθνική Γεωπύλη)»,
«Κύριος πρωτοτύπου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων», «πρωτότυπο
σύνολο γεωχωρικών δεδομένων», «διανοητική ιδιοκτησία» και
επεκτείνεται ο ορισμός του «χωρικού αντικειμένου» που δόθηκε στο
άρθρο 3, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τα θεσμικά αντικείμενα που
προσδιορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 15
Με το παρόν άρθρο, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου, πέραν αυτού της κοινοτικής οδηγίας. Αυτό γίνεται, διότι, λόγω της
έλλειψης ενιαίας εθνικής πολιτικής στην ∆ημόσια ∆ιοίκηση σχετικά με
θέματα συλλογής, διαχείρισης, διάχυσης, κοινοχρησίας και τιμολόγησης
γεωχωρικών δεδομένων, η οποία έχει οδηγήσει στις δυσχέρειες και
στρεβλώσεις. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του πεδίου
εφαρμογής του νόμου ώστε να καλύπτει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα και
και όχι μόνο αυτά που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον
Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περιλαμβάνονται, εκτός των
γεωχωρικών δεδομένων που είναι σε ηλεκτρονική μορφή, γεωχωρικά
δεδομένα και σε αναλογική μορφή, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που
αναλύονται στο νόμο και σε περίπτωση που αυτά έχουν εξαιρετική
σημασία για την παραγωγή καλής ποιότητας ψηφιοποιημένων
γεωχωρικών υποβάθρων για τη χώρα. Η προσθήκη αυτή έγινε καθώς το
Ελληνικό κράτος έχει μεγάλες ελλείψεις σε γεωχωρική πληροφορία, η
οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε αναλογική μορφή. Εάν στο νόμο
δεν προβλεπόταν η κατά προτεραιότητα και υποχρεωτική ψηφιοποίησή
τους με σκοπό την αξιοποίησή τους από όλες τις δημόσιες αρχές, η
δημόσια διοίκηση θα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει μεγάλα
προβλήματα από την έλλειψη βασικής γεωχωρικής πληροφορίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 16
Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Η «Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ)» ορίζεται ως το ανώτατο
πολιτικό όργανο με αποφασιστικές, εισηγητικές
και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες, στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της
εθνικής πολιτικής της γεωπληροφορίας και η διασφάλιση σε ανώτερο
πολιτικό επίπεδο του αναγκαίου συντονισμού όλου του δημόσιου τομέα,
για την επίτευξη των στόχων του νόμου. Λόγω της διασποράς των
γεωχωρικών δεδομένων στην ευρύτερη ∆ημόσια ∆ιοίκηση αλλά και της
αναγκαιότητας παραγωγής και χρήσης τους από όλα σχεδόν τα
Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, η ΕΘΕΓ καθορίζεται ως
διυπουργικό όργανο με απευθείας υπαγωγή στον Πρωθυπουργό.
Οι κύριοι άξονες της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
αποκρυσταλλώνονται σε δύο βασικά κείμενα, η έγκριση και αξιολόγηση
των οποίων αποτελεί την κυριότερη αρμοδιότητα της ΕΘΕΓ.: α) την
«Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με την οποία καθορίζεται
λεπτομερώς το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα
αδειοδότησης, συλλογής, παραγωγής, προμήθειας, διαχείρισης,
τιμολόγησης, επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης συνόλων και
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων και β) το «Εθνικό Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας» με το οποίο καθορίζεται το τεχνολογικό πλαίσιο για
την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συνόλων και των
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού
Συμβουλίου, τα δύο αυτά κείμενα θα καταστούν από νομική άποψη
δεσμευτικά για το σύνολο της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι οι
δημόσιες αρχές θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν, όταν απαιτείται, τη
νομοθεσία τους με τους κανόνες, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που
προσδιορίζονται στα ως άνω κείμενα. Άλλες σημαντικές αρμοδιότητες της
ΕΘΕΓ είναι κυρίως: .
α) η θέσπιση μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή
του παρόντα νόμου από τις δημόσιες αρχές
β) η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εναρμόνιση των
υφιστάμενων και παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και
υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του παρόντα νόμου
γ) η προώθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη εναρμονισμένων
δομών, διαδικασιών, συμφωνιών και αδειών για την πρόσβαση και
χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
δ) η έγκριση προδιαγραφών για την κοινοχρησία συνόλων και
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων
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ε) η θέσπιση μέτρων για την προσαρμογή της πολιτικής για τις
γεωχωρικές πληροφορίες στις νέες επιστημονικές εξελίξεις σε
συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
στ) η δυνατότητα θέσπισης κανόνων και διαδικασιών οργάνωσης και
λειτουργίας των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ, με στόχο, όταν
διαπιστώνονται δυσλειτουργίες να υπάρχει ευελιξία
ώστε να
επιλύονται λειτουργικά θέματα και να μπορούν τα ΚΟΣΕ να επιτελούν
το έργο τους πιο αποτελεσματικά.
ζ) η μέριμνα για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών
ρυθμίσεων και μέτρων για την υλοποίηση των στόχων του παρόντα
νόμου και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή
του νόμου
η) η εκπροσώπηση, μέσω του Προέδρου του στο Συμβούλιο
Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της
αρμοδιότητάς του
θ) η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του, κατόπιν
σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ι) η έγκριση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση
και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών
πληροφοριών και υπηρεσιών οι οποίες υποβάλλονται από τον
Πρόεδρο της ΕΘΕΓ στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής
και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ια) ο καθορισμός συνόλων γεωχωρικών δεδομένων ως σύνολα
αναφοράς καθώς και των προδιαγραφών τους .
Η ΕΘΕΓ συνεπικουρείται στο έργο της από τον ΟΚΧΕ στο οποίο
ανατίθεται το λειτουργικό-εκτελεστικό μέρος της δημιουργίας και
λειτουργίας της ΕΥΓΕΠ. ∆ιευκρινίζεται ωστόσο ότι οι αποφάσεις της
καθίστανται δεσμευτικές και για τον ΟΚΧΕ, καθόσον αυτός υπάγεται στον
ορισμό της δημόσιας αρχής έτσι όπως ορίζεται στο νόμο. Η ΕΘΕΓ
διέπεται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που θα εγκριθεί με
απόφαση του Προέδρου της.
Άρθρο 17
Σύνθεση και λειτουργία της
Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται η σύνθεση της ΕΘΕΓ από εκπροσώπους
της πολιτικής ηγεσίας. Ως Πρόεδρος της ΕΘΕΓ ορίζεται ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η επιλογή του
συγκεκριμένου Υπουργού ως προέδρου της ΕΘΕΓ προκύπτει από το
γεγονός ότι η υποστήριξη βιώσιμων συντονισμένων και ολοκληρωμένων
περιβαλλοντικών πολιτικών, δράσεων και λύσεων είναι ένας από τους
πρωταρχικούς και κυρίαρχους λόγους της δημιουργίας των Εθνικών
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Υποδομών των Κρατών Μελών και κατά συνέπεια και της Ευρωπαϊκής
Υποδομής της Κοινότητας σύμφωνα και με τα όσα περιγράφονται και
ορίζονται στην οδηγία 2007/2/ΕΚ. Με δεδομένο ότι το περιβάλλον,
σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, είναι παράγων αξιολόγησης των
άλλων τομεακών πολιτικών, ο Υπουργός ΠΕΚΑ έχει το θεσμικό ρόλο του
συντονιστικού φορέα για την άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Εξ
άλλου στην επιλογή του Υπουργού Περιβάλλοντος, συνηγορεί και το
αποτέλεσμα της συστηματικής καταγραφής γεωχωρικών δεδομένων και
υπηρεσιών που διεξήχθη στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. και το
Υ.Π.Ε.Κ.Α από το Φεβρουάριο έως το Μάιο του 2010, τα αποτελέσματα
της οποίας κατέδειξαν ότι το Υ.Π.Ε.Κ.Α. διαχειρίζεται και παράγει
μεγαλύτερο όγκο συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων από
τα υπόλοιπα Υπουργεία. Ο ορισμός των υπολοίπων μελών της
επιτροπής έγινε με παρόμοια κριτήρια, δηλαδή με ορισμό των Γενικών
Γραμματέων των άμεσα εμπλεκόμενων Υπουργείων στην παραγωγή και
χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Για την περίπτωση που
αποφάσεις της ΕΘΕΓ ενδέχεται να αφορούν κατά περίπτωση θέματα
παροχής και χρήσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών άλλων
Υπουργείων, προβλέπεται η συμμετοχή τους με δικαίωμα ψήφου ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου της ΕΘΕΓ. Επίσης, στην ΕΥΓΕΠ
συμμετέχει και ο ΟΚΧΕ μέσω του Προέδρου του με δικαίωμα ψήφου,
λόγω της αρμοδιότητάς του ως συντονιστή και φορέα ανάπτυξης και
λειτουργίας της ΕΥΓΕΠ καθώς και λόγω του θεσμικού του ρόλου ως
Εθνικού Χαρτογραφικού Φορέα και άρα κατεξοχήν αρμόδιο για τα θέματα
που θα πραγματεύεται η επιτροπή.
Ωστόσο στην παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα να τροποποιείται με
απόφαση του Πρωθυπουργού η σύνθεση της ΕΘΕΓ, ως προς τον αριθμό
και τις ιδιότητες των μελών της, όταν διαπιστώνεται ότι αυτό θα συμβάλλει
στην καλύτερη και πιο ευέλικτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Για τα υπόλοιπα Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και λοιπούς εποπτευόμενους φορείς,
η εκπροσώπηση θα γίνεται μέσω των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων
των Υπουργείων στα οποία υπάγονται, καθότι η απευθείας συμμετοχή
τους θα αύξανε τα μέλη της ΕΥΓΕΠ σε αριθμό απαγορευτικό για την
αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία της. Σε περίπτωση που τα θέματα
συζήτησης της ΕΘΕΓ αφορούν αποκλειστικά σε κάποιο φορέα του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, δύναται η συμμετοχή, πέρα του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου που τον εκπροσωπεί, αρμόδιου επιστήμονα
του φορέα για την παρουσίαση και την ανάλυση θεμάτων τεχνικής
φύσεως. Επίσης, στην ΕΘΕΓ μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα
ψήφου εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των
συλλογικών οργάνων τους, εκπρόσωποι των ΚΟΣΕ και εκπρόσωποι του
ΤΕΕ και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της.
Άρθρο 18
Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της
Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
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(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Με το άρθρο αυτό ο ΟΚΧΕ ορίζεται ως αρμόδιος εκτελεστικόςλειτουργικός φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ. Για να
επιτελέσει αυτό το έργο ο ΟΚΧΕ, κρίθηκε αναγκαίος ο εμπλουτισμός των
μέχρι σήμερα υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του με πρόσθετες
αρμοδιότητες, με στόχο να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως όργανο που θα
συνεπικουρεί την ΕΘΕΓ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της αλλά και για
να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως συντονιστή των δημόσιων αρχών μέσω
των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) του άρθρου 18 και φορέα
ανάπτυξης και λειτουργίας της ΕΥΓΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΚΧΕ
υποβάλλει προτάσεις και εισηγείται πολιτικές και τεχνικές προδιαγραφές
για τη διαλειτουργικότητα στην ΕΘΕΓ, σχεδιάζει, οργανώνει, αναπτύσσει
και διαχειρίζεται την Εθνική Πύλη Γεωχωρικών πληροφοριών και
παράλληλα ασκεί το λειτουργικό συντονισμό και υποστηρίζει τους
εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον,
αποτελεί σημείο επαφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα που
αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, συνεργαζόμενος με
συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών για την ανταλλαγή εμπειριών και
καλών πρακτικών και διεκπεραιώνοντας αιτήματα φορέων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα
κατά τον κανονισμό ΕΚ/268/2010. Κατά τα πρότυπα εύρυθμης λειτουργίας
και συντονισμένης ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογικών
καινοτομιών στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών μέσω
της ευρείας συμμετοχής ειδικών, ο ΟΚΧΕ συστήνει ομάδες εργασίας για
την εκτέλεση του έργου του προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμετοχή
εκτός των εκπροσώπων των δημόσιων αρχών επιπλέον και των τρίτων
παραγωγών χωρικών πληροφοριών και παρόχων προστιθέμενης αξίας
και των χρηστών γεωχωρικών πληροφοριών.
Η επιλογή του ΟΚΧΕ για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ έγινε
διότι ο ΟΚΧΕ είναι ο θεσμικά αποκλειστικά αρμόδιος οργανισμός της
∆ημόσιας ∆ιοίκησης που έχει την ευθύνη για τη συλλογή και δημιουργία
ενιαίων χαρτογραφικών και γεωδαιτικών υποβάθρων για όλη τη χώρα,
καθώς επίσης και του συντονισμού και ελέγχου της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
σε θέματα παραγωγής, προμήθειας και διαχείρισης γεωχωρικών
δεδομένων. Ο ρόλος του ΟΚΧΕ ως εθνικού χαρτογραφικού φορέα έχει
θεμελιωθεί και ισχύει ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο 1647/86 και
συγκεκριμένα στα άρθρα 1 και 8 αυτού.

Άρθρο 19
Κομβικά Σημεία Επαφής
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των
δημοσίων αρχών και του ΟΚΧΕ, το οποίο διενεργείται μέσω Κομβικών
Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ). Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου πλήθους
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δημοσίων αρχών, ο συντονισμός τους απευθείας από τον ΟΚΧΕ, δεν
είναι δυνατός. Για το λόγο αυτό συγκροτούνται τα ΚΟΣΕ, τα οποία
αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση ενός διακριτού συνόλου δημοσίων
αρχών και το συντονισμό τους. Λειτουργώντας ως ενδιάμεσος,
διευκολύνουν τη συνεργασία όλων των δημοσίων αρχών, καθώς και την
εφαρμογή του παρόντος νόμου. Επιπλέον, η στελέχωση των ΚΟΣΕ με
εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα διαχείρισης γεωπληροφορίας,
εξασφαλίζει ένα ενιαίο και ποιοτικά άρτιο επίπεδο τεχνικών οδηγιών και
κατευθύνσεων προς τις δημόσιες αρχές. Επίσης, είναι δυνατή η αρωγή
των ΚΟΣΕ μέσω ομάδων εργασίας που συγκροτούν οι δημόσιες αρχές
που εκπροσωπούν.
Ειδικότερα, τα ΚΟΣΕ είναι διαρκείς συντονιστικές επιτροπές που
εκπροσωπούν έναν αριθμό δημοσίων αρχών. Με σκοπό τον περιορισμό
του πλήθους τους σε ρεαλιστικό επίπεδο, ώστε να μη δυσχεραίνει τον
απώτερο σκοπό τους, που είναι ο βέλτιστος συντονισμός των δημοσίων
αρχών, τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί. Συγκεκριμένα:
α) Σε κάθε Υπουργείο τουλάχιστον ένα (1) και μέγιστο πέντε (5)
ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων
δημοσίων αρχών του εν λόγω Υπουργείου. Σε περίπτωση
σύστασης περισσότερων του ενός ΚΟΣΕ το καθένα είναι
υπεύθυνο για διακριτό αριθμό φορέων.
β) Σε κάθε Περιφέρεια ένα ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης
όλων των εποπτευόμενων δημοσίων αρχών της συγκεκριμένης
Περιφέρειας.
γ) Σε κάθε ∆ήμο ένα ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων
των εποπτευόμενων δημοσίων αρχών του συγκεκριμένου ∆ήμου.
δ) Σε κάθε Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση, ένα ΚΟΣΕ με την ευθύνη
εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημοσίων αρχών της
συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης.
Η συγκρότηση των ΚΟΣΕ γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων
των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν και είναι εντεταλμένα για την
καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος
νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που
εκπροσωπούν.
Τα ΚΟΣΕ των Υπουργείων πρέπει να έχουν συγκροτηθεί εντός ενός (1)
από την έναρξη ισχύος του νόμου. Τα ΚΟΣΕ των ∆ήμων, Περιφερειών και
Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων θα συγκροτηθούν με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ώστε να
λαμβάνεται υπόψη η παράλληλη εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης».
Το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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 Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή όλων των ψηφιακών και
γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών των
δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν, των δεδομένων που
περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία με περιγραφική μορφή, τις
άδειες χρήσης λογισμικού για τη διαχείριση γεωχωρικών
δεδομένων, καθώς και των όρων διάθεσης γεωχωρικών
δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.
Τα παραπάνω καταχωρούνται σε ηλεκτρονική υπηρεσία
καταλόγου που θα αναπτύξει ο ΟΚΧΕ και θα προσφέρεται μέσω
της ΕΥΓΕΠ, ώστε να υπάρχει μια πλήρης, διαρκής και αναλυτική
καταγραφή όλης της γεωχωρικής πληροφορίας και υπηρεσιών των
δημοσίων αρχών.
 Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση
οποιοδήποτε οργάνου της δημόσιας αρχής που εκπροσωπεί για
την προμήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση γεωχωρικών
δεδομένων.
 Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν ώστε να
επιτυγχάνεται η πλήρης εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου σε
τεχνικό και θεσμικό επίπεδο. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται
επιπλέον νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σε περιπτώσεις
που μια διαδικασία, πλαίσιο λειτουργίας, ή υπηρεσία δημόσιας
αρχής, απαιτεί αλλαγές στο θεσμικό της πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΓΕΠ
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις ∆ημοσίων Αρχών
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ένα ευρύ σύνολο υποχρεώσεων των
δημοσίων αρχών που είναι αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογή του
νόμου. Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο ορίζεται πως κάθε δημόσια
αρχή υποχρεούται να θεσπίζει τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις ώστε το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τους τομείς
αρμοδιότητάς τους και αφορά σε γεωχωρικά δεδομένα, να έχει
προσαρμοστεί το αργότερο ενός 18 μηνών από την έγκριση της «Εθνικής
Πολιτικής
Γεωπληροφορίας»
και
του
«Εθνικού
Πλαισίου
∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». Η διάταξη αυτή
είναι αναγκαία, καθώς οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του παρόντος
νόμου σε θέματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης είναι μεγάλες και
δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν ενιαία, για όλη τη
δημόσια διοίκηση. Πέραν όμως της συμμόρφωσης με το ανωτέρω
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νομοθετικό πλαίσιο, οι δημόσιες αρχές οφείλουν επιπλέον να
συμμορφώνονται και με τις αποφάσεις της ΕΘΕΓ, προσαρμόζοντας
ανάλογα, όταν απαιτείται, τις νομοθετικές τους διατάξεις.
Η δεύτερη παράγραφος καθορίζει την ευνόητη αλλά απούσα σε θεσμικό
επίπεδο υποχρέωση των δημοσίων αρχών να εξασφαλίζουν τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας
των γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών. Με τον
τρόπο αυτό επιλύεται εφεξής ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας
διοίκησης που αφορά στην ύπαρξη γεωχωρικών δεδομένων εξαιρετικά
χαμηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, δημόσιες αρχές διαθέτουν
γεωχωρική πληροφορία για τα ποτάμια της χώρας, η οποία είναι
εσφαλμένη και ελλιπής σε σημείο που για κάποιες χρήσεις δεν είναι
αξιοποιήσιμη. Το αντεπιχείρημα των δημοσίων αρχών ήταν μέχρι και
σήμερα πως τα γεωχωρικά δεδομένα, έχοντας προκύψει ως αποτέλεσμα
εργασίας εξωτερικού Αναδόχου, δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν, ούτε
αποτελούσε αρμοδιότητα της δημόσιας αρχής ο έλεγχος της ποιότητάς
τους. Φυσικά το επιχείρημα είναι εσφαλμένο, καθώς ο παραπάνω
έλεγχος
αποτελεί
αρμοδιότητα
των
αντίστοιχων
Επιτροπών
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Σε κάθε περίπτωση, η
συγκεκριμένη παράγραφος καθιστά πλήρως υπεύθυνη τη δημόσια αρχή
για θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας των γεωχωρικών δεδομένων, ώστε
να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα.
Στην τρίτη παράγραφο, καθορίζεται ρητά πως κάθε δημόσια αρχή οφείλει
να συνεργάζεται με το ΚΟΣΕ που την εκπροσωπεί, ώστε να
αποφευχθούν προβλήματα συνεργασίας ή δυσχέρειες, οι οποίες σε
ειδικές
περιπτώσεις
κρίσιμων
γεωχωρικών
δεδομένων
(π.χ.
αεροφωτογραφίες) δύναται να οδηγήσουν σε σημαντικά προβλήματα
στην εφαρμογή του νόμου.
Στις παραγράφους 4 και 5 καθορίζεται αυστηρά πως κάθε δημόσια αρχή
απαγορεύεται να προμηθευτεί, να παράγει, ή να επικαιροποιήσει
γεωχωρικά δεδομένα αν αυτά είναι διαθέσιμα από κάποια άλλη δημόσια
αρχή. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 26 περί κοινοχρησίας
χωρίς τέλη μεταξύ δημοσίων αρχών, επιλύεται ένα τεράστιο πρόβλημα
της δημόσιας διοίκησης, καθώς καταργείται η επαναπρομήθεια των ίδιων
γεωχωρικών δεδομένων. Ο έλεγχος της ύπαρξης γεωχωρικών
δεδομένων γίνεται μέσω υπηρεσίας καταλόγου που θα αναπτύξει ο
ΟΚΧΕ και θα είναι διαθέσιμος στις δημόσιες αρχές μέσω της ΕΥΓΕΠ.
Εάν τα γεωχωρικά δεδομένα είναι διαθέσιμα, τα παραλαμβάνει από τη
δημόσια αρχή που τα διαθέτει, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό σημαίνει πως τα λαμβάνει απευθείας
μέσω των υπηρεσιών μεταφόρτωσης της ΕΥΓΕΠ. Ωστόσο, σε
περιπτώσεις που τα γεωχωρικά δεδομένα είναι για παράδειγμα εξαιρετικά
μεγάλου όγκου, ή τα διαθέτει δημόσια αρχή που ακόμη δεν συμμετέχει
στην ΕΥΓΕΠ, θα τα παραλάβει με άλλα μέσα.
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Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι όταν τα γεωχωρικά δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα, οπότε και κατά συνέπεια δεν έχει οριστεί «κύριος» για το
συγκεκριμένο σύνολο, η δημόσια αρχή μπορεί να προχωρήσει στην
προμήθεια, παραγωγή ή επικαιροποίησή τους. Ωστόσο, οφείλει να
ενημερώσει σχετικά τον ΟΚΧΕ, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο η ΕΘΕΓ να
αποφασίσει για το ποια δημόσια αρχή θα είναι τελικά κύριος του εν λόγω
συνόλου γεωχωρικών δεδομένων.
Στην παράγραφο 6 συγκεκριμενοποιούνται οι απαιτήσεις εκκαθάρισης
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε τα γεωχωρικά δεδομένα
που αποκτούν με οποιοδήποτε τρόπο οι δημόσιες αρχές, να μπορούν να
εκπληρώσουν τις προβλέψεις του νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις περί
κοινοχρησίας μεταξύ δημοσίων αρχών και διάθεσής τους προς τρίτους με
ενιαίες άδειες και τιμολόγηση. Ειδικότερα, καθορίζεται πως η δημόσια
αρχή υποχρεούται να εξασφαλίσει μία εκ δύο ισοδύναμων για τις
προβλέψεις του νόμου συνθηκών: (α) είτε θα εξασφαλίσει τη μεταβίβαση
σε αυτή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οπότε και θα μπορεί
πλήρως ελεύθερα να εφαρμόζει τις προβλέψεις του νόμου, (β) είτε θα
εξασφαλίσει άδειες διανοητικής ιδιοκτησίας που προσφέρουν τις ίδιες
δυνατότητες. Η διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων γίνεται ώστε οι
τρίτοι, δηλαδή Ανάδοχοι των δημοσίων αρχών, να μπορούν να
συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου, με υφιστάμενα θεσμικά και
οικονομικά εργαλεία διαχείρισης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Άρθρο 21
Πρωτότυπα Σύνολα και Υπηρεσίες - Σύνολα Αναφοράς
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται μία από τις βασικότερες έννοιες και
προβλέψεις του νόμου. Ειδικότερα, καθορίζεται η έννοια του πρωτότυπου
συνόλου γεωχωρικών δεδομένων, δηλαδή ένα σύνολο γεωχωρικών
δεδομένων που σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης είναι διαθέσιμο
σε πολλά ταυτόσημα αντίγραφα. Ένα τέτοια παράδειγμα είναι το οδικό
δίκτυο της χώρας, το οποίο έχει προμηθευτεί πολλαπλές φορές από
πολλές διαφορετικές δημόσιες αρχές. Επιπλέον, για κάθε πρωτότυπο
σύνολο ορίζεται μόνο μία δημόσια αρχή ως αποκλειστικά υπεύθυνη για
την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίησή και
διατήρηση του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε πως θα υπάρχει μία
δημόσια αρχή (ενώ σήμερα σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία)
και αποκλειστικά μόνο δημόσια αρχή (ενώ σήμερα σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχουν παραπάνω από μία) που να έχει την ευθύνη του
πρωτότυπου συνόλου. Η αρχή αυτή ονομάζεται «κύριος» του συνόλου.
Τα πρωτότυπα σύνολα και οι κύριοί τους καθορίζονται από την ΕΘΕΓ
ώστε να επιλυθούν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο τα θέματα ευθύνης και
αρμοδιοτήτων για τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικά δεδομένων.
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Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε
δημόσιας αρχής. Ειδικότερα:
 Τα πρωτότυπα σύνολα θα πρέπει να διατίθενται σε άλλη δημόσια
αρχή ή τρίτο εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας, με σαφή
διαδικασία και με το βέλτιστο τεχνικό μέσο, ώστε να εξασφαλίζεται
η κοινοχρησία και διάχυση των γεωχωρικών δεδομένων.
 Τα πρωτότυπα σύνολα πρέπει να είναι σύμφωνα με το «Εθνικό
Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών»,
ώστε να είναι ουσιαστικά επαναχρησιμοποιήσιμα, χωρίς να
τίθενται τεχνικοί περιορισμοί που να αποτρέπουν την
επαναχρησιμοποίησή τους.
 Η προμήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση ενός πρωτότυπου
συνόλου δύναται να πραγματοποιείται από άλλη δημόσια αρχή ή
τρίτο στο πλαίσιο σύμβασης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η
ρεαλιστική εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις όπου (α) ο
κύριος είναι μεν ο υπεύθυνος, αλλά για την επικαιροποίηση του
συνόλου εμπλέκονται τρίτοι λόγω του αντικειμένου τους (π.χ.
ενημέρωση του οδικού δικτύου από τους ΟΤΑ) και (β) εμπλέκεται
τρίτος στην παραγωγή και επικαιροποίηση του συνόλου (π.χ.
προμήθεια δορυφορικών εικόνων).
Στην παράγραφο 2.2 καθορίζεται πως κάθε δημόσια αρχή λαμβάνει το
πρωτότυπο σύνολο απευθείας από τον κύριό του ή μέσω των υπηρεσιών
της ΕΥΓΕΠ. Επιπλέον, καθορίζεται πως αν μια δημόσια αρχή δεν
ανταποκρίνεται στο ρόλο της ως κύριος ενός συνόλου γεωχωρικών
δεδομένων, η ΕΘΕΓ μπορεί να ορίσει άλλη δημόσια αρχή ως κύριο. Με
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεργασία και συμμόρφωση όλων των
κυρίων. Εάν για τεχνικούς, οργανωτικούς ή άλλους λόγους μια δημόσια
αρχή δεν συμμορφώνεται, δηλαδή δεν διαθέτει τα γεωχωρικά της
δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους, η ΕΘΕΓ μπορεί να
αντικαταστήσει ώστε να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα στην
εφαρμογή του νόμου.
Ο ΟΚΧΕ, με σκοπό να διευκολύνει σε τεχνικό επίπεδο την αναζήτηση
γεωχωρικών δεδομένων και την παροχή τους από τους κυρίους, υλοποιεί
κατάλογο που ενημερώνεται από τα ΚΟΣΕ. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου περί
κοινοχρησίας, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση μια δημόσια αρχή να
προχωρήσει σε προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη
διαθέσιμα από κάποια άλλη δημόσια αρχή.
Στη συνέχεια καθορίζεται η έννοια των «γεωχωρικών δεδομένων
αναφοράς», τα οποία πρόκειται για γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. τα
υπόβαθρα του Κτηματολογίου), τα οποία αποτελούν τη βάση πολλών
άλλων υπηρεσιών και εφαρμογών δημοσιών αρχών, καθώς και εν δυνάμει
τεχνικό μέτρο εξασφάλισης της ομοιογένειας και ποιότητας όλων των
γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης (π.χ. το οδικό δίκτυο και
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οι διευθύνσεις της χώρας). Τα σύνολα αναφοράς καθορίζονται από την
ΕΘΕΓ.
Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί και στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, η
ΕΘΕΓ δύναται να υποχρεώνει μια δημόσια αρχή να προχωρήσει στην
ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε αναλογική
μορφή, σε περίπτωση που οποία κρίνεται πως αυτά είναι σημαντικά για
την ΕΥΓΕΠ και τις ανάγκες των δημοσίων αρχών.
Καθορίζεται η έννοια των «γεωχωρικών υπηρεσιών αναφοράς», δηλαδή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν την ομοιογένεια και καλή
ποιότητα άλλων γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης. Τέτοια
υπηρεσία είναι για παράδειγμα μια υπηρεσία γεωκωδικοποίησης, δηλαδή
μια πράξη αντιστοίχησης μια διεύθυνσης σε συντεταγμένες. Η
συγκεκριμένη υπηρεσία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς λόγω
ελλείψεων της δημόσιας διοίκησης, στις περισσότερες περιπτώσεις η
γεωχωρική πληροφορία δεν αντιμετωπίζεται με τα ορθά τεχνικά μέτρα
(δηλαδή
μέσω
συστημάτων
γεωχωρικών
πληροφοριών
και
συντεταγμένων), αλλά μέσω παραδοσιακών μεθόδων (περιγραφική, μη
επεξεργάσιμη πληροφορία σε μορφή κειμένου).
Για λοιπά πρωτότυπα σύνολα ή υπηρεσίες τα οποία δεν εντάσσονται στα
παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ η δημιουργία μεταδεδομένων, η τήρησή τους και
το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους θα καθοριστούν από το «Εθνικό
Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας».

Άρθρο 22
Όροι και προϋποθέσεις για την προκήρυξη και παραλαβή έργων
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται σαφείς υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών
στις περιπτώσεις όπου προβαίνουν σε προκήρυξη και παραλαβή έργου
που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται πως θα σταματήσουν οι υφιστάμενες δυσχέρειες,
στρεβλώσεις και πρακτικές της δημόσιας διοίκησης, που έχουν οδηγήσει
σε σπατάλη πόρων και σε χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη χώρα.
Ειδικότερα, καθορίζεται πως κάθε δημόσια αρχή:
 Οφείλει να ενσωματώνει πλήρως τις τεχνικές προβλέψεις του νόμου
στις τεχνικές προδιαγραφές των έργων της. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση των
γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών.
 Οφείλει να εξασφαλίζει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών
διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε τα γεωχωρικά δεδομένα να μπορούν
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να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και
ειδικότερα με τις προβλέψεις περί κοινοχρησίας μεταξύ δημοσίων
αρχών και διάθεσης σε τρίτους.
 Οφείλει να ελέγχει την ποιότητα των μεταδεδομένων, δεδομένων και
υπηρεσιών που παραλαμβάνει. Τονίζεται πως ήδη σε
προηγούμενο άρθρο κάθε δημόσια αρχή ορίζεται ως υπεύθυνη για
την ποιότητα και αξιοπιστία των γεωχωρικών της δεδομένων. Στο
συγκεκριμένο εδάφιο εξειδικεύεται η παρούσα απαίτηση και
επιβάλλεται η συνεργασία με το αρμόδιο ΚΟΣΕ για τη μεταφορά
τεχνογνωσίας.
 Οφείλει να ελέγχει τη συμμόρφωση των μεταδεδομένων, δεδομένων
και υπηρεσιών μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που θα
προσφέρει ο ΟΚΧΕ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται πως κάθε
δημόσια
αρχή
θα
διαθέτει
ένα
ελάχιστο
σύνολο
αυτοματοποιημένων τεχνικών ελέγχων για την εξασφάλιση της
συμμόρφωσης των παραπάνω με τις προβλέψεις του νόμου.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι μέχρι τη συγγραφή της «Εθνικής Πολιτικής
Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας
Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», των κειμένων δηλαδή που καθορίζουν
με σαφή τρόπο το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών που θα
ακολουθούν τα μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες, οι δημόσιες
αρχές οφείλουν κατ΄ελάχιστο να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των
παραπάνω με τις εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας INSPIRE. Με τον
τρόπο αυτό καλύπτεται το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύνταξη των
τεχνικών προδιαγραφών. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη πως οι
εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας θα αποτελούν εκ των πραγμάτων
τμήμα του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών», εξασφαλίζουμε ήδη από την έναρξη σε ισχύ του νόμου, τη
διαλειτουργικότητα και μελλοντική συμβατότητα όλων των γεωχωρικών
μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.
Άρθρο 23
Ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής
και δυνητικής ένταξης στην ΕΥΓΕΠ. Ειδικότερα, κάθε δημόσια αρχή που
διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στο περιβάλλον, δηλαδή
εντάσσεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, είναι υποχρεωμένη να ενταχθεί
στην ΕΥΓΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή είναι αναγκαία για λόγους συμμόρφωσης
με την Οδηγία INSPIRE.
Επιπλέον, η ΕΘΕΓ είναι δυνατό να υποχρεώσει μια δημόσια αρχή να
συμμετάσχει στην ΕΥΓΕΠ, ακόμη και αν δεν διαθέτει γεωχωρικά
δεδομένα που αφορούν στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται πως όλες οι δημόσιες αρχές δύνανται να υποχρεωθούν να
συμμετάσχουν στην ΕΥΓΕΠ, αν τούτο είναι προς το καλό της χώρας.
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Επίσης, μία δημόσια αρχή έχει τη δυνατότητα αυτοβούλως να
συμμετάσχει στην ΕΥΓΕΠ. Η διάταξη αυτή γίνεται για λόγους πληρότητας,
ώστε να είναι ξεκάθαρο πως κάθε δημόσια αρχή μπορεί να συμμετάσχει,
ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωμένη.
Επίσης τρίτοι που παράγουν και τηρούν δεδομένα μπορούν να ενταχθούν
στην ΕΥΓΕΠ μόνο μετά από έγκριση του ΟΚΧΕ ώστε να διαπιστώνεται η
συμμόρφωσή τους με το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας». Η
έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΚΧΕ
για τους λόγους που ρητά ορίζονται στο νόμο. Η διάταξη αυτή επιτρέπει
για παράδειγμα σε εταιρείες να προσφέρουν τα γεωχωρικά προϊόντα τους
μέσω της ΕΥΓΕΠ και είναι υποχρεωτική προς συμμόρφωση με την
Οδηγία INSPIRE.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 24
∆εδομένα
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ο καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών
των πρωτοτύπων συνόλων, όπως το σχήμα τους και το σύστημα
συντεταγμένων που θα ακολουθούν, σύμφωνα με το «Εθνικό Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας». Λόγω του πλήθους των υφιστάμενων μορφότυπων
και δομών οργάνωσης των γεωχωρικών δεδομένων, ο καθορισμός αυτός
είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα τους,
καθιστώντας με αυτό τον τρόπο αποτελεσματικότερη την εκπόνηση,
εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και των
δράσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον.

Άρθρο 25
Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο ΟΚΧΕ ως αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών
Πληροφοριών. Κατ’ αναλογία με τη Γεωπύλη INSPIRE, η Εθνική Πύλη
είναι ένας ιστότοπος όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει, να βρει και να
έχει πρόσβαση σε γεωχωρική πληροφορία και στις συναφείς υπηρεσίες
γεωχωρικών δεδομένων.
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Οι δημόσιες αρχές που είναι πάροχοι της γεωγραφικής πληροφορίας, ή οι
τρίτοι οι οποίοι θα ενταχθούν στην ΕΥΓΕΠ, θα μπορούν να δημοσιεύουν
στην Εθνική Πύλη τα μεταδεδομένα για τα σύνολα και τις υπηρεσίες
γεωχωρικών δεδομένων για τα οποία είναι αρμόδιοι.
Προβλέπεται επίσης η δημιουργία επιπρόσθετης ειδικής υπηρεσίας
καταλόγου στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο τα ΚΟΣΕ και ο ΟΚΧΕ
για να βοηθηθεί πρακτικά ο εσωτερικός συντονισμός και το έργο τον
ΚΟΣΕ όπως προβλέπει το Άρθρο 18.
Η Εθνική Πύλη θα ενσωματώνει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που
περιγράφηκαν στο άρθρο 6, ενώ επιπλέον θα ενσωματώνει ή θα παρέχει
πρόσβαση με κατάλληλο τεχνικό τρόπο σε παρόμοιες ή άλλες υπηρεσίες
που αναπτύσσουν δημόσιες αρχές ή τρίτοι. Κατά περίπτωση, στην
Εθνική Πύλη θα φιλοξενούνται δεδομένα δημοσίων αρχών σε κατάλληλη
γεωχωρική βάση, μόνο εφόσον αυτό αιτηθεί από τις δημόσιες αρχές που
επιθυμούν τη φιλοξενία των δεδομένων τους. Η αρωγή των δημοσίων
αρχών στο συγκεκριμένο θέμα από τον ΟΚΧΕ έχει προβλεφθεί για την
περίπτωση δημόσιων αρχών οι οποίες μπορεί να οριστούν κύριοι
πρωτότυπων συνόλων δεδομένων αλλά δε διαθέτουν τα τεχνικά μέσα και
τη τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαμοιρασμού της
ΕΥΓΕΠ. Για τον ίδιο λόγο, ο ΟΚΧΕ θα παρέχει επιπλέον μέσω της
Γεωπύλης κατάλληλο λογισμικό για την παραγωγή μεταδεδομένων καθώς
και τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών μετασχηματισμού ώστε να
καθίστανται διαλειτουργικά τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων.
Προκειμένου οι δημόσιες αρχές να υποβοηθηθούν στο έργο της
δημιουργίας μεταδεδομένων για τα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών
δεδομένων για τα οποία είναι αρμόδιες, ο ΟΚΧΕ θα παρέχει μέσω της
Εθνικής Γεωπύλης κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα ελέγχει με
αυτοματοποιημένο τρόπο τα μεταδεδομένα, ως προς την πληρότητα τους
και τη συμμόρφωσή τους με τα τις απαιτήσεις των εκτελεστικών
διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Αντίστοιχες υπηρεσίες
είναι ήδη σε λειτουργία στη Γεωπύλη INSPIRE της Ε.Ε.
Η Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί ζωτικό συστατικό της
ΕΥΓΕΠ και το απαύγασμα αυτής για την αποτελεσματική χρήση και το
διαμοιρασμό της διαθέσιμης γεωπληροφορίας. Μέσω της Πύλης θα δοθεί
η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα της ΕΥΓΕΠ
στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Η άμεση
πρόσβαση στη συνολική εικόνα της κατάστασης στο χώρο, που θα
επιτευχθεί μέσω της Εθνικής Πύλης, θα επιτρέψει στην πολιτεία να λάβει
ενημερωμένες ορθές και συντονισμένες αποφάσεις σε θέματα
περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον η ύπαρξη της Πύλης θα δράσει
καταλυτικά για την ενίσχυση της οικονομίας, της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας γιατί θα διευκολύνει υποψήφιους επενδυτές στον
εντοπισμό κατάλληλων περιοχών για το είδος της επένδυσης που τους
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ενδιαφέρει, θα εξυπηρετήσει επαγγελματίες και πολίτες στο να αντλήσουν
την κατάλληλη πληροφορία άμεσα και αποτελεσματικά χωρίς την άσκοπη
κατασπατάληση χρόνου και πόρων, θα αποτελέσει πλατφόρμα
ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων και νέων υπηρεσιών από εταιρίες και
επαγγελματίες στο χώρο της γεωπληροφορίας και των γεωχωρικών
επιστημών, και θα συμβάλει στη διεθνή προβολή της χώρας και την
ανάπτυξη του τουρισμού.
Επίσης, στο πλαίσιο εξασφάλισης της συνοχής των γεωχωρικών
δεδομένων, ορίζεται ότι όταν τα δεδομένα αυτά αφορούν σε ένα
γεωγραφικό γνώρισμα, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν
της μεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών μελών, ο Υπουργός ΠΕΚΑ ως
Πρόεδρος της ΕΘΕΓ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών,
διενεργεί τις αναγκαίες σχετικές διαβουλεύσεις με τις αρχές της όμορης
χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 26
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
(άρθρο 13 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό προβλέπεται η πρόσβαση των εθνικών
δημόσιων αρχών και των δημόσιων αρχών των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού στις υπηρεσίες της εθνικής πύλης
γεωπληροφορίας. Επιπλέον, καθορίζεται το πλαίσιο για τον περιορισμό
στην πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10, μόνο με αποφάσεις του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και των συναρμόδιων υπουργών.

Άρθρο 27
Μέτρα για την κοινοχρησία
(άρθρο 17 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στην παράγραφο 1 καθορίζεται πως τα μεταδεδομένα, τα γεωχωρικά
δεδομένα, τα σύνολά τους και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων των
δημοσίων αρχών διαμοιράζονται μεταξύ όλων των δημοσίων αρχών
καθώς και προς τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία,
χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

29

Επιπλέον, στην παράγραφο 2 καθορίζεται πως οι άδειες χρήσης καθώς
και κάθε άλλο μέτρο που λαμβάνεται σε εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν
πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους οι οποίοι ενδέχεται να
δημιουργούν πρακτικά εμπόδια που ανακύπτουν στο σημείο χρήσης.
Η παράγραφος 3 καθορίζει πως μια δημόσια αρχή να επιβάλει τέλη
αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής και διάθεσης
των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων προς άλλη δημόσια αρχή σε
αναλογική ή ψηφιακή μορφή. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται
ρεαλιστικά το ζήτημα προετοιμασίας, μεταφοράς και αναπαραγωγής
δεδομένων σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, η οποία αν και μικρή σε
κόστος και πολυπλοκότητα, είναι αρκετά μεγάλη σε όγκο, ώστε να
επιβαρύνει σημαντικά τις δημόσιες αρχές.
Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αφορούν ειδικά την παροχή γεωχωρικών
δεδομένων και υπηρεσιών προς όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλονται από την Οδηγία INSPIRE και
με στόχο τη άμεση παροχή πληροφοριών για το περιβάλλον, χωρίς
κόστος.
Τέλος, σε περίπτωση που μια δημόσια αρχή εκτελεί οικονομικές
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας
αποστολής της, τότε αντιμετωπίζεται από το νόμο ως τρίτος, δηλαδή
εμπίπτει στις παραγράφους του άρθρου 28, ώστε να μην υπάρχει
περίπτωσης στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Άρθρο 28
Μέτρα για την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση δεδομένων σε
τρίτους
(άρθρο 14 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι όταν τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα και
τα σύνολά τους καθώς και οι υπηρεσίες διατίθενται σε τρίτους, η διάθεσή
τους γίνεται με κατάλληλη άδεια χρήσης ανάλογα με τον τρόπο χρήσης
αυτών και προσδιορίζονται ειδικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση των
δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών από τρίτου. Ειδικότερα:
Η παράγραφος 1 καθορίζει ότι τα μεταδεδομένα διατίθενται χωρίς
χρέωση. Οι παράγραφοι 2 και 3 καθορίζουν ότι τα γεωχωρικά δεδομένα
και τα σύνολα αυτών θα διατίθενται με κατάλληλες άδειες χρήσης τόσο με
τέλη, όσο και χωρίς τέλη (διπλή αδειοδότηση), ανάλογα με το σκοπό
χρήσης. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τον ευέλικτο καθορισμό στην ΕΥΓΕΠ
των αδειών εκείνων που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο το μοντέλο
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λειτουργίας της δημόσιας αρχής που παρέχει τα δεδομένα και τη
βιωσιμότητα των σχετικών υπηρεσιών.
Το όριο των τελών καθορίζεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και
βρίσκεται σε συμφωνία με το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 8 του ν.3448/2006 και το οποίο ακολουθεί την αρχή της
διασφάλισης της κοστοστρέφιας ως το ανώτατο όριο στην επιβολή τελών.
Τέλος, σημειώνεται πως δεν έγινε χρήση της δυνατότητας της παρ. 2 του
άρθρου 14 της Οδηγίας που επιτρέπει την επιβολή τελών για υπηρεσίες
θέασης (άρθρο 11, παρ. 1 β) της Οδηγίας), έχοντας ως στόχο να
επιτρέψει σε κάθε Έλληνα πολίτη την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές
χωρίς οικονομικούς φραγμούς.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Τροποποίηση του ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
Άρθρο 29
Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό αναθεωρούν τον
ανωτέρω νόμο προκειμένου ο ΟΚΧΕ να αποκτήσει την αναγκαία θεσμική
υπόσταση και επάρκεια ώστε να επιτελέσει το έργο που του ανατίθεται με
τον παρόντα νόμο.
Ειδικότερα οι κυριότερες τροποποιήσεις-προσθήκες αφορούν στη
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΟΚΧΕ, ιδίως όσον αφορά στις
αρμοδιότητες σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη
λειτουργία, τη διαχείριση και την εποπτεία της Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας, όπως προβλέπεται σε
προηγούμενο άρθρο του παρόντος νομοσχεδίου, σχετικά με τη εκτέλεση
φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών και σχετικά με την
οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων (παρ.
1).
Θεσπίζονται ρυθμίσεις λεπτομερειακού χαρακτήρα που συμβάλουν στην
πλέον εύρυθμη λειτουργία των οργάνων της διοίκησης του οργανισμού.
Συγχωνεύονται τα άρθρα 5 και 7 του ιδρυτικού νόμου του ΟΚΧΕ 1647/86
δεδομένου ότι έχει εκλείψει η μεταβατική περίοδος λειτουργίας του μέσω
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της ΥΚΧΕ, η οποία έχει μεταφερθεί με διαπιστωτική πράξη από το 2003
στον Οργανισμό. Ο ΟΚΧΕ έκτοτε λειτουργεί με βάση τη διάρθρωση της
υπηρεσίας αυτής και με το προσωπικό που αυτή είχε (παρ. 5).
Επιχειρείται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΟΚΧΕ με τη δημιουργία
Νομικής Υπηρεσίας και νέων διευθύνσεων Γεωπληροφορικής,
∆ιοικητικού και Οικονομικού, η οργάνωση και λειτουργία των οποίων θα
ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα που θα θεσμοθετεί τον οργανισμό
του ΟΚΧΕ.
Ειδικότερα, η επιλογή σύστασης Νομικής Υπηρεσίας, η οποία υπάγεται
απευθείας στο ∆.Σ. του ΟΚΧΕ, βασίζεται στις παρ. 3 και 7 εδ. β του
άρθρου 103 του Συντάγματος.
Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγματος που θα θεσπίζει τον
οργανισμό λειτουργίας του ΟΚΧΕ, το γραφείο ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης
μετατρέπεται σε ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονομικής Λειτουργίας και
περιγράφονται οι κυριότερες αρμοδιότητές της. Επίσης κενές οργανικές
θέσεις του ΟΚΧΕ μεταβάλλονται ως προς την κατηγορία του αντικειμένου
(ειδικότητα) του προσωπικού που θα τις στελεχώσει. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα, με εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό ΠΕΚΑ, να ρυθμίζει
ζητήματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία του ΟΚΧΕ. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ
προϋφιστάμενες διατάξεις των καταργούμενων άρθρων 5 και 7 του
ιδρυτικού νόμου του ΟΚΧΕ. (παρ. 5).
Οι παραπάνω τροποποιήσεις στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του
σκοπού, των αρμοδιοτήτων, της λειτουργίας και της οργάνωσης του
Οργανισμού, προκειμένου αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει ουσιαστικά
και να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από το
σκοπό και τις αρμοδιότητές του, όπως ορίζονται στον παρόν νομοσχέδιο
Άρθρο 30
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Στο παρόν άρθρο καθορίζονται μεταβατικές διατάξεις για θέματα
λειτουργίας του ΟΚΧΕ μέχρι την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών
διαταγμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 29.
Άρθρο 31
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29
του παρόντος νόμου, δε θίγει τις αρμοδιότητες της Κτηματολόγιο Α.Ε. ούτε
δημιουργεί σχετικές επικαλύψεις με το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει και
ειδικότερα με τους Ν.2398/1995 και Ν.2664/1998, όπως ισχύουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 32
Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες που
υποχρεώνουν τις δημόσιες αρχές, σε χρόνο που καθορίζεται με απόφαση
του αρμόδιου Υπουργού ή των συναρμόδιων Υπουργών, να μεταπέσουν
σε πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία, σε θέματα που αφορούν γεωχωρικά
δεδομένα.
Ειδικότερα, καθορίζονται τα ακόλουθα:
 Κάθε δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση σχεδίων,
κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή
έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων έργων, που
περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα, οφείλει να τηρεί ψηφιακό
αρχείο.
 Για την έκδοση των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων ή
εγκρίσεων μελετών, οι αιτήσεις ή οι μελέτες που κατατίθενται στις
δημόσιες αρχές, υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακό
αρχείο ή αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό αρχείο. Το ψηφιακό αρχείο,
σε περίπτωση ασυμφωνίας με το έντυπο, υπερισχύει του έντυπου
αρχείου.
 Οι προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων, όπως η δομή και ο
μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς καθώς και οι
απαιτήσεις ακρίβειας των γεωχωρικών δεδομένων, καθορίζονται
από τον κύριο του συνόλου σε συνεργασία με το ΚΟΣΕ που το
εκπροσωπεί, ενημερώνοντας σχετικά τον ΟΚΧΕ. Σε κάθε
περίπτωση, η γεωχωρική πληροφορία που περιλαμβάνεται είναι
γεωαναφερμένη και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.
Με τις παραπάνω προβλέψεις τίθενται οι βάσεις για τη διασφάλιση τη
δημόσιας περιουσίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση
του ελέγχου από τη διοίκηση κατά τη διαδικασία εκδόσεων των πράξεων
της (π.χ. γνωρίζει που είναι δάσος ή αιγιαλός ή ρέμα ή αρχαιολογική ζώνη
προκειμένου να εκδώσει μια οικοδομική άδεια), ενώ μακροπρόθεσμα
οδηγούμαστε στον περιορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την έκδοση μιας πράξης, συμβάλλοντας στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στην
έκδοση των πράξεων.
Κάθε δημόσια αρχή υποχρεούται να εναρμονίσει τις διαδικασίες και
προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων και μελετών
αρμοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία, ώστε αυτές να
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εκτελούνται με ψηφιακό τρόπο, χωρίς την απαίτηση υποβολής, ενδιάμεση
παραγωγή και εξαγωγή παραδοτέου σε έντυπη μορφή. Ειδικότερα:


Σε περιπτώσεις διαδικασιών, αυτές πρέπει να εκτελούνται
πλήρως ηλεκτρονικά από τις δημόσιες αρχές. ∆ηλαδή η αρχική
υποβολή αίτησης, η βεβαίωση παραλαβής της, η εξαγωγή και
επεξεργασία των αναγκαίων πληροφοριών από βάσεις
δεδομένων, ο έλεγχός της, καθώς και η παραγωγή του τελικού
παραδοτέου, πρέπει να εκτελούνται ψηφιακά. Ανά πάσα χρονική
στιγμή το στάδιο προόδου της διαδικασίας, ο αρμόδιος χειριστής
(φυσικό πρόσωπο) και οι τυχόν εγκριτικές αποφάσεις, είναι
διαθέσιμες μέσω του ∆ιαδικτύου προς κάθε ενδιαφερόμενο.



Σε περιπτώσεις μελετών, αυτές πρέπει να εκτελούνται πλήρως
ηλεκτρονικά από τις δημόσιες αρχές. ∆ηλαδή τα πρωτογενή
δεδομένα, η επεξεργασία τους, η παραγωγή της μελέτης και η
παράδοσή της, πρέπει να εκτελούνται ψηφιακά.

Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω καθορίζεται ανά δημόσια αρχή και είδος
πράξης ή υπηρεσία με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και
ενδεχομένως των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. Στόχος της
διακριτής και κατά περίπτωσης εφαρμογής γίνεται λόγω των σημαντικών
αλλαγών που απαιτούνται από τις δημόσιες αρχές σε θεσμικό και τεχνικό
επίπεδο για την πλήρη ηλεκτρονική λειτουργία τους. Με την εξέλιξη της
ΕΥΓΕΠ, την ανάπτυξη του διαμοιρασμού και την ανάδειξη συγκεκριμένων
παραδειγμάτων καλής πρακτικής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η
προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης θα γίνει σταδιακά.
Επειδή ορισμένες από τις πράξεις της διοίκησης εμπεριέχουν
πληροφορίες (όπως π.χ. αλλαγή ρυμοτομικών γραμμών, πράξεις
εφαρμογής, κτηματογραφικά στοιχεία κατά τη διαδικασία απαλλοτρίωσης,
κτίρια, κτλ) που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Εθνικού
Κτηματολογίου, η συλλογή τους και η απεικόνισή τους εφόσον πληρούν
τις ελάχιστες προδιαγραφές σύνταξης του Κτηματολογίου θα μπορούν να
παραχωρηθούν στις αρμόδιες αρχές ώστε ν’ αξιοποιηθούν σχετικά,
μειώνοντας έτσι το κόστος υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου.
Ήδη, πολλές δημόσιες υπηρεσίες, του ΥΠΕΚΑ ή διαφόρων νομαρχιών
διαθέτουν κτηματογραφικά στοιχεία που για διάφορους τυπικούς λόγους
παρά και τις παλαιλότερες νομοθετικές προβλέψεις δε μπορούν να
δοθούν στους αρμόδιους φορείς του Εθνικού Κτηματολογίου,
αναγκάζοντάς τους έτσι να προβαίνουν σε νέες κτηματογραφήσεις.
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Άρθρο 33
Άλλες διατάξεις
Με την διάταξη αυτή θεσπίζεται η υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών
και του ΟΑΕ∆ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών τους να παρέχουν ορισμένα
στοιχεία προσωπικών δεδομένων στους ∆ιαχειριστές του ∆ικτύου Η.Ε. σε
σχέση με τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και
παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό λεπτομερειών που αφορούν
στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιβεβαίωσης των στοιχείων των
αιτήσεων αυτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
(ΚΟΤ), όπως αυτό προβλέπεται στις σχετικές κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 34
Παραρτήματα
Στο εν λόγω άρθρο παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας
2007/2/ΕΚ (INSPIRE).
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Οικονομικών

Ιωάννης Ραγκούσης

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Εξωτερικών

Εθνικής Άμυνας

∆ημήτριος ∆ρούτσας

Ευάγγελος Βενιζέλος

Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων

Υποδομών, Μεταφορών και
∆ικτύων

Άννα ∆ιαμαντοπούλου

∆ημήτριος Ρέππας

Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης

Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Λούκα Κατσέλη

Ανδρέας Λοβέρδος
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Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Προστασίας του Πολίτη

Πολιτισμού και Τουρισμού

Χρήστος Παπουτσής

Παύλος Γερουλάνος
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