ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΘ΄, 20 Σεπτεµβρίου 2010,
Συνεδρίασης του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
∆ιεκπ.

Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α΄)
Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείµενο
1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του, εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου
2007 «Για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)» (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L108/1/25.4.2007)
και θεσπίζονται διατάξεις συµµόρφωσης µε τους Κανονισµούς εφαρµογής της Οδηγίας και µε τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και συµπληρωµατικές διατάξεις για την καταγραφή και διαχείριση
του συνόλου των γεωχωρικών δεδοµένων της χώρας.
2. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, µέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και
κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και
στην ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών, στο εξής «ΕΥΓΕΠ».
3. Για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ και τη δηµιουργία ενός
πλήρους, λειτουργικού και παραγωγικού συστήµατος
διάθεσης αξιόπιστων και έγκυρων γεωχωρικών πληροφοριών από και προς τις δηµόσιες αρχές, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στις επιχειρήσεις και το κοινό, απαιτείται:
α) η προσαρµογή των δηµόσιων αρχών στις µεθόδους
οργάνωσης και διάθεσης γεωχωρικών πληροφοριών που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
β) η διασφάλιση του αναγκαίου συντονισµού των εµπλεκόµενων φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα που παράγουν, χρησιµοποιούν και επικαιροποιούν
γεωχωρικά δεδοµένα.

4. Με τη δηµιουργία της ΕΥΓΕΠ, η χώρα συµµετέχει
στη δηµιουργία υποδοµής γεωχωρικών πληροφοριών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής INSPIRE).
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
(άρθρο 2 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της
υπ. αριθµ. 11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 327
Β΄), µε την οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/4/EΚ και του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄) µε τον
οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2003/98/EΚ.
2. Ο παρών νόµος δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των δηµόσιων
αρχών.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 3 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Για τους σκοπούς του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
νοούνται ως:
1. «Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών»: µεταδεδοµένα, σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων, δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολ-

2
ογίες, συµφωνίες κοινοχρησίας, άδειες κοινοχρησίας,
πρόσβασης και χρήσης και µηχανισµοί, µέθοδοι και διαδικασίες συντονισµού και παρακολούθησης που θεσπίζονται, λειτουργούν ή διατίθενται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
2. «Γεωχωρικά δεδοµένα»: οποιαδήποτε δεδοµένα αφορούν άµεσα ή έµµεσα σε συγκεκριµένη τοποθεσία ή
γεωγραφική περιοχή.
3. «Σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων»: αναγνωρίσιµη
συλλογή γεωχωρικών δεδοµένων.
4. «Υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων»: πράξεις οι οποίες είναι δυνατόν να εκτελούνται, µε την επίκληση εφαρµογής πληροφορικής, στα γεωχωρικά δεδοµένα που
περιέχονται στα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων ή στα
σχετικά µεταδεδοµένα τους.
5. «Χωρικό αντικείµενο»: αφηρηµένη αναπαράσταση
πραγµατικού φαινοµένου ή αντικειµένου που σχετίζεται
µε συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.
6. «Μεταδεδοµένα»: πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους.
7. «∆ιαλειτουργικότητα»: η δυνατότητα συνδυασµού
συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και η δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών, χωρίς επανειληµµένη παρέµβαση
του χειριστή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσµα και να ενισχύεται η προστιθέµενη αξία των συνόλων
δεδοµένων και των υπηρεσιών.
8. «∆ικτυακή πύλη γεωχωρικών πληροφοριών Inspire»:
διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναµο µέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
9. «∆ηµόσια αρχή»:
α) η Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων συµβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί
δηµόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάµει του εθνικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών αρµοδιοτήτων,
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών και
γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί
καθήκοντα ή αρµοδιότητες δηµόσιας αρχής ή παρέχει
δηµόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εµπίπτει στις περιπτώσεις α΄ ή β΄.
Εξαιρούνται από την έννοια της δηµόσιας αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τα όργανα
που ασκούν δικαστική ή νοµοθετική εξουσία.
10. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που δεν είναι δηµόσια αρχή.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 4 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Ο παρών νόµος έχει εφαρµογή για σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και τα µεταδεδοµένα τους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αφορούν σε γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται µέσα στην Ελληνική Επικράτεια,
β) είναι σε ηλεκτρονική µορφή,
γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή
στην κατοχή τρίτου για λογαριασµό ενός εκ των κατωτέρω:

αα) δηµόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί
από δηµόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενηµερώνει η
εν λόγω αρχή και εµπίπτουν στο πεδίο ή δηµιουργούνται
κατά την άσκηση των δηµόσιων καθηκόντων της,
ββ) τρίτου ο οποίος έχει ενταχθεί στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 9,
δ) αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα θεµατικά επίπεδα που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του
άρθρου 33.
2. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσηµα αντίγραφα του ίδιου συνόλου γεωχωρικών δεδοµένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων δηµόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασµό δηµόσιας αρχής, ο νόµος
αυτός εφαρµόζεται µόνο για το σύνολο αναφοράς από
το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα.
3. Ο παρών νόµος καλύπτει και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων που αφορούν στα µεταδεδοµένα, στα
δεδοµένα και τα σύνολά τους τα οποία προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
4. Ο παρών νόµος δεν απαιτεί συλλογή νέων γεωχωρικών δεδοµένων.
5. Στην περίπτωση συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων
που πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο γ΄, αλλά τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο, η δηµόσια αρχή ενεργεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου αυτού µόνον εφόσον υπάρχει
έγγραφη συναίνεση του εν λόγω τρίτου.
6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο παρών
νόµος καλύπτει τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων, τα
οποία κατέχει δηµόσια αρχή ή τρίτος για λογαριασµό δηµόσιας αρχής που λειτουργεί στην κατώτατη βαθµίδα
διακυβέρνησης, µόνον εάν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτείται η συλλογή ή διάθεσή τους.
KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Άρθρο 5
Μεταδεδοµένα
(άρθρα 5 και 6 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Κάθε δηµόσια αρχή η οποία είναι έχει οριστεί ως κύριος για ένα πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων
ή µία υπηρεσία γεωχωρικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14, που
αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, υποχρεούται
να δηµιουργεί µεταδεδοµένα και να εξασφαλίζει τη
διαρκή επικαιροποίησή τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1205/2008, που εκδόθηκε σε εφαρµογή εκτελεστικών διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2007/2/ΕΚ.
2. Τα µεταδεδοµένα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις
παρακάτω πληροφορίες:
α) τη συµµόρφωση των συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων προς τον Κανονισµό (ΕΚ) 1205/2008,
β) τους όρους, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις
υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων και τη χρήση τους,
και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη,
γ) την ποιότητα και την εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων,
δ) τις δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανοµή των
συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων,
ε) τους περιορισµούς πρόσβασης του κοινού και τους
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λόγους των περιορισµών αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο
10.
3. Τα µεταδεδοµένα πρέπει να είναι πλήρη και επαρκούς ποιότητας για να ανταποκρίνονται στην έννοια και
το στόχο της παραγράφου 6 του άρθρου 3.
4. Η δηµιουργία µεταδεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε
το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
α) το αργότερο µέχρι τις 3 ∆εκεµβρίου 2010, όσον αφορά τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του άρθρου 33,
β) το αργότερο µέχρι τις 3 ∆εκεµβρίου 2013, όσον αφορά τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 33.
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 6
Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE
(άρθρο 7 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Για τη διαλειτουργικότητα και την εναρµόνιση των
συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων, εφαρµόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται
στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
2. Όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων που είναι
αποτέλεσµα νέας συλλογής/προµήθειας ή/και εκτενούς
αναδιοργάνωσης και εντάσσονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες γεωχωρικών
δεδοµένων, διατίθενται σύµφωνα µε τις εκτελεστικές
διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, µέσα σε δύο (2) έτη από τη θέσπισή τους. Τα λοιπά σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων, τα οποία είναι ακόµη εν χρήσει,
διατίθενται σύµφωνα µε τις εκτελεστικές διατάξεις µέσα
σε επτά (7) έτη από τη θέσπισή τους. Τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων καθίστανται διαθέσιµα σύµφωνα µε τις
εκτελεστικές διατάξεις, είτε µέσω της προσαρµογής των
υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων είτε µέσω των υπηρεσιών µετασχηµατισµού του άρθρου 8 (παράγραφος 1 στοιχείο δ΄).
3. Εκπρόσωποι δηµόσιων 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 (ΟΚΧΕ), να συµµετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Επιτροπής ΕΚ για το περιεχόµενο
των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1.
Άρθρο 7
Συµµόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις
(άρθρα 7 και 10 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Ο ΟΚΧΕ διαθέτει στις δηµόσιες αρχές ή σε τρίτους
οποιεσδήποτε πληροφορίες, οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων, κωδικών και τεχνικών κατατάξεων,
που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, υπό όρους
που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για το σκοπό αυτόν.

2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των γεωχωρικών δεδοµένων που αφορούν γεωγραφικό χαρακτηριστικό, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της µεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών - µελών, ο
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας
(ΕΘΕΓ) του άρθρου 16, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εξωτερικών, προβαίνει σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες
αρχές του κράτους - µέλους προκειµένου να αποφασιστεί από κοινού, µε αµοιβαία συναίνεση, ο τρόπος παρουσίασης και η θέση των κοινών αυτών χαρακτηριστικών.
KΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 8
∆ικτυακές υπηρεσίες
(άρθρο 11 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων, ο ΟΚΧΕ δηµιουργεί, συντονίζει και διαχειρίζεται
σε συνεργασία µε τα Κοµβικά Σηµεία Επαφής (ΚΟΣΕ)
του άρθρου 19, µέσω της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών
Πληροφοριών, που ορίζεται στο άρθρο 14, δίκτυο των ακόλουθων υπηρεσιών:
α) υπηρεσίες εξεύρεσης, που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων µε βάση το περιεχόµενο των αντίστοιχων µεταδεδοµένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των
µεταδεδοµένων,
β) υπηρεσίες απεικόνισης, που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη µεγέθυνση/σµίκρυνση, τη µετακίνηση και την υπέρθεση ορατών συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και την οπτική
απεικόνιση των πληροφοριών υποµνήµατος, καθώς και
οποιουδήποτε σχετικού περιεχοµένου µεταδεδοµένων,
γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, που καθιστούν δυνατή
την τηλεφόρτωση συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων ή
µερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άµεση πρόσβαση σε αυτά,
δ) υπηρεσίες µετασχηµατισµού, οι οποίες καθιστούν
δυνατό το µετασχηµατισµό των συνόλων γεωχωρικών
δεδοµένων µε στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας,
ε) υπηρεσίες επίκλησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή
την επίκληση υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές
απαιτήσεις των χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιµες στο κοινό και προσιτές µέσω του διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού µέσου.
2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών της παραγράφου
1 στοιχείο α΄ εφαρµόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος
συνδυασµός κριτηρίων αναζήτησης:
α) λέξεις - κλειδιά,
β) ταξινόµηση γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών,
γ) ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών
δεδοµένων,
δ) βαθµός συµµόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6,
ε) γεωγραφική τοποθεσία,
στ) όροι, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας,
που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων και τη χρήση τους,
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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. 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 µε τις οποίες
καθορίζονται υποχρεώσεις όσον αφορά ιδίως τα µεταδεδοµένα, τις δικτυακές υπηρεσίες και τη διαλειτουργικότητα.

στη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον ο εµπιστευτικός χαρακτήρας προβλέπεται από το νόµο,
ζ) προσβάλλει τα συµφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις αιτούµενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατόν να του επιβληθεί νοµική υποχρέωση, εκτός
εάν το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δηµοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών,
η) θέτει σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος
στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισµός σπάνιων ειδών.
3. Οι λόγοι περιορισµού της πρόσβασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ερµηνεύονται συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για τη συγκεκριµένη περίπτωση, του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετεί η
παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση,
το δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση
σταθµίζεται συγκριτικά προς το συµφέρον που εξυπηρετεί η περιορισµένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Η
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές στο περιβάλλον δεν µπορεί να περιορίζεται κατ’ επίκληση της
παραγράφου 2 στοιχεία α΄ , δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄.
4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ΄
τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄)
και του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).

Άρθρο 10
Περιορισµοί στην πρόσβαση
(άρθρο 13 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

Άρθρο 11
Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδοµένων σε τρίτους
(άρθρο 14 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1,
µπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα
γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων µέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α΄, όταν η πρόσβαση αυτή
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις,
τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1,
µπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα
γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων µέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β΄ έως ε΄ ή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου του άρθρου 11 παράγραφος
3, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να:
α) παραβιάζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δηµόσιων αρχών, εφόσον ο εµπιστευτικός
αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από το νόµο,
β) επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα,
γ) παρεµποδίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου να τύχει δίκαιης δίκης ή τη δυνατότητα δηµόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή
πειθαρχικού χαρακτήρα,
δ) παραβιάζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών
ή βιοµηχανικών πληροφοριών, όταν το εθνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει τον εµπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειµένου να προστατευθεί θεµιτό οικονοµικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου συµφέροντος για την τήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των
στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου,
ε) προσβάλλει τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,
στ) παραβιάζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων ή/και αρχείων που αφορούν φυσικό
πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει

1. Οι υπηρεσίες των δηµόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α΄ και β΄ διατίθενται σε τρίτους χωρίς τέλη και µε κατάλληλη άδεια
χρήσης.
2. Σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων που διατίθενται σε
τρίτους µέσω των υπηρεσιών απεικόνισης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ δύνανται να
είναι σε µορφή που αποτρέπει τη χρήση τους για εµπορικούς σκοπούς.
3. Όταν οι δηµόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία γ΄ ή ε΄,
η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται µέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄). Τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν
να καλύπτουν ερµηνευτικές ρήτρες, επιγραµµικές άδειες ή, όπου είναι αναγκαίο, άδειες.

ζ) δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διάχυση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων.
3. Οι υπηρεσίες µετασχηµατισµού της παραγράφου 1
στοιχείο δ΄ συνδυάζονται µε τις άλλες υπηρεσίες της εν
λόγω παραγράφου κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 976/2009, που έχει εκδοθεί σε εφαρµογή των εκτελεστικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
Άρθρο 9
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
(άρθρο 12 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

Άρθρο 12
Πρόσβαση στις υπηρεσίες
(άρθρο 15 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
Ο ΟΚΧΕ παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του άρθρου 8 παράγραφος 1 µέσω της Γεωπύλης του άρθρου
25 και µέσω της δικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών Inspire.
Άρθρο 13
Ενηµέρωση Επιτροπής Ε.Ε.
(άρθρο 21 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Ο ΟΚΧΕ παρακολουθεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών
και καθιστά τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής προσιτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε δηµόσιες αρ-

5
χές και σε τρίτους επί µονίµου βάσεως και σύµφωνα µε
την απόφαση ΕΚ/442/2009.
2. Ανά έτος και αρχής γενοµένης όχι αργότερα από τις
15 Μαΐου 2011, ο ΟΚΧΕ διαβιβάζει στην ΕΘΕΓ έκθεση
µε συνοπτικές περιγραφές των κάτωθι:
α) του τρόπου συντονισµού των παρόχων του δηµόσιου τοµέα και των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών
γεωχωρικών δεδοµένων και των ενδιάµεσων φορέων,
καθώς και περιγραφή της σχέσης µε τους τρίτους και της
οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας,
β) της συµβολής δηµόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και το συντονισµό της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών,
γ) των πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση της Εθνικής
Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών,
δ) συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων αρχών,
ε) του κόστους και των ωφεληµάτων από την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
3. Ανά τριετία και αρχής γενοµένης όχι αργότερα από
τις 15 Μαΐου 2013, ο ΟΚΧΕ διαβιβάζει στην Επιτροπή
Ε.Ε. έκθεση εγκεκριµένη από την ΕΘΕΓ µε τα περιεχόµενα της παραγράφου 2 και σύµφωνα µε την απόφαση
ΕΚ/442/2009.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι ακόλουθοι επιπλέον όροι έχουν την εξής έννοια:
1. «Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής
Γεωπύλη)»: διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναµο µέσο, που
παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1.
2. «Κύριος πρωτοτύπου συνόλου γεωχωρικών δεδοµένων»: η δηµόσια αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την
αρχική του προµήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρησή του.
3. «Πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων»: ένα
σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων που είναι µοναδικό µεταξύ όλων των δηµόσιων αρχών. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα ενός συνόλου γεωχωρικών δεδοµένων, ένα από αυτά καθορίζεται ως πρωτότυπο.
4. «∆ιανοητική Ιδιοκτησία»: όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 A΄).
5. Στην έννοια του χωρικού αντικειµένου που ορίζεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 εµπεριέχονται και θεσµικά αντικείµενα που προσδιορίζονται κατά περίπτωση
στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 15
Ο παρών νόµος έχει εφαρµογή και:
α) για όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα πέραν αυτών που
περιγράφονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου
33,
β) για σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και τα µεταδεδοµένα τους που είναι σε αναλογική και όχι σε ηλεκτρο-

νική µορφή, αλλά έχουν οριστεί µε απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) ως σύνολα αναφοράς, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 21,
γ) για τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων που αφορούν στα µεταδεδοµένα, τα δεδοµένα και τα σύνολά
τους τα οποία προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 16
Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (εφεξής ΕΘΕΓ) η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Η
ΕΘΕΓ είναι το ανώτατο όργανο για τη διαµόρφωση της
εθνικής πολιτικής στον τοµέα της συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας σε όλο το εύρος των δηµόσιων αρχών,
καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας
της γεωπληροφορίας. Επιπλέον, η ΕΘΕΓ παρακολουθεί,
συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή της πολιτικής αυτής.
2. Ειδικότερα, αρµοδιότητες της ΕΘΕΓ αποτελούν:
α) Η διαµόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για την
ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ, οι οποίες περιλαµβάνουν:
αα) Την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» µε την οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη
συλλογή, παραγωγή, προµήθεια, διαχείριση, επαναχρησιµοποίηση, τιµολόγηση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών για τις δηµόσιες αρχές.
ββ) Το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» µε το οποίο καθορίζονται τα
τεχνολογικά µέτρα για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας για τη γεωχωρική πληροφορία και τις γεωχωρικές υπηρεσίες δηµόσιων αρχών.
Το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» εξειδικεύει το Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του άρθρου 27
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).
α.1) Η «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών» εγκρίνονται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση της ΕΘΕΓ το αργότερο
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
α.2) Η «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών» επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και, εφόσον απαιτείται, τροποποιούνται µε την ίδια ως άνω διαδικασία.
α.3) Με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ρυθµίζονται επί µέρους
θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή και εξειδίκευση
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών».
α.4) Οι εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 ενσωµατώνονται στο «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» ή/και στην «Εθνική
Πολιτική Γεωπληροφορίας», κατά περίπτωση. Με απο-
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φάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και ενδεχοµένως και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση
του OKXE, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των ανωτέρω εκτελεστικών διατάξεων.
β) Η θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, µέτρων και διαδικασιών για τη συντονισµένη εφαρµογή του παρόντος
νόµου από τις δηµόσιες αρχές και την ευθυγράµµιση των
δραστηριοτήτων τους στον τοµέα της παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης αξιόπιστων γεωχωρικών µεταδεδοµένων, δεδοµένων και υπηρεσιών.
γ) Η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών, για την εναρµόνιση των υφιστάµενων και
παραγόµενων γεωχωρικών µεταδεδοµένων, δεδοµένων
και υπηρεσιών µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου.
δ) Η προώθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη εναρµονισµένων δοµών, διαδικασιών, συµφωνιών και αδειών
για την πρόσβαση και χρήση γεωχωρικών δεδοµένων και
υπηρεσιών.
ε) Η έγκριση προδιαγραφών για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων.
στ) Η θέσπιση µέτρων για την προσαρµογή της πολιτικής για τις γεωχωρικές πληροφορίες στις νέες επιστηµονικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
ζ) Η δυνατότητα θέσπισης κανόνων και διαδικασιών
οργάνωσης και λειτουργίας των Κοµβικών Σηµείων Επαφής (ΚΟΣΕ) που προβλέπονται στο άρθρο 19.
η) Η µέριµνα για την προώθηση των αναγκαίων νοµοθετικών ρυθµίσεων και µέτρων για την υλοποίηση των
στόχων του παρόντος νόµου και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρµογή του.
θ) Η εκπροσώπηση, µέσω του Προέδρου της στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα της αρµοδιότητάς της.
ι) Η διατύπωση γνώµης επί θεµάτων της αρµοδιότητάς
του, κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων που υποβάλλονται
από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ια) Η έγκριση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την
αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρµογής της πολιτικής
διάθεσης των γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών
σύµφωνα µε τους στόχους του παρόντος νόµου και τη
συµβατότητά της µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Η έκθεση
αυτή υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της ΕΘΕΓ στον
Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου.
ιβ) Η έγκριση της τριετούς έκθεσης, όπως ορίζει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΚ/442/2009, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
ιγ) Ο καθορισµός εθνικών συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων αναφοράς και εθνικών γεωχωρικών υπηρεσιών αναφοράς, καθώς και των προδιαγραφών τους, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της και την πραγµατοποίηση του έργου της η ΕΘΕΓ συνεπικουρείται από
τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΟΚΧΕ), όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου.
4. Η ΕΘΕΓ καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Προέδρου της και δηµοσιεύεται στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση της ΕΘΕΓ, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία της και τον τρόπο έκ-

δοσης των προτάσεων και γνωµοδοτήσεων και λήψης
των αποφάσεών της.
Άρθρο 17
Σύνθεση και λειτουργία της
Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Η ΕΘΕΓ αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
γ) τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
δ) τον Γενικό Γραµµατέα Εσωτερικών του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
ε) τον Γενικό Γραµµατέα Προστασίας του Πολίτη του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στ) τον Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
η) τον ∆ιοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
ή τον ∆ιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
ή τον ∆ιοικητή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
θ) τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης,
ι) τον Ειδικό Γραµµατέα Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
ια) τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
ιβ) τον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων,
ιγ) τον Πρόεδρο του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας,
ιδ) τον Προϊστάµενο ή άλλον ορισµένο εκπρόσωπο του
Γραφείου του Πρωθυπουργού,
ιε) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Στην Επιτροπή συµµετέχουν επίσης µε δικαίωµα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και άλλοι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς, Ειδικοί Γραµµατείς των
ίδιων ή άλλων Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέµατα
αρµοδιότητάς τους.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού µπορεί να τροποποιείται η σύνθεση της ΕΘΕΓ ως προς τον αριθµό και τις
ιδιότητες των µελών της.
4. Στην Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και:
α. εξειδικευµένοι επιστήµονες ή επιστήµονες δηµόσιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θεµάτων
τεχνικής φύσεως,
β. εκπρόσωποι των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των συλλογικών οργάνων τους,
γ. εκπρόσωποι των Κοµβικών Σηµείων Επαφής
(ΚΟΣΕ),
δ. εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ) και άλλων επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενώσεων.
5. Η ΕΘΕΓ συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση του
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Προέδρου της µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή
του. Τη γραµµατειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών της ΕΘΕΓ παρέχει ο Οργανισµός Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.
6. Για τη συµµετοχή στην ΕΘΕΓ δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
7. Η ΕΘΕΓ λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, σύµφωνα
µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της. H ΕΘΕΓ
συνέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής τακτικά τουλάχιστον τρεις (3)
φορές ετησίως και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της. Σε περίπτωση κωλύµατος µέλους της ΕΘΕΓ να παρευρίσκεται σε κάποια συνεδρίαση µπορεί να
ορίζει προς τούτο τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
Άρθρο 18
Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της
Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Αρµόδιος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία
της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών ορίζεται ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΟΚΧΕ). Ειδικότερα, ο ΟΚΧΕ αναλαµβάνει στο
πλαίσιο του παρόντος νόµου τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) υποβάλλει προτάσεις, γνωµοδοτεί και εν γένει υποστηρίζει και συνεπικουρεί την ΕΘΕΓ στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων της,
β) εκπονεί και εισηγείται στην ΕΘΕΓ την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», καθώς
και τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των εν λόγω
κειµένων,
γ) σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται,
συντηρεί και εποπτεύει την Εθνική Πύλη Γεωχωρικών
Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 25,
δ) αποτελεί σηµείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρµόδια όργανά της για θέµατα που αφορούν
την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ,
ε) συντονίζει τις δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες
για την παραγωγή, διαχείριση, επικαιροποίηση και διατήρηση των συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών µέσω των εκπροσώπων των Κοµβικών Σηµείων Επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 19,
στ) καθορίζει το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας
των γεωχωρικών δεδοµένων, µεταδεδοµένων και δικτυακών υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και της συµβατότητας
µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών»,
ζ) διασφαλίζει τη δυνατότητα συµµετοχής τρίτων στην
ΕΥΓΕΠ,
η) οργανώνει την ενηµέρωση και διάχυση της πληροφορίας στις δηµόσιες αρχές και σε τρίτους σχετικά µε
δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης των γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών που προσφέρουν δηµόσιες αρχές των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη µεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΘΕΓ στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρµογών,
ι) συντάσσει τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 και τις υποβάλλει στην ΕΘΕΓ,

ια) συνεργάζεται µε τις συναφείς αρχές άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στο πλαίσιο της ΕΥΓΕΠ,
ιβ) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή στην ΕΘΕΓ κατά περίπτωση, τα νοµοθετικά µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος νόµου και των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρµογή της Οδηγίας
2007/2/ΕΚ εφόσον απαιτείται,
ιγ) διαµορφώνει προγράµµατα κατάρτισης και ενηµέρωσης σχετικά µε την ΕΥΓΕΠ, τα οποία εκτελούνται σε
συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους φορείς,
ιδ) διεκπεραιώνει αιτήµατα των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδοµένα κατά τον Κανονισµό 268/2010/ΕΚ,
ιε) συλλέγει στοιχεία κόστους - οφέλους από τα ΚΟΣΕ
για την εφαρµογή του νόµου, όπως προβλέπεται στην απόφαση 442/2009/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Ο ΟΚΧΕ, για την υποστήριξη του έργου του, συστήνει µη αµειβόµενες οµάδες εργασίας µε συµµετοχή κατά
περίπτωση:
α) των ΚΟΣΕ,
β) άλλων εκπροσώπων δηµοσίων αρχών,
γ) επιστηµόνων και ειδικών σε θέµατα διαχείρισης και
διάθεσης γεωπληροφορίας,
δ) παραγωγών γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών
δηµοσίων αρχών ή τρίτων,
ε) χρηστών γεωχωρικών πληροφοριών,
ζ) εκπροσώπων µη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων ενώσεων µε αποδεδειγµένη δραστηριότητα και έργο στα θέµατα που πραγµατεύεται ο παρών νόµος.
3. Η συγκρότηση των οµάδων εργασίας γίνεται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΧΕ. Με τις
ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των οµάδων εργασίας, το αντικείµενο εργασιών τους, το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία τους.
Άρθρο 19
Κοµβικά Σηµεία Επαφής
(άρθρο 18 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Συνιστώνται διαρκείς συντονιστικές επιτροπές µε
τίτλο «Κοµβικά Σηµεία Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ), ως εξής:
α) Σε κάθε Υπουργείο τουλάχιστον ένα (1) και µέχρι
πέντε (5) ΚΟΣΕ, µε την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των
εποπτευόµενων δηµόσιων αρχών του εν λόγω Υπουργείου. Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων του ενός
ΚΟΣΕ το καθένα είναι υπεύθυνο για διακριτό αριθµό φορέων.
β) Σε κάθε Περιφέρεια, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄),
ένα ΚΟΣΕ, µε την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόµενων δηµόσιων αρχών της συγκεκριµένης Περιφέρειας.
γ) Σε κάθε ∆ήµο του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ένα
ΚΟΣΕ, µε την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόµενων δηµόσιων αρχών του συγκεκριµένου ∆ήµου.
δ) Σε κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση, του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄), ένα ΚΟΣΕ µε την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόµενων δηµόσιων αρχών της συγκεκριµένης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
2. Τα ΚΟΣΕ ορίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των ανωτέρω δηµόσιων αρχών και είναι εντεταλ-
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µένα 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. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι πρόεδροι των
ΚΟΣΕ οι οποίοι εκπροσωπούν επίσηµα τα ΚΟΣΕ, καθώς
και κάθε σχετικό για την άσκηση του έργου τους.
3. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου:
α) συνιστώνται τα ΚΟΣΕ ανά Υπουργείο και
β) εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
µε την οποία καθορίζονται οι χρονικές προθεσµίες για τη
σύσταση ΚΟΣΕ στους δήµους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις.
4. Κάθε ΚΟΣΕ, διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισµό µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της δηµόσιας
αρχής και τους εποπτευόµενους φορείς της και αποτελεί το επίσηµο σηµείο επαφής και συνεργασίας των δηµόσιων αρχών που εκπροσωπεί µε τον ΟΚΧΕ.
5. Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαµβάνει:
5.1. Τη διαρκή και συστηµατική καταγραφή υπό µορφή
καταλόγου, µεταξύ άλλων:
α) των µεταδεδοµένων, συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών των δηµόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδοµένων των δηµόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
γ) των δεδοµένων που περιλαµβάνουν εµµέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),
δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισµικών συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδοµένων και διάχυσης
γεωχωρικών δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο,
ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης
των γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών προς άλλες
δηµόσιες αρχές και τρίτους.
5.1.1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΟΚΧΕ συµπληρώνεται και τροποποιείται η δοµή και το
περιεχόµενο του ανωτέρω καταλόγου.
5.1.2. Ο κατάλογος διατίθεται ηλεκτρονικά από το ΚΟΣΕ προς τον ΟΚΧΕ το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και ενηµερώνεται διαρκώς. Ο ΟΚΧΕ οφείλει να προσφέρει τα βέλτιστα
τεχνικά µέσα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τήρησης, αποστολής και ενηµέρωσης του καταλόγου.
5.2. Την υποχρέωση ενηµέρωσης του ΟΚΧΕ για την
πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δηµόσιας αρχής που
εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προµηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδοµένα.
5.3. Την εισήγηση προς τις δηµόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών µέτρων ώστε:
α) τα γεωχωρικά δεδοµένα, µεταδεδοµένα και υπηρεσίες των δηµόσιων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ,
β) τα πληροφοριακά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων, εφαρµογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται
από τις δηµόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδοµένα και υπηρεσίες, να συµφωνούν µε τις προβλέψεις
του παρόντος νόµου,
γ) οι δηµόσιες αρχές να εφαρµόζουν τις προβλέψεις
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και

Υπηρεσιών».
5.4. Τη συµµετοχή στις οµάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
18.
6. Τα ΚΟΣΕ δύνανται να προτείνουν στις δηµόσιες αρχές που εκπροσωπούν νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
7. Για την εκτέλεση του έργου τους, τα ΚΟΣΕ δύναται
να επιβοηθούνται από οµάδες εργασίας που συγκροτούνται µε αποφάσεις του αρµόδιου οργάνου της δηµόσιας
αρχής.
8. Τα ΚΟΣΕ συγκροτούνται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης µε εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία στα θέµατα αρµοδιότητάς τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΓΕΠ
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις ∆ηµόσιων Αρχών
1. Οι δηµόσιες αρχές θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις προκειµένου το νοµοθετικό τους πλαίσιο που διέπει τοµείς της αρµοδιότητάς
τους και περιλαµβάνει γεωχωρικά δεδοµένα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, να εναρµονίζεται µε την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας»
και το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» µέσα σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την έγκρισή τους, καθώς και µε τις αποφάσεις της ΕΘΕΓ.
2. Οι δηµόσιες αρχές οφείλουν να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την εξασφάλιση της ποιότητας και
της αξιοπιστίας των µεταδεδοµένων, γεωχωρικών δεδοµένων, των συνόλων τους και των γεωχωρικών υπηρεσιών τους.
3. Κάθε δηµόσια αρχή υποχρεούται να συνεργάζεται
και να παρέχει άµεσα τις αιτούµενες πληροφορίες και
στοιχεία στο ΚΟΣΕ που την εκπροσωπεί και στον ΟΚΧΕ.
4. Κάθε δηµόσια αρχή πριν προµηθευτεί, παράγει ή επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδοµένα υποχρεούται να εξετάζει τη διαθεσιµότητά τους από άλλες δηµόσιες αρχές µέσω της υπηρεσίας καταλόγου της Γεωπύλης ή των
υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ και να ενηµερώνει σχετικά το αρµόδιο ΚΟΣΕ. Αν τα γεωχωρικά δεδοµένα είναι διαθέσιµα
από άλλη δηµόσια αρχή, τα παραλαµβάνει από τη δηµόσια αρχή που τα διαθέτει, µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
5. Αν µια δηµόσια αρχή επιθυµεί να προµηθευτεί, να
παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδοµένα τα οποία διαπιστώνει ότι δεν είναι διαθέσιµα από άλλες δηµόσιες αρχές σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραπάνω
παραγράφου, µπορεί να προχωρήσει στην προµήθεια,
παραγωγή ή επικαιροποίησή τους, έστω κι αν δεν έχει
προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου ως κύριος του σχετικού συνόλου γεωχωρικών δεδοµένων, παρέχοντας σχετική ενηµέρωση στον ΟΚΧΕ.
6. Κάθε δηµόσια αρχή η οποία αποκτά γεωχωρικά δεδοµένα που παράγονται, συλλέγονται, τροποποιούνται,
επεξεργάζονται, διατηρούνται ή ενηµερώνονται από άλλες δηµόσιες αρχές ή τρίτους ή αποτελούν αντικείµενο
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προµήθειας υποχρεούται να εξασφαλίζει από τον δικαιούχο των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των
εν λόγω γεωχωρικών δεδοµένων:
α) τη µεταβίβαση σε αυτήν των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των γεωχωρικών δεδοµένων, των
συνόλων αυτών και των σχετικών µεταδεδοµένων ή
β) την παροχή σε αυτήν των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητες προκειµένου να µπορεί
να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και να µην περιορίζεται η περαιτέρω χρήση
και αξιοποίηση των συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια αρχή ή τρίτο.
Άρθρο 21
Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες – Εθνικά
σύνολα αναφοράς
1. Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων δύναται
να υπάρχει µόνο ένας δηµόσιος φορέας ο οποίος έχει
την ευθύνη για την αρχική του προµήθεια, παραγωγή,
διαρκή επικαιροποίηση και διατήρησή του. Ο δηµόσιος
φορέας καλείται «κύριος» του συνόλου και το εν λόγω
σύνολο καλείται «πρωτότυπο». Οι κύριοι και τα πρωτότυπα για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων των δηµόσιων αρχών καθορίζονται, µε αποφάσεις της ΕΘΕΓ ύστερα από εισηγήσεις του ΟΚΧΕ. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται ως παράρτηµα στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις από την ΕΘΕΓ.
2. Ο κύριος ενός συνόλου γεωχωρικών δεδοµένων υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:
α) η διάθεση του συνόλου γεωχωρικών δεδοµένων σε
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή τρίτο, να πραγµατοποιείται
το αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την ηµέρα υποβολής του σχετικού αιτήµατος, µε όποιο
τεχνικό µέσο κρίνεται πρόσφορο,
β) η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση γεωχωρικών
δεδοµένων σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή τρίτο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄),
γ) σε περίπτωση απόρριψης αιτηµάτων τρίτων για παροχή των γεωχωρικών δεδοµένων του παρόντος νόµου
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5
του άρθρου 5 του ν. 3448/2006,
δ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων
συµµορφώνεται πλήρως µε τις προβλέψεις του «Εθνικού
Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» το αργότερο µέσα σε δεκαέξι (16) µήνες από
την έγκρισή του, µε την εξαίρεση τα µεταδεδοµένα των
πρωτότυπων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
2.1. Η προµήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση ενός
πρωτότυπου συνόλου εκτελείται, µε την επιφύλαξη των
άρθρου 20, από τον κύριο του συνόλου και κατ’ εξαίρεση
από:
αα) άλλη δηµόσια αρχή ή σε συνεργασία µε άλλη δηµόσια αρχή, µε έγγραφη συναίνεση του κυρίου, η οποία
κοινοποιείται στον ΟΚΧΕ,
ββ) τρίτο, στο πλαίσιο σύµβασης, η οποία κοινοποιείται
στον ΟΚΧΕ.
2.2. Κάθε δηµόσια αρχή που επιθυµεί να αξιοποιήσει
ένα σύνολο γεωχωρικών δεδοµένων το λαµβάνει απευθείας από τον κύριό του, όπως προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο, ή µέσω των υπηρεσιών της ΕΥΓΕΠ αν το

σχετικό σύνολο είναι διαθέσιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20.
2.3. Αν ο κύριος ενός συνόλου δεν ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόµο,
η ΕΘΕΓ ύστερα από σχετική εισήγηση του ΟΚΧΕ δύναται να ορίσει µε απόφασή της άλλη δηµόσια αρχή ως κύριο του συνόλου.
3. Ο ΟΚΧΕ τηρεί ενηµερωµένο κατάλογο µε τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και τους κυρίους τους, τον
οποίο διαθέτει προς όλες τις δηµόσιες αρχές µέσω της
Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Ο κατάλογος τηρείται ενήµερος µε στοιχεία που αποστέλλουν
τα ΚΟΣΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19.
4. Με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ορίζονται εθνικά σύνολα
γεωχωρικών δεδοµένων αναφοράς («εθνικά γεωχωρικά
δεδοµένα αναφοράς»), τα οποία αποτελούν τη βάση για
την παραγωγή άλλων συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων
δηµόσιων αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια
και συµβατότητα µεταξύ τους για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και οι κύριοι των εν λόγω συνόλων αναφοράς. Τα εθνικά γεωχωρικά δεδοµένα αναφοράς, όπως ορθοφωτοχάρτες, οδικό
δίκτυο, διευθύνσεις, καθορίζονται στην «Εθνική Πολιτική
Γεωπληροφορίας». Οι ανωτέρω αποφάσεις ορισµού των
εθνικών συνόλων αναφοράς και των κυρίων τους εντάσσονται ως παράρτηµα στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συµπληρώσεις από την ΕΘΕΓ.
5. Αν διαπιστώνεται ότι γεωχωρικά δεδοµένα που κατέχει δηµόσια αρχή και κρίνονται ως σηµαντικά για τη
λειτουργία των δηµόσιων αρχών, δεν είναι σε ηλεκτρονική µορφή, η ΕΘΕΓ αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση
του ΟΚΧΕ, για τη µετατροπή τους από αναλογική σε ηλεκτρονική µορφή προσδιορίζοντας τις σχετικές προδιαγραφές για την εν λόγω µετατροπή, καθώς και τη δηµόσια αρχή που θα αναλάβει τη µετατροπή τους.
6. Με αποφάσεις της ΕΘΕΓ ορίζονται εθνικές υπηρεσίες επεξεργασίας, µετασχηµατισµού και διάχυσης γεωχωρικών δεδοµένων («εθνικές γεωχωρικές υπηρεσίες αναφοράς»), οι οποίες αξιοποιούνται για την παραγωγή
και ενηµέρωση συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων, καθώς
και άλλες υπηρεσίες. Οι εθνικές γεωχωρικές υπηρεσίες
αναφοράς, όπως γεω-κωδικοποίησης, αντίστροφης γεωκωδικοποίησης, καθορίζονται στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας». Οι ανωτέρω αποφάσεις, ορισµού των εθνικών υπηρεσιών αναφοράς εντάσσονται ως παράρτηµα στην «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας», το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συµπληρώσεις από την ΕΘΕΓ.
7. Για τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων
και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων που δεν εντάσσονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, η δηµιουργία
µεταδεδοµένων, το χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία
τους και η τήρησή τους καθορίζονται από το «Εθνικό
Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
Άρθρο 22
Όροι και προϋποθέσεις για την προκήρυξη
και παραλαβή έργων
Κάθε δηµόσια αρχή η οποία προβαίνει σε προκήρυξη,
ανάθεση και παραλαβή έργου, δηλαδή µελέτης, προµή-
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θειας ή υπηρεσίας, που εµπίπτει µερικώς ή ολικώς στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, οφείλει:
1. Να εντάσσει πλήρως στο σχεδιασµό και τις τεχνικές
προδιαγραφές του έργου τις προβλέψεις του «Εθνικού
Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας».
2. Να εξασφαλίζει από τον ανάδοχο του έργου τη µεταβίβαση σε αυτήν των δικαιωµάτων ή αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας ή την απόκτηση των αδειών διανοητικής
ιδιοκτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 20.
3. Να ελέγχει την ποιότητα των γεωχωρικών µεταδεδοµένων, δεδοµένων και υπηρεσιών που παραλαµβάνει,
µέσω των ΚΟΣΕ τα οποία συνεπικουρούν τις αρµόδιες
κατά περίπτωση επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής.
4. Πριν από την παραλαβή του έργου και µετά τη διενέργεια του απαιτούµενου ελέγχου σύµφωνα µε την παράγραφο 3, να λαµβάνει βεβαίωση από τον ΟΚΧΕ ότι τα
γεωχωρικά δεδοµένα, µεταδεδοµένα και υπηρεσίες του
έργου συµµορφώνονται πλήρως µε το «Εθνικό Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών»
και την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας». Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οποία αποτελεί αυτοµατοποιηµένη διαδικασία που πραγµατοποιείται άµεσα µέσω της Γεωπύλης, ο ανάδοχος του έργου διαθέτει στον
ΟΚΧΕ το σύνολο των γεωχωρικών µεταδεδοµένων, δεδοµένων και υπηρεσιών, ή σε περίπτωση που λόγω όγκου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά (αποµακρυσµένη πρόσβαση), την πλήρη τεκµηρίωσή τους, καθώς
και την πρόσβαση στις υπηρεσίες.
5. Μέχρι την έγκριση της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», καθώς και τη δηµιουργία της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές για την προκήρυξη και παραλαβή του έργου, έχουν ευθύνη να τηρούν, τουλάχιστον τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Προς τούτο αποστέλλουν σχετική αναφορά προς τον ΟΚΧΕ, µε την οποία βεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τις ανωτέρω εκτελεστικές
διατάξεις.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 ισχύουν
και στην περίπτωση της παραγωγής συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων από µία δηµόσια αρχή µε ίδια µέσα.

δοµένων και υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
τα σύνολα των γεωχωρικών τους δεδοµένων που θα είναι διαθέσιµα µέσω της ΕΥΓΕΠ, καθώς και οι χρονικές
προθεσµίες για τη συµµόρφωσή τους (µεταδεδοµένα,
δεδοµένα και υπηρεσίες).
3. Κάθε δηµόσια αρχή που είναι κύριος γεωχωρικών
δεδοµένων και υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ µπορεί να ενταχθεί στην ΕΥΓΕΠ.
4. Οι τρίτοι που παράγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν
και επικαιροποιούν γεωχωρικά δεδοµένα και υπηρεσίες
και επιθυµούν να ενταχθούν στην ΕΥΓΕΠ, υποχρεούνται
να λάβουν σχετική έγκριση από τον ΟΚΧΕ. Με την έγκριση αυτή διαπιστώνεται η συµµόρφωση των µεταδεδοµένων, συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών
που διαθέτουν οι τρίτοι µε το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών» και τις
εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εφαρµογή της
Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Η τήρηση της συµµόρφωσης αυτής
τελεί υπό το διαρκή έλεγχο του ΟΚΧΕ.
5. Η ανωτέρω έγκριση ανακαλείται µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ΟΚΧΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Τα γεωχωρικά µεταδεδοµένα, δεδοµένα και υπηρεσίες του τρίτου δεν συµµορφώνονται µε το «Εθνικό
Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
β) Τα γεωχωρικά δεδοµένα ή υπηρεσίες παραβιάζουν
όρους σύµβασης ή τους ισχύοντες κανόνες διανοητικής
ιδιοκτησίας του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 A΄).
γ) Τα γεωχωρικά δεδοµένα ή υπηρεσίες αφορούν σε
θέµατα εθνικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδοµένων, απονοµής δικαιοσύνης, πάταξης της αρχαιοκαπηλίας.

Άρθρο 23
Ένταξη στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών
Πληροφοριών

Άρθρο 25
Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών
(άρθρο 15 παράγραφος 2 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)

1. Κάθε δηµόσια αρχή η οποία είναι κύριος γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών που εντάσσονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 34, υποχρεούται να ενταχθεί στην ΕΥΓΕΠ. Η ένταξη αυτή γίνεται µε απόφαση
της ΕΘΕΓ ύστερα από εισήγηση του ΟΚΧΕ. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιµα µέσω της ΕΥΓΕΠ, καθώς και οι χρονικές προθεσµίες για τη συµµόρφωσή τους (µεταδεδοµένα, δεδοµένα και υπηρεσίες).
2. Με απόφαση της ΕΘΕΓ καθορίζεται η υποχρεωτική
συµµετοχή στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών δηµόσιων αρχών που είναι κύριοι γεωχωρικών δε-

1. Ο ΟΚΧΕ έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών
Πληροφοριών.
2. Η Γεωπύλη προσφέρει τουλάχιστον τις υπηρεσίες
που µνηµονεύονται στο άρθρο 8 και ενσωµατώνει ή παρέχει πρόσβαση µε τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο σε υπηρεσίες της παραγράφου 1, σηµεία γ΄, δ΄ και ε΄ του ίδιου άρθρου, άλλων δηµόσιων αρχών και τρίτων, καθώς
και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, του άρθρου
11.
3. Η Γεωπύλη εξασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των
πληροφοριών που περιλαµβάνει και την κατά περίπτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 24
∆εδοµένα
Το σχήµα, τα συστήµατα συντεταγµένων και λοιπές
τεχνικές λεπτοµέρειες που θα ακολουθούν τα πρωτότυπα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων καθορίζονται στο
«Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας
και Υπηρεσιών».
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πιστοποίηση και ασφαλή διασύνδεση των χρηστών σε
περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιµο.
4. Η Γεωπύλη περιλαµβάνει επιπλέον ειδική υπηρεσία
καταλόγου για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων
των δηµόσιων αρχών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέγονται από τα ΚΟΣΕ και τα προβλεπόµενα στο άρθρο
19. Η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία είναι δυνατή µόνο
από τα ΚΟΣΕ των δηµόσιων αρχών.
5. Ο ΟΚΧΕ παρέχει µέσω της Γεωπύλης, τα τεχνικά µέσα για τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο συµµόρφωσης
των µεταδεδοµένων µε τις απαιτήσεις των εκτελεστικών
διατάξεων εφαρµογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του
«Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
6. Ο ΟΚΧΕ, µέσω της Γεωπύλης, προσφέρει επιπλέον
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) κατά περίπτωση αρωγή δηµόσιων αρχών για την παραγωγή µεταδεδοµένων,
β) κατά περίπτωση αρωγή δηµόσιων αρχών για το µετασχηµατισµό δεδοµένων,
γ) κατά περίπτωση φιλοξενία σε γεωχωρική βάση δεδοµένων του ΟΚΧΕ γεωχωρικών µεταδεδοµένων και δεδοµένων.
Για την εφαρµογή του εδαφίου γ΄ της παραγράφου
αυτής, πρέπει να προηγηθεί σχετικό αίτηµα της δηµόσιας αρχής και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΟΚΧΕ.
7. Οι υπηρεσίες του άρθρου 6 καταχωρίζονται στο
«Μητρώο ∆ιαλειτουργικότητας» που καθορίζεται µε τις
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 A΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 26
Ειδικές ρυθµίσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες
(άρθρο 13 και άρθρο 14 παρ. 1 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Ο ΟΚΧΕ παρέχει µέσω της Γεωπύλης, στις εθνικές
δηµόσιες αρχές, στις δηµόσιες αρχές κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κοινό, πρόσβαση στις
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
2. Ο περιορισµός στην πρόσβαση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10, καθώς και ο προσδιορισµός
των όρων της πρόσβασης, γίνεται µε αποφάσεις του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και των συναρµόδιων
Υπουργών, µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΕΘΕΓ και τον ΟΚΧΕ.
Άρθρο 27
Μέτρα για την κοινοχρησία
(άρθρο 17 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Τα µεταδεδοµένα, τα γεωχωρικά δεδοµένα, τα σύνολά τους και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων των
δηµόσιων αρχών διαµοιράζονται µεταξύ όλων των δηµόσιων αρχών, καθώς και προς τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νοµοθετική εξουσία, χωρίς χρέωση και µε άδεια χρήσης κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2. 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, ως προς την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδοµένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, µια δηµόσια αρχή µπορεί 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. Τα εν λόγω τέλη
είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και επιβάλλονται αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου τα σύνολα των γεωχωρικών δεδοµένων δεν διατίθενται µέσω γεωχωρικών υπηρεσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα νόµο
ή αν η αιτούσα δηµόσια αρχή επιθυµεί τη διάθεση ή αναπαραγωγή τους σε αναλογική µορφή. Το ύψος των τελών καθορίζεται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 για την κοινοχρησία µεταδεδοµένων, γεωχωρικών δεδοµένων, των
συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων ισχύουν και για τις δηµόσιες αρχές άλλων κρατών - µελών και για τα όργανα και τους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά προς το σκοπό της άσκησης των αρµοδιοτήτων και των σκοπών τους που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 για την κοινοχρησία µεταδεδοµένων, γεωχωρικών δεδοµένων, των
συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων ισχύουν µε αµοιβαιότητα και ισοδυναµία, σε φορείς που
έχουν συσταθεί µε διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - µέλη είναι µέρη, αποκλειστικά προς το σκοπό της άσκησης των αρµοδιοτήτων και
των σκοπών τους που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο
περιβάλλον.
6. Τα σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων
που παρέχονται σε όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κατ’
εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον,
δεν υπόκεινται σε τέλη.
7. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόµενό τους, καθώς
και το πλαίσιο καθορισµού του ύψους των τελών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για δεδοµένα και σύνολα
καθορίζονται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» µε ενιαίο και εναρµονισµένο τρόπο για όλες τις
δηµόσιες αρχές. Τα τέλη καθορίζονται µε κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΘΕΓ.
8. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, τα µεταδεδοµένα, γεωχωρικά
δεδοµένα, σύνολά τους και γεωχωρικές υπηρεσίες, όταν
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από δηµόσια αρχή για οικονοµικές δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της δηµόσιας αποστολής της, διατίθενται
προς τη δηµόσια αρχή µε τους όρους και τα τέλη που καθορίζονται στο άρθρο 28.
Άρθρο 28
Μέτρα για την παροχή υπηρεσιών και
τη διάθεση δεδοµένων σε τρίτους
(άρθρο 14 Οδηγίας 2007/2/ΕΚ)
1. Τα µεταδεδοµένα των δηµόσιων αρχών διατίθενται
σε τρίτους χωρίς χρέωση και µε κατάλληλη άδεια χρήσης.
2. Τα γεωχωρικά δεδοµένα των δηµόσιων αρχών και
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τα σύνολα τους διατίθενται σε τρίτους µε κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη
µε τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους, ανάλογα µε
το σκοπό χρήσης.
3. Οι υπηρεσίες των δηµόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄,
όπως και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών
δεδοµένων που προσφέρονται από δηµόσια αρχή, διατίθενται σε τρίτους µε κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη µε τέλη όσο και τη
χωρίς τέλη διάθεσή τους ανάλογα µε το σκοπό χρήσης
και το αιτούµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.
4. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόµενό τους, καθώς
και το πλαίσιο καθορισµού των τελών που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο, καθορίζονται από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» µε ενιαίο και εναρµονισµένο τρόπο για όλες τις δηµόσιες αρχές. Τα τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και όταν επιβάλλονται τέλη, αυτά κρατούνται στο ελάχιστο αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων µαζί µε µια εύλογη απόδοση επενδύσεως, µε παράλληλη διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηµατοδότησης των δηµόσιων αρχών που
παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων, κατά περίπτωση. Το ύψος των τελών καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της ΕΘΕΓ.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α΄)
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (ΟΚΧΕ)
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
1. Το άρθρο 1 του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ) µε έδρα την Αθήνα και αποκεντρωµένη ανάπτυξη που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Σκοπός του Οργανισµού είναι η σύνταξη, τήρηση και
ενηµέρωση του ενιαίου αποδεικτικού κτηµατολογίου της
Ελλάδας, η γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της
χώρας, η απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών
διαθεσίµων της, η δηµιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων και δεδοµένων περιβάλλοντος, καθώς και η λειτουργία συστήµατος συντονισµού και διάχυσης γεωπληροφορίας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Στην αρµοδιότητα του Οργανισµού ανήκει:
α) Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Εθνικής Υποδοµής
Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας σύµφωνα µε

τον παρόντα νόµο και ιδίως µε το άρθρο 18 αυτού.
β) Η µέριµνα για τη σύνταξη βασικών και παράγωγων
τοπογραφικών χαρτών της χώρας και τοπογραφικών διαγραµµάτων, καθώς και η ενηµέρωση, τήρηση και αναθεώρηση των χαρτών και διαγραµµάτων που συντάσσονται
ή προϋπάρχουν. Επίσης, ο ΟΚΧΕ είναι αρµόδιος για το
συντονισµό, την έγκριση και τον έλεγχο της εφαρµογής
των κάθε είδους προγραµµάτων χαρτογραφήσεων και
κτηµατολογίου όλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε µε το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), µε την επιφύλαξη των χαρτών
που εγκρίνονται από άλλες δηµόσιες αρχές στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους, σε εφαρµογή διατάξεων του
κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών και µε την προϋπόθεση ότι οι χάρτες αυτοί είναι συµβατοί µε την Εθνική
Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών.
γ) Ο προγραµµατισµός, η εκτέλεση και ο έλεγχος φωτογραµµετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη
λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως
και την τελική απόδοση για την κάλυψη των αναγκών
του και των αναπτυξιακών προγραµµάτων των κρατικών
υπηρεσιών, δηµόσιων οργανισµών, νοµικών προσώπων
δηµόσιου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών δηµόσιων αρχών, µε την επιφύλαξη των
σχετικών εργασιών που ασκούνται από άλλες δηµόσιες
αρχές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σε εφαρµογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω εργασίες πρέπει
να είναι συµβατές µε τις απαιτήσεις της ΕΥΓΕΠ.
δ) Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς για τη σύνταξη, ενηµέρωση και εκτύπωση πάσης φύσεως συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και χαρτών.
ε) Η σύνταξη, η τήρηση και η ενηµέρωση του Εθνικού
Κτηµατολογίου.
στ) Η οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων αρµοδιότητάς του, εκτός εάν πρόκειται για αντίστοιχα δεδοµένα αρµοδιότητας άλλων δηµόσιων αρχών, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
ζ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, κανονισµών και
τιµολογίων σχετικών µε τις εργασίες του, σύµφωνα µε
την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
η) Η ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της
πληροφορικής σε θέµατα σχετικά µε το σκοπό του.
θ) Η συγκρότηση αρχείου προϊόντων του Οργανισµού
και η διάθεσή τους σε κάθε ενδιαφερόµενο.
ι) Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της αποστολής του.»
2. Το άρθρο 2 του ν. 1647/1986 όπως η παράγραφος 1
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21
του ν.1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
∆ιοίκηση - Εκπροσώπηση - Προνόµια
1. Ο Οργανισµός διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µε τριετή θητεία, που διορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκ των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Ο γραµµατέας του Συµβουλίου και ο αναπληρωτής
του ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεταξύ των
υπαλλήλων του Οργανισµού.
2. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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µπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση του προέδρου,
του αντιπροέδρου και των µελών του κατά τη διάρκεια
της θητείας γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που ορίζει
και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση και τη
διαχείριση του Οργανισµού. Η αρµοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριµένες πράξεις µπορεί να
µεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή άλλα
όργανα του Οργανισµού, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στον εποπτεύοντα
Υπουργό κάθε µέτρο που θεωρεί χρήσιµο για την προώθηση του έργου του Οργανισµού και υποβάλλει σε αυτόν
µε τη λήξη κάθε έτους έκθεση για την πρόοδο του έργου
του Οργανισµού.
4. Τον Οργανισµό εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον οποίο
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή το όργανο του Οργανισµού που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Ο Οργανισµός έχει στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές όλα τα δικονοµικά προνόµια του ∆ηµοσίου. Τα
προνόµια του ∆ηµοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάταξη του
∆ηµοσίου σε πλειστηριασµό ή πτώχευση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην απαρτία, στην πλειοψηφία για
τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση προέδρου,
αντιπροέδρου και µελών και γενικά στη λειτουργία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ως προς τη συγκρότηση, τη
σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
7. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στον γραµµατέα
και στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης
στον εισηγητή των εισαγόµενων προς συζήτηση ενώπιόν του θεµάτων, καταβάλλεται αποζηµίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)
όπως ισχύει.
8. Ο πρόεδρος του ΟΚΧΕ έχει πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση στον Οργανισµό. Ο αντιπρόεδρος και µέχρι
δύο µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να έχουν
πλήρη ή µερική απασχόληση στον Οργανισµό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΧΕ. Στις περιπτώσεις
αυτές, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση συµµετοχής
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καταβάλλεται αµοιβή, που καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 6 του ν. 1256/
1982 (ΦΕΚ 65 Α΄).
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µετά από εισήγηση του
ΟΚΧΕ, µπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους οποιουδήποτε βαθµού, ειδικούς επιστήµονες, καθηγητές ΑΕΙ και υπαλλήλους του ∆ηµοσί-

ου, µε σκοπό τη σύνταξη µελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή οµάδας εργασίας, καθώς και η αποζηµίωση για τους προέδρους, τα µέλη και τους γραµµατείς τους (σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003 όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν).
10. Για την επικουρία του προέδρου του ΟΚΧΕ συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστηµονικών συνεργατών κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 163 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).»
3. Το άρθρο 3 «Πόροι – ∆ιαχείριση» του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Πόροι - ∆ιαχείριση
1. Πόροι του Οργανισµού είναι:
α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αποδίδεται
στον Οργανισµό µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων.
γ) Επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισµών,
δωρεές ή κληρονοµιές και πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού.
δ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
2. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισµού πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον οικονοµικό κανονισµό του. Ο κανονισµός αυτός συντάσσεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίοι µπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις. Έως τη σύνταξη
του ανωτέρω οικονοµικού κανονισµού, αλλά και µετά τη
σύνταξή του συµπληρωµατικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί λογιστικού των
Ν.Π.∆.∆. και του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί δηµοσίου λογιστικού, αναφορικά µε τη διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων του ΟΚΧΕ.»
4. Το άρθρο 4 του ν.1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Προϊστάµενος Υπηρεσιών
1. Στον ΟΚΧΕ συνιστάται µία θέση υπαλλήλου µε βαθµό 1ο των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταµένου του ΟΚΧΕ και
προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες του. Μετέχει χωρίς
ψήφο στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
εισηγείται τα σχετικά θέµατα.
2. Προϊστάµενος του Οργανισµού διορίζεται πρόσωπο
που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής σχετικό µε το αντικείµενο
του Οργανισµού και µεγάλη εµπειρία. Ο διορισµός του
προϊσταµένου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Συνιστάται θέση αναπληρωτή προϊσταµένου, µε
βαθµό 2ο των ειδικών θέσεων ο οποίος αναπληρώνει τον
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προϊστάµενο και αναλαµβάνει τα καθήκοντα εκείνα τα οποία του αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΚΧΕ
µετά από γνώµη του προϊσταµένου.
4. Καθήκοντα προϊσταµένου µπορεί να ανατεθούν και
σε υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα. Καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταµένου
ανατίθενται σε υπάλληλο του ΟΚΧΕ, που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
υπηρεσίας στη θέση του υπαλλήλου από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της µιας µόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.»
5. Το άρθρο 5 του ν.1647/1986, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Υπηρεσίες του Οργανισµού
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καταρτίζεται ο
Οργανισµός του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Με τον Οργανισµό συνιστώνται οι
οργανικές θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου προσωπικού,
καθώς και οι θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής και καθορίζονται:
α) Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και οι αρµοδιότητές τους, καθώς και η κατανοµή σε αυτές των θέσεων
του προσωπικού.
β) Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού, καθώς
και ο αριθµός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και
βαθµού.
γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό στις
θέσεις του εισαγωγικού βαθµού κάθε κλάδου ή για την
προαγωγή πέρα από ορισµένο βαθµό ή για την κατάληψη ορισµένων θέσεων κατά την εφαρµογή του νόµου
αυτού.
δ) Τα προσόντα του προϊσταµένου καθεµίας από τις
οργανικές µονάδες.
ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού,
κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39
Α΄), καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.
2. Από τις θέσεις που συνιστώνται µε το διάταγµα της
παραγράφου 1 πληρούνται µε µετάταξη ή πρόσληψη
προσωπικού όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύµφωνα µε το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου. Η µετάταξη γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71
και 73 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. [ν.
3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)]. Η πρόσληψη γίνεται κατά τη
διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ύστερα από
δηµόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι
κατηγορίες των θέσεων που εξειδικεύονται τα κατά το
νόµο απαιτούµενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς
και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της
θέσεως.
3. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του
Οργανισµού µε απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί µε
κάθε είδους σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 1 του άρ-

θρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούµενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού,
χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διάρκεια της
απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία έτη, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 68 του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. [ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26 Α΄)], και µπορεί να παρατείνεται µέχρι άλλα τρία έτη.
Το προσωπικό που αποσπάται στον ΟΚΧΕ λαµβάνει το
µισθό, τα επιδόµατα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της
οργανικής του θέσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µπορεί να µεταφέρονται στον ΟΚΧΕ και άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, εφόσον οι δραστηριότητές τους έχουν άµεση σχέση µε την αποστολή του. Με τη µεταφορά των υπηρεσιών µεταφέρονται και οι θέσεις και το προσωπικό
που τις κατέχει. Αν οι υπάλληλοι είναι µόνιµοι, η µεταφορά τους γίνεται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ύστερα από αίτησή τους.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να µεταφέρονται στoν ΟΚΧΕ από άλλα Υπουργεία ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητες οι οποίες εµπίπτουν στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 1 υπηρεσίες ή διευθύνσεις και θέσεις
µε το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές ή κενές οργανικές θέσεις µε τον εξοπλισµό τους.
Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγµα µπορεί να αναδιαρθρώνονται οι µεταφερόµενες υπηρεσίες και οι υφιστάµενες διευθύνσεις και να ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού
και να καθορίζεται η διάρθρωση των θέσεων, κατά κλάδο, να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή
µετονοµάζονται υφιστάµενοι κλάδοι, θέσεις και ειδικότητες. Η κατά τα ανωτέρω αναδιαµόρφωση των κλάδων
και οργανικών θέσεων δεν µπορεί να έχει ως συνέπεια
την απόλυση ή τον υποβιβασµό υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που από την αναδιαµόρφωση αυτή πλεονάζουν καταλαµβάνουν ισάριθµες προσωρινές οργανικές θέσεις του
ίδιου βαθµού που συνιστώνται στον οικείο κλάδο και µε
τον ίδιο βαθµό. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως, µόλις προαχθούν ή αποχωρήσουν από την υπηρεσία
οι υπάλληλοι που τις κατέχουν.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζονται τα θέµατα ασφάλισης σε υφιστάµενα
ταµεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που µεταφέρονται. Για τη µεταφορά
των θέσεων και του προσωπικού που γίνεται µε την παράγραφο αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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6. Συνιστάται στον ΟΚΧΕ ∆ιεύθυνση Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η οργάνωση και λειτουργία της διεύθυνσης αυτής καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
7. Συνιστάται στον ΟΚΧΕ Νοµική Υπηρεσία για τη νοµική κάλυψη των αρµοδιοτήτων του ΟΚΧΕ. Η Υπηρεσία
αυτή υπάγεται απευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΟΚΧΕ και η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται
µε το προεδρικό διάταγµα του εδαφίου 6 της παρούσας
παραγράφου. Της Νοµικής Υπηρεσίας προΐσταται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στο ∆ηµόσιο ή Αστικό ∆ίκαιο, µε εµπειρία σε ζητήµατα κτηµατολογίου και των λοιπών ζητηµάτων που αποτελούν τους σκοπούς του Οργανισµού και τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση υπεύθυνου νοµικής υπηρεσίας νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές του προϊσταµένου της νοµικής υπηρεσίας του ΟΚΧΕ, καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
για τους δικηγόρους µε πάγια αντιµισθία των Ν.Π.∆.∆.,
σχετικές διατάξεις.
8. Το προσωπικό και τις υπηρεσίες του ΟΚΧΕ συνιστούν το προσωπικό και οι υπηρεσιακές µονάδες που µεταφέρθηκαν στον Οργανισµό µε την υπ’ αριθµ.
46869/24.11.2003 διαπιστωτική πράξη (295 Ν.Π.∆.∆.). Οι
αποδοχές του προσωπικού του ΟΚΧΕ καλύπτονται από
την τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του ΟΚΧΕ.»
6. Στο άρθρο 11 του ν.1647/1986 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :
«5. Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του ν. 1647/1986 καταργούνται.»
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, υπάγονται στον ΟΚΧΕ οι
ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε το κάθε
κατηγορίας προσωπικό που υπηρετούσε σε αυτές, σύµφωνα µε τη διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου:
α) Η ∆ιεύθυνση Κτηµατολογίου,
β) Η ∆ιεύθυνση Χαρτογραφήσεων,
γ) Η ∆ιεύθυνση Γεωδαισίας,
δ) Η ∆ιεύθυνση Φωτογραµµετρίας,
ε) Η ∆ιεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων,
στ) Το Γραφείο Κτηµατολογίου των ∆ήµων Καλλιθέας
και Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής,
ζ) Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, το Γραφείο ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης που θεσπίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 58952/
1737/31.8.1989 (ΦΕΚ 671 Β΄) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ως

οργανική µονάδα της Υπηρεσίας Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και µεταφέρθηκε στον ΟΚΧΕ σύµφωνα µε τη διαπιστωτική
πράξη υπ’ αριθ. 46869/24.11.2003 (295 Ν.Π.∆.∆.) καταργείται. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29, συνιστώνται δύο διευθύνσεις, ∆ιοικητικού και
Οικονοµικού. Μέχρι την έκδοση αυτού του προεδρικού
διατάγµατος, µε το οποίο καθορίζονται η οργάνωση και
η λειτουργία των διευθύνσεων αυτών, το γραφείο ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης µετατρέπεται σε ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Λειτουργίας του ΟΚΧΕ µε δύο
τµήµατα, ένα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ένα Οικονοµικής Λειτουργίας.
Το τµήµα ∆ιοικητικής Λειτουργίας είναι αρµόδιο ιδίως
για το χειρισµό όλων των θεµάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Οργανισµού,
τις διαδικασίες προσλήψεων, µετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού, την υποστήριξη της λειτουργίας και των
αρµοδιοτήτων του υπηρεσιακού συµβουλίου, την υποστήριξη των εφαρµογών και τη διαχείριση των βάσεων
δεδοµένων των συστηµάτων πληροφορικής του Οργανισµού, τη γραµµατειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του
Οργανισµού και των οργάνων της ∆ιοίκησής του, την τήρηση πρωτοκόλλου, τη µέριµνα καλής λειτουργίας, καθαριότητας και συντήρησης του κτιρίου στέγασης του
Οργανισµού. Το τµήµα Οικονοµικής Λειτουργίας είναι
αρµόδιο ιδίως για τη σύνταξη του προϋπολογισµού και
την οικονοµική διαχείριση των εσόδων και εξόδων του
Οργανισµού, την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων σε βάρος σχετικών πιστώσεων, την τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων εσόδων – εξόδων, επιταγών, ενταλµάτων
κ.ά., τη διενέργεια διαγωνισµών για προµήθειες και υπηρεσίες, τη µισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση υλικών.
2. Για τη στελέχωση του ΟΚΧΕ µέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 5 του άρθρου
5 του ν. 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου,
οι εννέα οργανικές θέσεις κλάδου Χειριστών Οργάνων
που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 46869/ 24.11.2003 διαπιστωτική πράξη (295 Ν.Π.∆.∆.) και είναι κενές, µετατρέπονται ως εξής: σε δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, σε τρεις θέσεις κατηγορίας
ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, σε µία θέση κατηγορίας ΠΕ,
κλάδου Πληροφορικής, σε µία θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Λογιστών, σε δύο θέσεις κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Τεχνικών Η/Υ ή κατηγορίας ∆Ε, κλάδου Τεχνικών
Η/Υ. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν µε µετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού που θα τοποθετηθεί στις οργανικές
µονάδες του ΟΚΧΕ, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 29 του παρόντος νόµου, η λειτουργία, η στελέχωση από το υπάρχον προσωπικό του ΟΚΧΕ και η οργάνωση της ∆ιεύθυνσης Γεωπληροφορικής καθορίζεται µε
υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έπειτα από εισήγηση
του ΟΚΧΕ.
4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 29 του παρόντος νόµου, η λειτουργία και οργάνωση της Νοµικής Υπηρεσίας του ΟΚΧΕ καθορίζεται µε
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υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έπειτα από εισήγηση
του ΟΚΧΕ.
5. Μέχρι την ένταξη του Γραφείου Κτηµατολογίου των
∆ήµων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ
114 Α΄), διατηρούνται σε ισχύ όλες οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.
1647/1986, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ και για τα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΧΕ.
Άρθρο 31
Οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, εφαρµόζονται µε
την επιφύλαξη του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), του
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδότηση
των νόµων αυτών κανονιστικών πράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 32
Ψηφιακή αποτύπωση εγγράφων
1. 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 καταχώριση και τήρηση των γεωχωρικών ή άλλων δεδοµένων
που περιέχονται σε αυτά.
2. 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.
3. 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.
4. Κάθε δηµόσια αρχή που εντάσσεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται να εναρµονίσει τις διαδικασίες και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων και µελετών αρµοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία, ώστε αυτές να εκτελούνται µε ψηφιακό τρόπο,
χωρίς την απαίτηση υποβολής, ενδιάµεση παραγωγή και
εξαγωγή παραδοτέου σε έντυπη µορφή. Ειδικότερα:
α) 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.
β) 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.
γ) Θέµατα ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας
και πιστοποίησης των χρηστών, καθορίζονται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε:
αα) Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
ββ) Τις υποδοµές και υπηρεσίες της ευρύτερης δηµόσιας διοίκησης που είναι διαθέσιµες για το σκοπό αυτόν.
5. Αν οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 αφορούν σε περιοχές υπό κτηµατογράφηση κατά
το ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή περιοχή στην οποία έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηµατολογίου κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2664/
1998 και εφόσον η πληροφορία που περιέχει σχετίζεται
µε το έργο της σύνταξης ή της τήρησης του Εθνικού
Κτηµατολογίου, οι δηµόσιες αρχές οφείλουν να ενηµερώνουν τους αρµόδιους φορείς για την όποια µεταβολή
και να καθιστούν διαθέσιµα τα σχετικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής
τους για τη σύνταξη ή τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του
ΟΚΧΕ και σχετικές προτάσεις των αρµόδιων ΚΟΣΕ, καθορίζονται το είδος των απαιτούµενων δεδοµένων, οι απαιτήσεις ακριβείας των γεωπληροφοριών, η δοµή του
αρχείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας. Σε όσες περιπτώσεις οι
προαναφερόµενες πράξεις επάγονται σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωµάτων σε περιοχές στις οποίες έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου κατά το άρθρο 1 παρ. 3
του ν. 2664/1998, η καταχώρισή τους στα κτηµατολογικά
βιβλία διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
7. Η εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πραγµατοποιείται όταν οι αρµόδιες αρχές είναι έτοιµες και προς
τούτο εκδίδεται κάθε φορά διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Υπουργού, σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται η
δηµόσια αρχή και το είδος της πράξης ή της υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 33
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Θέµατα γεωχωρικών δεδοµένων που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παρ. 4 στοιχείο α΄ του νόµου και στα άρθρα 8
παρ. 1 και 9 παρ. α΄ της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
1. Συστήµατα συντεταγµένων
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Συστήµατα για µονοσήµαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στο χώρο, ως σύνολο συντεταγµένων (x,y,z)
ή/και γεωγραφικό πλάτος και µήκος και ύψος, µε βάση
γεωδαιτικό οριζόντιο και κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς (datum).
2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου
Εναρµονισµένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης µε ενιαίο σηµείο αφετηρίας και τυποποιηµένη θέση και µέγεθος των φατνίων του καννάβου.
3. Τοπωνύµια
Τοπωνύµια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων,
προαστίων, κωµοπόλεων ή οικισµών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή τοπογραφικό χαρακτηριστικό δηµόσιου ή ιστορικού ενδιαφέροντος.
4. ∆ιοικητικές ενότητες
∆ιοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές επί των οποίων κράτη - µέλη έχουν ή/και ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώµατα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
χωρίζονται από διοικητικά όρια.
5. ∆ιευθύνσεις
Θέση ακινήτων µε βάση τη διεύθυνση, συνήθως µε όνοµα οδού, αριθµό οικίας και ταχυδροµικό κώδικα.
6. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου
Εκτάσεις που ορίζονται από κτηµατολογικά µητρώα ή
αντίστοιχες.
7. ∆ίκτυα µεταφορών
∆ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορών και οι αντίστοιχες υποδοµές. Περιλαµβάνονται οι συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων δικτύων.
Περιλαµβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, όπως ορίζεται στην απόφαση υπ’ αριθµ. 1692/96/EΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και στις µελλοντικές αναθεωρήσεις της εν λόγω
απόφασης.
8. Υδρογραφία
Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαµβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα υδατικά συστήµατα
και σχετιζόµενα στοιχεία, µεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταµών. Κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 2 του ν.
3199/2007 (ΦΕΚ 280 Α΄) και του άρθρου 2 του π.δ.
51/2007 (ΦΕΚ 54 Α΄) και υπό µορφή δικτύων.
9. Προστατευόµενες τοποθεσίες
Εκτάσεις χαρακτηρισµένες ή υποκείµενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων διατήρησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Θέµατα γεωχωρικών δεδοµένων που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παρ. 4 στοιχείο β΄ του νόµου και στα άρθρα 8
παρ. 1 και 9 παρ. β΄ της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
1. Υψοµετρία
Ψηφιακά υψοµετρικά µοντέλα για χερσαίες εκτάσεις,
εκτάσεις καλυπτόµενες από πάγους και ωκεανούς. Περιλαµβάνονται, εν προκειµένω, η χερσαία υψοµετρία, η βαθυµετρία και οι ακτογραµµές.
2. Κάλυψη γης
Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου συµπεριλαµβάνονται τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές
εκτάσεις, δάση, (ηµι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά συστήµατα.
3. Ορθοφωτογραφία

Γεωαναφερόµενα δεδοµένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή αεροµεταφερόµενους αισθητήρες.
4. Γεωλογία
Γεωλογικός χαρακτηρισµός µε βάση τη σύσταση και τη
δοµή. Περιλαµβάνονται το µητρικό πέτρωµα, οι υδροφόροι ορίζοντες και η γεωµορφολογία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Θέµατα γεωχωρικών δεδοµένων που αναφέρονται στα
άρθρα 6(Β) και 9(Β) της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.
1. Στατιστικές µονάδες
Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών.
2. Κτίρια
Γεωγραφική θέση κτιρίων.
3. Έδαφος
Χαρακτηρισµός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα µε
το βάθος, την υφή, τη δοµή και την περιεκτικότητα σε σωµατίδια και οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση
και, κατά περίπτωση, τη µέση κλίση και την προβλεπόµενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού.
4. Χρήσεις γης
Χαρακτηρισµός περιοχών ανάλογα µε τη σηµερινή και
τη µελλοντική σχεδιαζόµενη λειτουργία τους ή τον κοινωνικοοικονοµικό σκοπό τους (π.χ. αµιγώς οικιστική, βιοµηχανική, εµπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής).
5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια
Γεωγραφική κατανοµή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές ασθένειες κ.λπ.), πληροφορίες που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία
(βιοδείκτες, πτώση της γονιµότητας, επιδηµίες) ή την ευεξία των ανθρώπων (κούραση, υπερένταση κ.λπ.) που
συνδέονται άµεσα (ατµοσφαιρική ρύπανση, χηµικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, θόρυβος
κ.λπ.) ή έµµεσα (τρόφιµα, γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί κ.λπ.) µε την ποιότητα του περιβάλλοντος.
6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες
Περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, ο
ενεργειακός εφοδιασµός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δηµόσιες
διοικήσεις, οι χώροι πολιτικής προστασίας, τα σχολεία
και τα νοσοκοµεία.
7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος
Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος περιλαµβάνει την παρατήρηση και τη µέτρηση των εκποµπών, της κατάστασης
των στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραµέτρων του οικοσυστήµατος (βιοποικιλότητα, οικολογική
κατάσταση της βλάστησης, κ.λπ.) από τις δηµόσιες αρχές
ή για λογαριασµό τους.
8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
Τοποθεσίες βιοµηχανικής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. 15393/2332/
2002 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1022 Β΄) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση
µε την Οδηγία 96/61/ΕΚ, όπως ισχύει, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης.
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9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας
Γεωργικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής
(συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων άρδευσης, των
θερµοκηπίων και των στάβλων).
10. Κατανοµή πληθυσµού — δηµογραφία
Γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών του πληθυσµού και των
επιπέδων δραστηριοτήτων, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.
11. Ζώνες διαχείρισης/περιορισµού/ρύθµισης εκτάσεων και µονάδες αναφοράς
Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθµιση ή χρησιµοποιούµενες για αναφορά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται χώροι απόρριψης, προστατευόµενες περιοχές γύρω από
πηγές πόσιµου νερού, ζώνες ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθµιζόµενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές για τη βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από το θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η µεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη, διοικητικές περιοχές ποτάµιων λεκανών, σχετικές µονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης.
12. Ζώνες φυσικών κινδύνων
Χαρακτηρισµός ευάλωτων περιοχών ανάλογα µε τους
φυσικούς κινδύνους (όλα τα ατµοσφαιρικά, υδρολογικά,
σεισµικά, ηφαιστειακά φαινόµενα και τα φαινόµενα καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της συχνότητάς τους, είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πληµµύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισµοί, εκρήξεις ηφαιστείων.
13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες
Φυσικές ιδιότητες της ατµόσφαιρας. Περιλαµβάνονται
χωρικά δεδοµένα βασιζόµενα σε µετρήσεις, σε µοντέλα
ή σε συνδυασµό τους, καθώς και οι τοποθεσίες µετρήσεων.
14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Καιρικές συνθήκες και οι µετρήσεις τους· ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, θερµοκρασία, εξατµισοδιαπνοή, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου.
15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύµατα, αλατότητα,
ύψος κυµάτων κ.λπ.).
16. Θαλάσσιες περιοχές
Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων
υδατικών συστηµάτων, µε υποδιαίρεση ανά περιοχές και
υποπεριοχές µε κοινά χαρακτηριστικά.
17. Βιογεωγραφικές περιοχές
Περιοχές σχετικώς οµοιογενών οικολογικών συνθηκών µε κοινά χαρακτηριστικά.
18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι

Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, διαδικασίες, δοµή και λειτουργίες (υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν
φυσικά τους οργανισµούς που ενδιαιτούν. Περιλαµβάνονται χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, διακρινόµενες ανάλογα µε τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως εάν είναι πλήρως φυσικές ή ηµιφυσικές.
19. Κατανοµή ειδών
Γεωγραφική κατανοµή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα
ανάλυσης.
20. Ενεργειακοί πόροι
Ενεργειακοί πόροι, µεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες,
υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια,
αιολική ενέργεια κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους
όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.
21. Ορυκτοί πόροι
Ορυκτοί πόροι, µεταξύ άλλων και µεταλλεύµατα, βιοµηχανικά µεταλλεύµατα κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων,
κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του
ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 34
Άλλες διατάξεις
1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού υποχρεούνται να παρέχουν και να διασταυρώνουν
µέσω των αρχείων τους, καθώς και να επιβεβαιώνουν
στους ∆ιαχειριστές του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας
τη βασιµότητα των στοιχείων που προκύπτουν από τα
αρχεία αυτά, όπως εισοδηµατικά, οικογενειακά, προσωπικά, ανεργίας, τα οποία δηλώνουν µε τις αιτήσεις τους
οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών καθορίζονται τα στοιχεία των δικαιούχων που απαιτούνται και η διαδικασία
για την υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στο
ΚΟΤ, τη διαδικασία για την επιβεβαίωση και διασταύρωση τους, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέµα, τηρουµένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων.
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Άρθρο 35
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

Αθήνα,
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