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KΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Άξζξν 1
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
πξνβιέπεηαη λα εθδνζνχλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, ελαξκνλίδεηαη ην
εζληθφ δίθαην πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14 εο Μαξηίνπ 2007 (Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L108/1/25-4-2007).

Άξζξν 2
θνπόο
1. Σθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε γεληθψλ αξρψλ, θαλφλσλ,
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε δηνηθεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν γηα ηελ
νξγάλσζε εληαίσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη θνηλνρξεζίαο
γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Δζληθήο Υπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ζην εμήο ―ΔΥΓΔΠ‖.
2. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΥΓΔΠ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο,
ιεηηνπξγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο αμηφπηζησλ θαη
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έγθπξσλ γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο, ζε
φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ην θνηλφ, απαηηείηαη:
α) ε πξνζαξκνγή ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο
θαη δηάζεζεο γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
παξφληα λφκν,
β) ε δηαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ ζπληνληζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ παξάγνπλ,
ρξεζηκνπνηνχλ θαη επηθαηξνπνηνχλ γεσρσξηθά δεδνκέλα.
3. Με ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΥΓΔΠ, ε ρψξα ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία
ππνδνκήο γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (εθεμήο
INSPIRE).
4. Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππ. αξηζ.
11764/653/2006 (Β΄327) θνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε νδεγία 2003/4/EΚ θαζψο θαη ηνπ Ν.
3448/2006 (Α΄57) κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε νδεγία
2003/98/EΚ.
5. Ο παξψλ λφκνο δελ ζίγεη ηελ χπαξμε ή ηελ θπξηφηεηα δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ.

Άξζξν 3
Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
εθδίδνληαη θαη΄ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, λννχληαη σο:
1.
"Δζληθή
Υπνδνκή
Γεσρσξηθψλ
Πιεξνθνξηψλ
(ΔΥΓΔΠ)":
κεηαδεδνκέλα, ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο,
ζπκθσλίεο θνηλνρξεζίαο, πξφζβαζεο θαη ρξήζεο θαη κεραληζκνί,
κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πνπ
ζεζπίδνληαη, ιεηηνπξγνχλ ή δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν,
γηα ηελ νπνία είλαη αξκφδηνο ν ΟΚΦΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7
2. "γεσρσξηθά δεδνκέλα": νπνηαδήπνηε δεδνκέλα αθνξνχλ άκεζα ή
έκκεζα ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή γεσγξαθηθή πεξηνρή
3. "ζχλνιν γεσρσξηθψλ
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ

δεδνκέλσλ":

αλαγλσξίζηκε

ζπιινγή

4. "ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ": πξάμεηο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ
λα εθηεινχληαη, κε ηελ επίθιεζε εθαξκνγήο πιεξνθνξηθήο, ζηα
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γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηα
δεδνκέλσλ ή ζηα ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα ηνπο

ζχλνια

γεσρσξηθψλ

5. "ρσξηθφ αληηθείκελν": αθεξεκέλε παξνπζίαζε πξαγκαηηθνχ
θαηλνκέλνπ ή αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή
γεσγξαθηθή πεξηνρή
6. "κεηαδεδνκέλα": πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη
θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εμεχξεζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ρξήζε ηνπο
7. "δηαιεηηνπξγηθφηεηα": ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο ππεξεζηψλ, ρσξίο επαλαιεπηηθή
ρεηξνθίλεηε παξέκβαζε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζπλεθηηθφ απνηέιεζκα
θαη λα επαπμάλεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ
8. "γεσπχιε INSPIRE": δηαδηθηπαθφο ηφπνο, ή ηζνδχλακν κέζν, πνπ ζα
δηαηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα παξέρεη πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14, παξ. 1 ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο ΔΔ
9. "δεκφζηα αξρή":
α) ε Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα, νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο, νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δεκφζησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θνξέσλ, ζε εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν
β) νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί δεκφζηα
δηνηθεηηθά
θαζήθνληα
δπλάκεη
ηνπ
εζληθνχ
δηθαίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ, δξαζηεξηνηήησλ
ή ππεξεζηψλ θαη
γ) νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί
θαζήθνληα ή αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο αξρήο, ή παξέρεη δεκφζηεο
ππεξεζίεο, ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ππφ ηνλ έιεγρν θνξέα ή
πξνζψπνπ πνπ εκπίπηεη ζηα εδάθηα α ή β,
Δμαηξνχληαη απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο αξρήο ηα φξγαλα πνπ
αζθνχλ δηθαζηηθή ή λνκνζεηηθή εμνπζία.
10. "ηξίηνο": νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ είλαη
δεκφζηα αξρή.
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Άξζξν 4
Πεδίν εθαξκνγήο
1. Ο παξψλ λφκνο έρεη εθαξκνγή γηα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη
ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο πνπ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) αθνξνχλ ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο,
β) είλαη/ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
γ) βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ελφο εθ ησλ θαησηέξσ ή ζηελ θαηνρή
ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ θαησηέξσ:
i) δεκφζηαο θαη έρνπλ παξαρζεί ή παξαιεθζεί απφ δεκφζηα αξρή
ή ηα δηαρεηξίδεηαη ή ηα ελεκεξψλεη ε ελ ιφγσ αξρή θαη εκπίπηνπλ
ζην πεδίν ησλ δεκνζίσλ θαζεθφλησλ ηεο,
ii) ηξίηνπ ν νπνίνο έρεη εληαρζεί ζηελ Δζληθή Υπνδνκή
Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11
2. Δηδηθά γηα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην
πεξηβάιινλ, απηά δηαθξίλνληαη ζηα ζεκαηηθά επίπεδα πνπ αλαιχνληαη ζηα
Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Ο παξψλ λφκνο θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
αθνξνχλ ζηα κεηαδεδνκέλα, ζηα δεδνκέλα θαη ηα ζχλνιά ηνπο ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.
4. Ο παξψλ λφκνο δελ απαηηεί ζπιινγή λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ..
5. Σηελ πεξίπησζε ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πιεξνχλ ηελ
πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν γ), αιιά ηα δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αλήθνπλ ζε ηξίην, ε δεκφζηα αξρή ελεξγεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηνπ ελ ιφγσ ηξίηνπ.
6. Ζ δεκφζηα αξρή ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνθηά ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα
γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ή
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή ζπιιεγεί απφ ηξίην αιιά βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο,
ψζηε λα κπνξεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
7. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ν παξψλ λφκνο θαιχπηεη ηα
ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηέρεη δεκφζηα αξρή ή ηξίηνο γηα
ινγαξηαζκφ δεκφζηαο αξρήο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ θαηψηαηε βαζκίδα
δηαθπβέξλεζεο, κφλν εάλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία απαηηείηαη ε
ζπιινγή ή δηάζεζή ηνπο.
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8. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ παξφληνο λφκνπ
είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΚΑ ψζηε
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμειηζζφκελεο αλάγθεο γηα γεσρσξηθά δεδνκέλα
κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΤΣΑΖ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΦΟΡΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άξζξν 5
Δζληθή Δπηηξνπή Γεωπιεξνθνξίαο
1. Σπληζηάηαη Δζληθή Δπηηξνπή Γεσπιεξνθνξίαο (εθεμήο ΔΘΔΓ) ε νπνία
ππάγεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ. Ζ ΔΘΔΓ είλαη ην αλψηαην φξγαλν γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο, δηαρείξηζεο,
δηάζεζεο, θνηλνρξεζίαο θαη αμηνπνίεζεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο ζε
φιν ην εχξνο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γεσπιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, ε ΔΘΔΓ
παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη, αμηνινγεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο απηήο.
2. Δηδηθφηεξα, αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΘΔΓ απνηεινχλ:
α) ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία ηεο ΔΥΓΔΠ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:
α.1) Τελ «Δζληθή Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο» κε ηελ νπνία
θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο γηα ηε ζπιινγή, παξαγσγή,
πξνκήζεηα,
δηαρείξηζε,
ηηκνιφγεζε,
θνηλνρξεζία,
επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη δηάζεζε γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο
πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο.
α.2)
Τν
«Δζληθφ
Πιαίζην
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ» κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη
ηα
ηερλνινγηθά
κέηξα
γηα
ηελ
εμαζθάιηζε
ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηε γεσρσξηθή πιεξνθνξία θαη ηηο
γεσρσξηθέο ππεξεζίεο δεκφζησλ θνξέσλ.
Τν «Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη
Υπεξεζηψλ»
εμεηδηθεχεη
ην
«Δζληθφ
Πιαίζην
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» θαη
απνηειεί κέξνο απηνχ.
α.3) Ζ ΔΘΔΓ εηζεγείηαη ζην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ ΟΚΦΔ, ηελ έγθξηζε ηεο «Δζληθήο Πνιηηηθήο
Γεσπιεξνθνξίαο»
θαη
ηνπ
«Δζληθνχ
Πιαηζίνπ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ», ην
αξγφηεξν κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
α.4) Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαπάλσ
θεηκέλσλ ηεξείηαη ε ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία.
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α.5) Δίλαη δπλαηφλ κε απνθάζεηο ηεο ΔΘΔΓ κεηά απφ
εηζήγεζε ηνπ ΟΚΦΔ, λα ξπζκίδνληαη επί κέξνπο ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή θαη εμεηδίθεπζε ηεο «Δζληθήο
Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο» θαη ηνπ «Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ».
β) ε ζέζπηζε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε
ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ηνπ παξφληα λφκνπ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο
θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο αμηφπηζησλ γεσρσξηθψλ
κεηαδεδνκέλσλ, δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ
γ) ε έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ,
γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη παξαγφκελσλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληα λφκνπ
δ) ε πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ελαξκνληζκέλσλ
δνκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπκθσληψλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ
ε) ε ηηκνιφγεζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ
ζη) ε έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ θαη
ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
δ) ε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο
γεσρσξηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο λέεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο
ε) ε πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληα λφκνπ θαη ησλ
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ
ζ) ε εθπξνζψπεζε, κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζην Σπκβνχιην
Υπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ
η) ε δηαηχπσζε γλψκεο επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαηφπηλ
ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ή
ηνλ Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
ηα) ε έγθξηζε εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο δηάζεζεο ησλ γεσρσξηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
παξφληα λφκνπ θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Ζ
έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ Πξφεδξν
ηεο Βνπιήο θαη ηα κέιε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ.
3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ ε ΔΘΔΓ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγίνπ
θαη Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν
7 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Ζ ΔΘΔΓ θαηαξηίδεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο
εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

6

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Σηνλ Καλνληζκφ απηφλ πξνβιέπνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο
ΔΘΔΓ, ηε ζχλζεζε, ηηο ζπλεδξηάζεηο, ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνλ
ηξφπν έθδνζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ θαη ιήςεο ησλ
απνθάζεψλ ηνπ.

Άξζξν 6
ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο Γεωπιεξνθνξίαο
1. Ζ ΔΘΔΓ απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε:
α) Τνλ Πξφεδξν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνπξγνχ θαη νξίδεηαη απφ
ηνλ Πξσζππνπξγφ
β) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
γ) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
δ) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηνπ Υπνπξγείνπ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
ε) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
ζη) ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο
δ) ην Γηνηθεηή ηεο ΓΥΣ, ην Γηνηθεηή ηεο ΔΜΥ θαη ην Γηνηθεηή ηεο ΥΥΣ
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο
ε) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο θαη
ζ) ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
η) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
ηα) ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
ηβ)
ηνλ
Πξφεδξν
ηνπ
Οξγαληζκνχ
Κηεκαηνινγίνπ
θαη
Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο
ηγ) ηνλ Πξντζηάκελν ή άιιν νξηζκέλν εθπξφζσπν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ
Πξσζππνπξγνχ
ηδ) ην Ννκηθφ Σχκβνπιν Γηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
2. Σην Σπκβνχιην κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, χζηεξα
απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
α. άιινη Υθππνπξγνί, Γεληθνί Γξακκαηείο, Δηδηθνί Γξακκαηείο ησλ
ίδησλ ή άιισλ Υπνπξγείσλ εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπο,
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β. εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο ή αληίζηνηρνη επηζηήκνλεο δεκφζησλ
αξρψλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζεκάησλ ηερληθήο θχζεσο
γ. εθπξφζσπνη ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο.
3. Ζ ΔΘΔΓ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΚΑ. Με
ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν γξακκαηέαο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ. Τε γξακκαηεηαθή ηνπ ππνζηήξημε θαη ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ
ηνπ
παξέρεη
ν
Οξγαληζκφο
Κηεκαηνινγίνπ
θαη
Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο.
4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ΔΘΔΓ δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε.
5. Ζ ΔΘΔΓ ιεηηνπξγεί σο ζπιινγηθφ φξγαλν, ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ΔΘΔΓ ζπλέξρεηαη ζην Υπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο εηεζίσο θαη εθηάθησο κεηά απφ πξφζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πξνέδνπ ή κέινπο ηεο
ΔΘΔΓ λα παξεπξίζθεηαη ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε κπνξεί λα νξίδεη πξνο
ηνχην ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ.

Άξζξν 7
Φνξέαο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
Δζληθήο Τπνδνκήο Γεωρωξηθώλ Πιεξνθνξηώλ
1. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Υπνδνκήο
Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ νξίδεηαη ν Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη
Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΦΔ). Δηδηθφηεξα, ν ΟΚΦΔ αλαιακβάλεη ζην
πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ ηηο αθφινπζεο θπξίσο αξκνδηφηεηεο:
α) ππνβάιιεη πξνηάζεηο, γλσκνδνηεί θαη ελ γέλεη ππνζηεξίδεη θαη
ζπλεπηθνπξεί ηελ ΔΘΔΓ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,
β) εθπνλεί θαη εηζεγείηαη ζηελ ΔΘΔΓ ηελ «Δζληθή Πνιηηηθή
Γεσπιεξνθνξίαο» θαη ην «Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ» θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη
επηθαηξνπνηήζεηο ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ,
γ) ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη, νξγαλψλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη επνπηεχεη ηελ
Δζληθή Πχιε Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 14
δ) απνηειεί ζεκείν επαθήο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα
αξκφδηα φξγαλά ηεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο 2007/2/ΔΚ (INSPIRE),
ε) ζπληνλίδεη ηηο δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
παξαγσγή θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
πνπ εληάζζνληαη ζηελ ΔΥΓΔΠ, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
Κνκβηθψλ Σεκείσλ Δπαθήο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8..
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ζη) δεκηνπξγεί ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο
πνηφηεηαο ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλσλ θαη
δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΥΓΔΠ θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί ζχκθσλα κε ην Δζληθφ
Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ,
δ) δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ΔΥΓΔΠ ηξίησλ παξαγσγψλ
γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο
αμίαο θαζψο θαη ησλ ρξεζηψλ,
ε) νξγαλψλεη ηελ ελεκέξσζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο
δεκφζηεο αξρέο θαη ζην θνηλφ ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη
ρξήζεο ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηνπλ
νη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη εληάζζνληαη ζηελ ΔΥΓΔΠ,
ζ) πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαθνξά θαη
πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΘΔΓ ζην πεδίν ηεο εμεηδίθεπζεο
θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ,
η) ζπληάζζεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαζψο
θαη ηηο ινηπέο εθζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο
ππνβάιιεη ζηελ ΔΘΔΓ,
ηα) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ζπλαθείο αξρέο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ γηα
αληαιιαγή εκπεηξηψλ, θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζην
πιαίζην ηεο ΔΥΓΔΠ,
ηβ) εηζεγείηαη ζηελ ΔΘΔΓ ηα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληα λφκνπ
2. Ο ΟΚΦΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπζηήλεη κε ακεηβφκελεο
νκάδεο εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή θαηά πεξίπησζε:
α) ησλ ΚΟΣΔ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ
β) άιισλ εθπξνζψπσλ δεκνζίσλ αξρψλ
γ) επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο
γεσπιεξνθνξίαο
δ) παξαγσγψλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ
πξνζηηζέκελεο αμίαο δεκνζίσλ αξρψλ ή ηξίησλ
ε) ρξεζηψλ γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ
3. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΟΚΦΔ. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο θαζνξίδεηαη ν
ηξφπνο ζχγθιεζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο, ην
ρξνληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε
ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.
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Άξζξν 8
Κνκβηθά εκεία Δπαθήο
1. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε
θάζε δεκφζηα αξρή νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο,
δηνηθεηηθή κνλάδα ή ζπληνληζηηθή επηηξνπή ε νπνία είλαη εληεηαικέλε γηα
ηελ θαηαγξαθή, πξνκήζεηα, παξαγσγή, ηήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε φισλ
ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο αξρήο.
2. Ζ αλσηέξσ δηνηθεηηθή κνλάδα ή ζπληνληζηηθή επηηξνπή εθεμήο
«Κνκβηθφ Σεκείν Δπαθήο (ΚΟΣΔ)», δηελεξγεί ηνλ αλαγθαίν εζσηεξηθφ
ζπληνληζκφ κε ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο αξρήο θαη ηνπο
επνπηεπφκελνπο θνξείο ηεο θαη απνηειεί ην επίζεκν ζεκείν επαθήο θαη
ζπλεξγαζίαο ηεο δεκφζηαο αξρήο κε ηνλ ΟΚΦΔ.
3. Δηδηθφηεξα ην έξγν ησλ ΚΟΣΔ πεξηιακβάλεη θπξίσο:
3.1) Τε δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ππφ κνξθή θαηαιφγνπ,
κεηαμχ άιισλ:
α) ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο δεκφζηαο αξρήο
β) ησλ αλαινγηθψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο δεκφζηαο
αξρήο
γ) ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εκκέζσο γεσρσξηθή
πιεξνθνξία (π.ρ. δηεπζχλζεηο)
δ) ησλ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ
ε) ησλ φξσλ δηάζεζεο ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πξνο ηε
δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηξίηνπο,
3.1.1) Τν πεξηερφκελν ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ ζπκπιεξψλεηαη ή/θαη
ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΟΚΦΔ.
3.1.2) Ο θαηάινγνο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά απφ ην ΚΟΣΔ πξνο ηνλ
ΟΚΦΔ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ελεκεξψλεηαη δηαξθψο. Ο ΟΚΦΔ νθείιεη λα
πξνζθέξεη ηα βέιηηζηα ηερληθά κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηήξεζεο, απνζηνιήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ.
3.2) Τελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ΟΚΦΔ γηα ηελ πξφζεζε
νπνηνδήπνηε νξγάλνπ ηεο δεκφζηαο αξρήο λα πξνκεζεπηεί, λα
παξάγεη ή/θαη λα επηθαηξνπνηήζεη γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη κε ηε
βνήζεηά ηνπ εμεηάδεη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο απφ άιιε δεκφζηα αξρή.
Σε πεξίπησζε πνπ ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα απφ
άιιε δεκφζηα αξρή, ηα ιακβάλεη απφ ηελ αληίζηνηρε ΚΟΣΔ,
ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνλ ΟΚΦΔ.
3.3) Τε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ψζηε:
3.3.1) ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα, κεηαδεδνκέλα θαη ππεξεζίεο ηεο
δεκφζηαο αξρήο πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ ΔΘΔΓ, λα εληάζζνληαη
ζηελ ΔΥΓΔΠ.
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3.3.2) ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο
θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηε δεκφζηα αξρή
θαη αθνξνχλ ζε γεσρσξηθά δεδνκέλα, λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3.4) Τε ζπκκεηνρή ζηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηεί ν ΟΚΦΔ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 (παξ.2) ηνπ παξφληα λφκνπ.
4. Τα ΚΟΣΔ ζπγθξνηνχληαη απφ πηπρηνχρνπο ΑΔΗ Παλεπηζηεκηαθήο θαη
Τερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηα
ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΒΑΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΔΤΓΔΠ

Άξζξν 9
Πξωηόηππα ύλνια θαη Τπεξεζίεο/ύλνια Αλαθνξάο
1. Γηα θάζε ζχλνιν γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ δχλαηαη λα ππάξρεη κφλν
έλαο δεκφζηνο θνξέαο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ αξρηθή ηνπ πξνκήζεηα,
παξαγσγή, δηαξθή επηθαηξνπνίεζή θαη δηαηήξεζε ηνπ. Ο δεκφζηνο
θνξέαο θαιείηαη «θχξηνο» ηνπ ζπλφινπ ελψ ην ελ ιφγσ ζχλνιν θαιείηαη
«πξσηφηππν». Οη θχξηνη θαη ηα πξσηφηππα γηα φια ηα ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηεο ΔΘΔΓ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ Δζληθήο Πνιηηηθήο Γεσπιεξνθνξίαο.
2. Ο θχξηνο ελφο ζπλφινπ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη:
α) ε πξνκήζεηα, παξαγσγή θαη δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ
γίλεηαη κε άδεηα ρξήζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Δζληθή Πνιηηηθή
Γεσπιεξνθνξίαο θαη ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ πεξηνξίδεη ηελ
αμηνπνίεζή ηνπ ζπλφινπ απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα αξρή.
β) ε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε
δεκφζηα αξρή, πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο δχν (2)
εξγάζηκσλ εκεξψλ, κε φπνην ηερληθφ κέζν θξίλεηαη πξφζθνξν.
γ) ην πξσηφηππν ζχλνιν γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζπκκνξθψλεηαη
πιήξσο
κε
ηηο
πξνβιέςεηο
ηνπ
Δζληθνχ
Πιαηζίνπ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ ην αξγφηεξν
εληφο δεθαέμη (16) κελψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε ηελ εμαίξεζε
ησλ πξσηφηππσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 11, παξάγξαθνο 2,
γηα ηα νπνία ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πξνζεζκίεο.
2.1. Ζ πξνκήζεηα, παξαγσγή θαη επηθαηξνπνίεζε ελφο πξσηφηππνπ
ζπλφινπ εθηειείηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ ζπλφινπ θαη θαη’ εμαίξεζε
απφ:
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α) άιιε δεκφζηα αξρή, κε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ ΟΚΦΔ
β) ηξίην, ζην πιαίζην ζχκβαζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ
ΟΚΦΔ
Σε θάζε πεξίπησζε, ν θχξηνο εμαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε ησλ
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα γεσρσξηθά δεδνκέλα.
2.2. Κάζε δεκφζηα αξρή πνπ επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη έλα ζχλνιν
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ην ιακβάλεη απφ ηνλ θχξηφ ηνπ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξν 19
2.3. Σε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ελφο ζπλφινπ δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, ε ΔΘΔΓ
δχλαηαη λα νξίζεη άιιε δεκφζηα αξρή σο θχξην ηνπ ζπλφινπ.
2.4. Οη ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ θπξίσλ ζπλφισλ
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή,
κπνξεί λα ζπκπιεξψλνληαη ή λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο
ΔΘΔΓ θαη΄εθαξκνγή ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο Γεσπιεξνθνξίαο.
3. Ο ΟΚΦΔ ηεξεί ελεκεξσκέλν θαηάινγν κε ηα ζχλνια γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηνπο θπξίνπο ηνπο, ηνλ νπνίν δηαζέηεη πξνο φιεο ηηο
δεκφζηεο αξρέο κέζσ ηεο Δζληθήο Υπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ.
Ο θαηάινγνο ηεξείηαη ελήκεξνο κε ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ ηα ΚΟΣΔ.
4. Σε πεξηπηψζεηο φπνπ πνιιαπιά ηαπηφζεκα αληίγξαθα ηνπ ίδηνπ
ζπλφινπ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή δηαθφξσλ
δεκφζησλ αξρψλ ή ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκφ δηαθφξσλ
δεκφζησλ αξρψλ, ν λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην πξσηφηππν
ζχλνιν.
5. Ζ ΔΘΔΓ νξίδεη ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο
(«γεσρσξηθά δεδνκέλα αλαθνξάο»), ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ
παξαγσγή άιισλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ δεκφζησλ αξρψλ,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκνηνγέλεηα θαη ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο γηα
δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ρξήζεο. Τα γεσρσξηθά δεδνκέλα αλαθνξάο,
φπσο νξζνθσηνράξηεο, νδηθφ δίθηπν θαη δηεπζχλζεηο, θηι, θαζνξίδνληαη
ζηελ Δζληθή Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο.
6. Ζ ΔΘΔΓ νξίδεη ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
δηάρπζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ («γεσρσξηθέο ππεξεζίεο αλαθνξάο»)
νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ελεκέξσζε πξσηφηππσλ
ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Οη γεσρσξηθέο ππεξεζίεο αλαθνξάο,
φπσο γεσ-θσδηθνπνίεζεο, αληίζηξνθεο γεσ-θσδηθνπνίεζεο, θηι,
θαζνξίδνληαη ζηελ Δζληθή Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο.
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7. Όια ηα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο
δηαηίζεληαη κε ελαξκνληζκέλνπο φξνπο δηάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ Δζληθή Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο.

Άξζξν 10
Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξνθήξπμε θαη παξαιαβή έξγωλ
Κάζε δεκφζηα αξρή ε νπνία πξνβαίλεη ζε πξνθήξπμε έξγνπ ην νπνίν
εκπίπηεη κεξηθψο ή νιηθψο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληα λφκνπ,
νθείιεη:
1. Να εληάζζεη πιήξσο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπ έξγνπ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ θαη ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο
Γεσπιεξνθνξίαο.
2. Να εμαζθαιίδεη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ:
α) ηε κεηαθνξά ζε απηήλ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο επί ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ ζπλφισλ
απηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ή
β) ηελ παξνρή ζε απηήλ άδεηαο κε δηάξθεηα φζν ρξφλν
δηαηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη ρσξίο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα κπνξεί
ε δεκφζηα αξρή λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ παξφληα λφκν.
3. Πξηλ ηε παξαιαβή ηνπ έξγνπ λα ιάβεη βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΚΦΔ
φηη ηα δεδνκέλα, κεηαδεδνκέλα θαη ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ
ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ην Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ θαη ηελ Δζληθή Πνιηηηθή
Γεσπιεξνθνξίαο. Γηα ηελ έθδνζε απηήο ηεο βεβαίσζεο ν αλάδνρνο
ηνπ έξγνπ δηαζέηεη ζηνλ ΟΚΦΔ ην ζχλνιν ησλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ ή ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ φγθνπ δελ
είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε απηά (απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε), ηελ
πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο.

Άξζξν 11
πκκεηνρή- Έληαμε ζηελ Δζληθή Τπνδνκή Γεωρωξηθώλ
Πιεξνθνξηώλ (ΔΤΓΔΠ)
1. Κάζε δεκφζηα αξρή ε νπνία είλαη θχξηνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ππνρξενχηαη λα εληαρζεί ζηελ Δζληθή Υπνδνκή Γεσρσξηθψλ
Πιεξνθνξηψλ (ΔΥΓΔΠ). Ζ έληαμε απηή γίλεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΘΔΓ
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΟΚΦΔ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα
ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο
ΔΥΓΔΠ, θαζψο θαη νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο
(κεηαδεδνκέλα θαη δεδνκέλα).
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2. Με απφθαζε ηεο ΔΘΔΓ θαζνξίδεηαη ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζηελ
Δζληθή Υπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ δεκφζησλ αξρψλ πνπ δελ
είλαη θχξηνη γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Παξαξηήκαηα
Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ παξφληνο λφκνπ.. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα
ζχλνια ησλ γεσρσξηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο
ΔΥΓΔΠ, θαζψο θαη νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο
(κεηαδεδνκέλα θαη δεδνκέλα).
3. Κάζε δεκφζηα αξρή πνπ είλαη θχξηνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα Η,ΗΗ θαη ΗΗΗ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
εληαρζεί ζηελ Δζληθή Υπνδνκή Φσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ.
4.1. Οη ηξίηνη πνπ παξάγνπλ, ηεξνχλ θαη επηθαηξνπνηνχλ γεσρσξηθά
δεδνκέλα θαη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Δζληθή Υπνδνκή
Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ζρεηηθή έγθξηζε
απφ ηνλ ΟΚΦΔ. Με ηελ έγθξηζε απηή δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ
ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηνπλ νη ηξίηνη
κε ην Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη
Υπεξεζηψλ. Ζ ηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο απηήο ηειεί ππφ ηνλ δηαξθή
έιεγρν ηνπ ΟΚΦΔ.
4.2. Ζ αλσηέξσ έγθξηζε αλαθαιείηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
ΟΚΦΔ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Τα γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο ηνπ ηξίηνπ δελ
ζπκκνξθψλνληαη κε ην Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ.
β. Τα γεσρσξηθά δεδνκέλα παξαβηάδνπλ φξνπο ζχκβαζεο ή ηνπο
ηζρχνληεο θαλφλεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
γ. Τα γεσρσξηθά δεδνκέλα αθνξνχλ ζε ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο,
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απνλνκήο δηθαηνζχλεο.
.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΥΩΡΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Άξζξν 12
Μεηαδεδνκέλα
1. Κάζε αξρή ε νπνία είλαη αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληα λφκνπ, γηα έλα ζχλνιν ή κηα ππεξεζία γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, ππνρξενχηαη λα δεκηνπξγεί
κεηαδεδνκέλα θαη λα ηα επηθαηξνπνηεί ζπλερψο, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) 1205/2008 πνπ εθδφζεθε ζε εθαξκνγή εθηειεζηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο 2007/2/ΔΚ
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2. Τα κεηαδεδνκέλα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο
παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
α) ηε ζπκκφξθσζε ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πξνο ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) 1205/2008
β) ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ζχλνια θαη ηηο
ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο, θαη αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, ηα αληίζηνηρα ηέιε,
γ) ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ,
δ) ηηο δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηε
δηαρείξηζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ ζπλφισλ θαη
ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
ε) ηνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηνπο ιφγνπο ησλ
πεξηνξηζκψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21.
3. Τα κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη επαξθνχο πνηφηεηαο γηα
ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
4. Ζ δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα:
α) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2010 φζνλ αθνξά ηα ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ,
β) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2013, φζνλ αθνξά ηα ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
5. Γηα ηα πξσηφηππα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ππεξεζίεο
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη
ΗΗΗ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ θαη ε ηήξεζή ηνπο
θαζνξίδνληαη
απφ
ην
Δζληθφ
Πιαίζην
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ.

Άξζξν 13
Γεδνκέλα
1. Τν ζρήκα, ηα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ θαη ινηπέο ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα αθνινπζνχλ ηα πξσηφηππα ζχλνια γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαζνξίδνληαη ζην Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ.

Άξζξν 14
Τπεξεζίεο
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1. Γηα ηα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ππεξεζίεο ρσξηθψλ
δεδνκέλσλ γηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε ηνλ
παξφληα λφκν, ν ΟΚΦΔ δεκηνπξγεί, ζπληνλίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Κνκβηθά Σεκεία Δπαθήο (ΚΟΣΔ), κέζσ ηεο Δζληθήο
Πχιεο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14,
δίθηπν ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ:
α) ππεξεζίεο εμεχξεζεο, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλαδήηεζε
ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην
πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ νπηηθή
παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κεηαδεδνκέλσλ,
β) ππεξεζίεο απεηθφληζεο, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή, ηνπιάρηζηνλ, ηελ
νπηηθή παξνπζίαζε, ηελ πινήγεζε, ηε κεγέζπλζε/ζκίθξπλζε, ηε
κεηαθίλεζε ή ηελ ππέξζεζε νξαηψλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηελ νπηηθή απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ
ππνκλήκαηνο
θαη
νπνηνπδήπνηε
ζρεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ
κεηαδεδνκέλσλ,
γ) ππεξεζίεο ηειεθφξησζεο, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ
ηειεθφξησζε αληηγξάθσλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ή
κεξψλ ηνπο θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε απηά,
δ) ππεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηφ ην
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ
επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο,
ε) ππεξεζίεο επίθιεζεο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ επίθιεζε
(πξνζθπγή ζε) ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ.
Οη ππεξεζίεο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ
ρξεζηψλ θαη είλαη εχρξεζηεο, δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαη πξνζηηέο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηειεπηθνηλσληαθνχ κέζνπ.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν α),
εθαξκφδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο θξηηεξίσλ
αλαδήηεζεο:
α) ιέμεηο-θιεηδηά,
β) ηαμηλφκεζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ,
γ) πνηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
δ) βαζκφο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 16,
ε) γεσγξαθηθή ηνπνζεζία,
ζη) φξνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ζχλνια θαη ηηο
ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο,
δ) δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηε
δηαρείξηζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ ζπλφισλ θαη
ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
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3. Οη ππεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν δ)
ζπλδπάδνληαη κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ θαηά
ηξφπνλ ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία φισλ απηψλ ησλ
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 976/2009 πνπ έρεη εθδνζεί
ζε εθαξκνγή ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
7 ηεο νδεγίαο 2007/2/ΔΚ..
4. Με ην Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη
Υπεξεζηψλ θαζνξίδνληαη:
α) Οη αθξηβείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε
κεηαδεδνκέλσλ, δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Δζληθή Υπνδνκή
Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ
β) Τα ηερληθά κέζα γηα λα έρνπλ ηα κεηαδεδνκέλα, ηα ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ
ΔΥΓΔΠ κφληκε θαη ζηαζεξή απφζεζε θαη δηαηήξεζε.

Άξζξν 15
Δζληθή Πύιε Γεωρωξηθώλ Πιεξνθνξηώλ
1. Ο ΟΚΦΔ έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Πχιεο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ (εθεμήο
ΔΠΥΓΠ).
2. Ζ ΔΠΥΓΠ πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ππεξεζίεο πνπ κλεκνλεχνληαη
ζην Άξζξν 14 θαη ελζσκαηψλεη ή παξέρεη πξφζβαζε κε ηνλ θαηάιιειν
ηερληθφ ηξφπν ζε ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζεκεία γ, δ θαη ε ηνπ
ίδηνπ Άξζξνπ, άιισλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ηξίησλ, θαζψο θαη ζε
ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ
άξζξνπ 19
3. Ζ ΔΠΥΓΠ εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηά πεξίπησζε πηζηνπνίεζε θαη αζθαιή
δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν.
4. Ζ ΔΠΥΓΠ πεξηιακβάλεη ππεξεζία θαηαιφγνπ γηα φια ηα ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα ΚΟΣΔ Ζ πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν είλαη δπλαηή
κφλν απφ ηα ΚΟΣΔ ησλ δεκφζησλ αξρψλ.
5 Ζ ΔΠΥΓΠ είλαη δηαζέζηκε ζε ηξίηνπο, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζχλνια θαη νη ππεξεζίεο ησλ γεσρσξηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ, ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο
2007/2/ΔΚ.
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6. Ο ΟΚΦΔ, κέζσ ηεο ΔΠΥΓΠ, πξνζθέξεη επηπιένλ ηηο αθφινπζεο
ππεξεζίεο:
α. θαηά πεξίπησζε αξσγή δεκνζίσλ αξρψλ γηα ηελ παξαγσγή
κεηαδεδνκέλσλ
β. θαηά πεξίπησζε αξσγή δεκνζίσλ αξρψλ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ
δεδνκέλσλ
γ. θαηά πεξίπησζε θηινμελία ζε γεσρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
ΟΚΦΔ κεηαδεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρεηηθφ
αίηεκα ηεο δεκφζηαο αξρήο θαη απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΟΚΦΔ..

Άξζξν 16
Δθηειεζηηθέο δηαηάμεηο Οδεγίαο INSPIRE
1. Γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπλφισλ θαη
ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, εθαξκφδνληαη νη εθηειεζηηθέο
δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δ.Κ. ζχκθσλα κε ην άξζξν
7 ηεο νδεγίαο 2007/2/ΔΚ. Οη δηαηάμεηο απηέο θαιχπηνπλ ηνλ νξηζκφ θαη
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρσξηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζχλνια
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ζεκαηηθά επίπεδα ησλ
Παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ ή ΗΗΗ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνλ ηξφπν γεσαλαθνξάο
ησλ γεσρσξηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ.
2. Σε πεξίπησζε ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα ζέκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ή ΗΗ, νη εθηειεζηηθέο
δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πιεξνχλ ηνπο φξνπο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 2007/2/ΔΚ
3. Οη σο άλσ εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ελζσκαηψλνληαη ζην Δζληθφ Πιαίζην
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ ή/θαη ζηελ Δζληθή
Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο, θαηά πεξίπησζε.
4. Όια ηα ζχλνια πξσηφηππα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
εληάζζνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο
εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο 2007/2/ΔΚ, εληφο δχν (2)
εηψλ απφ ηε ζέζπηζή ηνπο. Τα ινηπά πξσηφηππα ζχλνια θαη ππεξεζίεο
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη αθφκε ελ ρξήζεη, δηαηίζεληαη
ζχκθσλα κε ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο εληφο επηά (7) εηψλ απφ ηε
ζέζπηζή ηνπο. Τα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαληαη δηαζέζηκα
ζχκθσλα κε ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο είηε κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ
ππαξρφλησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ είηε κέζσ ησλ ππεξεζηψλ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ).
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5. Δθπξφζσπνη ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαζψο θαη άιια θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ιφγσ ηνπ
ξφινπ
ηνπο
ζηελ
ππνδνκή
γεσρσξηθψλ
πιεξνθνξηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, ησλ παξαγσγψλ, ησλ παξφρσλ
ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ή νπνηνπδήπνηε ζπληνληζηηθνχ θνξέα,
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
νδεγίαο 2007/2/ΔΚ,,ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚΦΔ, λα
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζπδεηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. γηα
ην πεξηερφκελν ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.

Άξζξν 17
πκκόξθωζε πξνο ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο
1. Ο ΟΚΦΔ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο ή ζε ηξίηνπο
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο, νδεγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεδνκέλσλ,
θαη θψδηθα πιεξνθνξηθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 16.
2. Δίλαη δπλαηφλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ λα
εθδίδνληαη πξάμεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, απφ ηνλ Υπνπξγφ ΠΔΚΑ
θαη ελδερνκέλσο θαη απφ άιιν αξκφδην Υπνπξγφ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
OKXE.
3. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλνρή ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
πνπ αθνξνχλ ζε έλα γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ε ηνπνζεζία ηνπ
νπνίνπ εθηείλεηαη εθαηέξσζελ ηεο κεζνξίνπ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ
κειψλ, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΘΔΓ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ, πξνβαίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ
Κξάηνπο κέινπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί απφ θνηλνχ, κε ακνηβαία
ζπλαίλεζε, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ε ζέζε ησλ θνηλψλ απηψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’
ΓΗΑΘΔΖ ΓΔΩΥΩΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Άξζξν 18
Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο
Ο ΟΚΦΔ παξέρεη κέζσ ηεο Δζληθήο Πχιεο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ
πξφζβαζε ζηηο εζληθέο δεκφζηεο αξρέο, ζηηο δεκφζηεο αξρέο θξαηψλ
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην θνηλφ, πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14 παξάγξαθνο 1.

Άξζξν 19
Κνηλνρξεζία
1. Τα κεηαδεδνκέλα, ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα, ηα ζχλνια ηνπο θαη νη
ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ δηαηίζεληαη
ρσξίο ρξέσζε κεηαμχ φισλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη κφλν, ζχκθσλα θαη
κε ηηο δηαηάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Άξζξν 9 θαη κε άδεηα ρξήζεο πνπ
δελ πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο.
2. Οη άδεηεο ρξήζεο θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζε
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθνχο
φξνπο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ πξαθηηθά εκπφδηα πνπ
αλαθχπηνπλ ζην ζεκείν ρξήζεο, σο πξνο ηελ θνηλνρξεζία γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ, ησλ ζπλφισλ ηνπο θαη ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, είλαη δπλαηφ κηα δεκφζηα
αξρή λα επηβάιεη ηέιε απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζή
ησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πξνο άιιε δεκφζηα αξρή ζε
αλαινγηθή ή ςεθηαθή κνξθή θαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ παξάδνζεο ησλ
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
4. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ θνηλνρξεζία κεηαδεδνκέλσλ, γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ, ησλ ζπλφισλ ηνπο θαη ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο
δεκφζηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηα φξγαλα θαη ηνπο
νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνθιεηζηηθά πξνο ην ζθνπφ ηεο
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ.
5. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ θνηλνρξεζία κεηαδεδνκέλσλ, γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ, ησλ ζπλφισλ ηνπο θαη ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
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φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ηζρχνπλ κε ακνηβαηφηεηα
θαη ηζνδπλακία, ζε θνξείο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε δηεζλείο ζπκθσλίεο ζηηο
νπνίεο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε είλαη κέξε, απνθιεηζηηθά
πξνο ην ζθνπφ ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπο
πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ.
6. Οη άδεηεο ρξήζεο θαη ηπρφλ ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν
θαζνξίδνληαη απφ ηελ «Δζληθή Πνιηηηθή Γεσπιεξνθνξίαο» κε εληαίν θαη
ζπληνληζκέλν ηξφπν γηα φιεο ηηο δεκφζηεο αξρέο.
7. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
θνηλνρξεζία κεηαδεδνκέλσλ, γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ ζπλφισλ ηνπο
θαη γεσρσξηθψλ ππεξεζηψλ κηαο δεκφζηαο αξρήο δχλαηαη λα πεξηνξίδεηαη
κε Υπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ ζηνλ νπνίνλ ππάγεηαη ε
δεκφζηα αξρή. Ο πεξηνξηζκφο ηεο θνηλνρξεζίαο γίλεηαη κφλν εθφζνλ απηή
ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνζθφκκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο,
ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ εζληθή άκπλα ή ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Οη ελ ιφγσ
απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΘΔΓ.

Άξζξν 20
Παξνρή ππεξεζηώλ θαη δηάζεζε δεδνκέλωλ ζε ηξίηνπο
1. Τα κεηαδεδνκέλα, γεσρσξηθά δεδνκέλα ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ηα
ζχλνια ηνπο δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο:
α. γηα κε εκπνξηθή ρξήζε, ρσξίο ρξέσζε θαη κε θαηάιιειε άδεηα
ρξήζεο
β. γηα εκπνξηθή ρξήζε, κε ηέιε θαη κε θαηάιιειε άδεηα ρξήζεο
2. Οη ππεξεζίεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14
παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β) δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο ρσξίο ρξέσζε θαη
κε θαηάιιειε άδεηα ρξήζεο
3. Οη ππεξεζίεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14
παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία γ) δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο:
α. γηα κε εκπνξηθή ρξήζε, ρσξίο ρξέσζε θαη κε θαηάιιειε άδεηα
ρξήζεο
β. γηα εκπνξηθή ρξήζε, κε ηέιε θαη κε θαηάιιειε άδεηα ρξήζεο
4. Οη ππεξεζίεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14
παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία δ) θαη ε) δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο απνθιεηζηηθά γηα
εκπνξηθή ρξήζε, κε ηέιε θαη κε θαηάιιειε άδεηα ρξήζεο.
5. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ζεκείν α, είλαη δπλαηφ κηα
δεκφζηα αξρή λα επηβάιεη ηέιε γηα ηα ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
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πνπ δηαζέηεη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζή ηνπο πξνο
ηξίην ζε αλαινγηθή ή ςεθηαθή κνξθή θαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ παξάδνζεο
ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
6. Σχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ
απεηθφληζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)
δχλαληαη λα είλαη ζε κνξθή πνπ απνηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο γηα εκπνξηθνχο
ζθνπνχο.
7. Όηαλ νη δεκφζηεο αξρέο επηβάιινπλ ηέιε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14 πξέπεη λα δηαηίζεληαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 39/2001 (νξηζκφο ππεξεζίαο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ).
8. Οη άδεηεο ρξήζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εκπνξηθήο
θαη κε εκπνξηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηπρφλ ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη θαηά
πεξίπησζε ζην παξφλ άξζξν, θαζνξίδνληαη απφ ηελ «Δζληθή Πνιηηηθή
Γεσπιεξνθνξίαο» κε εληαίν θαη ζπληνληζκέλν ηξφπν γηα φιεο ηηο
δεκφζηεο αξρέο. Όηαλ επηβάιινληαη ηέιε, απηά θξαηνχληαη ζην ειάρηζην
αλαγθαίν χςνο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία πνηφηεηα θαη παξνρή
ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ καδί κε κηα εχινγε
απφδνζε επελδχζεσο, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ
απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ παξέρνπλ ζχλνια θαη
ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε.

Άξζξν 21
Πεξηνξηζκνί ζηελ πξόζβαζε
1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην Άξζξν 18 παξάγξαθνο 1, κπνξεί λα
πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), φηαλ ε πξφζβαζε
απηή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δεκφζηα
αζθάιεηα ή ηελ εζληθή άκπλα.
2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην Άξζξν 18 παξάγξαθνο 1, κπνξεί λα
πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε ζχλνια γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ππεξεζίεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία β) έσο ε) φηαλ ε
πξφζβαζε απηή ελδέρεηαη λα:
α) παξαβηάδεη ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ
δεκφζησλ αξρψλ, εθφζνλ ν εκπηζηεπηηθφο απηφο ραξαθηήξαο
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,
β) επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή
ηελ εζληθή άκπλα,
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γ) παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ηε δπλαηφηεηα θάζε
πξνζψπνπ λα ηχρεη δίθαηεο δίθεο ή ηε δπλαηφηεηα δεκφζηαο αξρήο
λα δηεμάγεη έξεπλα πνηληθνχ ή πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα,
δ) παξαβηάδεη ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα εκπνξηθψλ ή
βηνκεραληθψλ πιεξνθνξηψλ, φηαλ ην εζληθφ ή θνηλνηηθφ δίθαην
πξνβιέπεη ηνλ εκπηζηεπηηθφ απηφ ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεπζεί ζεκηηφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ
απνξξήηνπ,
ε) παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δεκνζίσλ
αξρψλ ή ηξίησλ,
ζη) παξαβηάδνπλ ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ή/θαη αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε θπζηθφ πξφζσπν,
εθφζνλ ν εκπηζηεπηηθφο ραξαθηήξαο πξνβιέπεηαη απφ ην εζληθφ ή ην
θνηλνηηθφ δίθαην θαη φηαλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν δελ έρεη ζπλαηλέζεη
ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ,
δ) πξνζβάιεη ηα ζπκθέξνληα πξνζηαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
ην νπνίν έρεη δψζεη ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο εζεινπζίσο ρσξίο
λα ηνπ επηβάιιεηαη ή λα είλαη δπλαηφ λα ηνπ επηβιεζεί λνκηθή
ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν έρεη ζπλαηλέζεη
ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ,
ε) ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν
αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο, φπσο ν εληνπηζκφο ζπάλησλ
εηδψλ.
3. Ο πεξηνξηζκφο ζηελ πξφζβαζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ κηαο δεκφζηαο αξρήο, θαζψο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ ηεο πξφζβαζεο, γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 4. Οη απνθάζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΘΔΓ θαη
ηνλ ΟΚΦΔ.
4. Οη ιφγνη πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2, εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ιακβαλνκέλνπ ππφςε,
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ
εμππεξεηεί ε παξνρή πξφζβαζεο. Σε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην
δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ εμππεξεηεί ε δεκνζηνπνίεζε ζηαζκίδεηαη
ζπγθξηηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ πνπ εμππεξεηεί ε πεξηνξηζκέλε ή ππφ
πξνυπνζέζεηο πξφζβαζε. Ζ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
εθπνκπέο ζην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη θαη΄ επίθιεζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ζηνηρεία α), δ), ζη), δ) θαη ε).
5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηνηρείν ζη), ηεξνχληαη νη
απαηηήζεηο ηνπ Ν. 2472/1997 θαη ηνπ Ν. 3471/2006, φπσο ηζρχνπλ.
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Άξζξν 22
Δλεκέξωζε Δπηηξνπήο Δ.Κ.
1. Ο ΟΚΦΔ παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξήζε ηεο Δζληθήο
Υπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη θαζηζηά ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξαθνινχζεζεο απηήο πξνζηηά ζηελ Δπηηξνπή Δ.Κ. θαη ζην θνηλφ επί
κνλίκνπ βάζεσο.
2. Αλά έηνο θαη αξρήο γελνκέλεο φρη αξγφηεξα απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2011, ν
ΟΚΦΔ δηαβηβάδεη ζηελ ΔΘΔΓ έθζεζε κε ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ
θάησζη:
α) ηνπ ηξφπνπ ζπληνληζκνχ ησλ παξφρσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη
ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κε
ηνπο ηξίηνπο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
β) ηεο ζπκβνιήο δεκφζησλ αξρψλ ή ηξίησλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ην
ζπληνληζκφ ηεο Δζληθήο Υπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ,
γ) ηε ρξήζε ηεο Δζληθήο Υπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ,
δ) ζπκθσληψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ,
ε) ηνπ θφζηνπο θαη ησλ σθειεκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2007/2/Δ.Κ.
3. Αλά ηξηεηία θαη αξρήο γελνκέλεο φρη αξγφηεξα απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2013,
ν ΟΚΦΔ δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Δ.Κ. έθζεζε εγθεθξηκέλε απφ ηελ
ΔΘΔΓ κε ηα πεξηερφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2.

Κεθάιαην Σ’
Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1647/1986 (ΦΔΚ 141 Α΄) «Οξγαληζκόο
Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεωλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) θαη άιιεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο»
Άξζξν 23
Τν άξζξν 1 «Σχζηαζε – Σθνπφο» ηνπ λ.1647/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Σπληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία
"Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο" (ΟΚΦΔ) κε έδξα
ηελ Αζήλα θαη απνθεληξσκέλε αλάπηπμε πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
2. Σθνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε ζχληαμε, ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
εληαίνπ απνδεηθηηθνχ θηεκαηνινγίνπ ηεο Διιάδαο, ε γεσδαηηηθή θάιπςε θαη
ραξηνγξάθεζε ηεο ρψξαο, ε απνγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε ησλ θπζηθψλ
δηαζεζίκσλ ηεο, ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ςεθηαθψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
θαη δεδνκέλσλ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο
ζπληνληζκνχ θαη δηάρπζεο γεσπιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν.
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3. Σηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ αλήθεη:
α) Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία, ε
δηαρείξηζε, θαη ε επνπηεία ηεο Δζληθήο Υπνδνκήο Γεσρσξηθψλ
Πιεξνθνξηψλ ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη
εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 7 απηνχ.
β) Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε βαζηθψλ θαη παξάγσγσλ ηνπνγξαθηθψλ
ραξηψλ ηεο ρψξαο θαη ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ θαζψο θαη ε
ελεκέξσζε, ηήξεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ ραξηψλ θαη δηαγξακκάησλ
πνπ ζπληάζζνληαη ή πξνυπάξρνπλ. Δπίζεο, ν ΟΚΦΔ είλαη αξκφδηνο
γηα ην ζπληνληζκφ, ηελ έγθξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ
θάζε είδνπο πξνγξακκάησλ ραξηνγξαθήζεσλ θαη θηεκαηνινγίνπ
φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο θάζε θνξά νξίδεηαη, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ ραξηψλ πνπ εγθξίλνληαη απφ άιιεο δεκφζηεο
αξρέο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε εθαξκνγή δηαηάμεσλ
ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ράξηεο απηνί
είλαη ζπκβαηή κε ηελ Δζληθή Υπνδνκή Γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ.
γ) Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε εθηέιεζε θαη ν έιεγρνο θσηνγξακκεηξηθψλ
θαη ηειεπηζθνπηθψλ εξγαζηψλ απφ ηε ιήςε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη
δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ έσο θαη ηελ ηειηθή απφδνζε γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, δεκφζησλ νξγαληζκψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ινηπψλ
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ αζθνχληαη απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
Σηελ πεξίπησζε απηή νη ελ ιφγσ εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΥΓΔΠ.
δ) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ζχληαμε,
ελεκέξσζε θαη εθηχπσζε πάζεο θχζεσο ζπλφισλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ραξηψλ.
ε) Ζ ζχληαμε, ε ηήξεζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ Δζληθνχ
Κηεκαηνινγίνπ.
ζη) Ζ νξγάλσζε θαη ηήξεζε βάζεσλ ςεθηαθψλ γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ έθηνο εάλ πξφθεηηαη γηα αληίζηνηρα
δεδνκέλα αξκνδηφηεηαο άιισλ δεκφζησλ αξρψλ, νπφηε
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληα λφκνπ.
δ) Ζ ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θαη ηηκνινγίσλ
ζρεηηθψλ κε ηηο εξγαζίεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία.
ε) Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο
ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ.
ζ) Ζ ζπγθξφηεζε αξρείνπ πξντφλησλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ε δηάζεζή
ηνπ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.
η) Ζ εθηέιεζε θάζε άιιεο εξγαζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ».
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Άξζξν 24
Τν άξζξν 2 «Γηνίθεζε – Δθπξνζψπεζε – Πξνλφκηα» ηνπ λ.1647/1986 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«1. Ο Οξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε ηξηεηή
ζεηεία, πνπ δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη εθ ησλ κειψλ ηνπ ΓΣ ν
πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο. Ο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κεηαμχ ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ νξίδεη θαη ηα λέα πξφζσπα γηα ηνλ
ππφινηπν ρξφλν.
3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
Οξγαληζκνχ. Ζ αξκνδηφηεηα απηή γηα θαηεγνξίεο πξάμεσλ ή ζπγθεθξηκέλεο
πξάμεηο κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ πξφεδξν ή ηνλ αληηπξφεδξν ή άιια
φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πξνηείλεη ζηνλ επνπηεχνληα ππνπξγφ θάζε κέηξν
πνπ ζεσξεί ρξήζηκν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ππνβάιιεη
ζ' απηφλ κε ηε ιήμε θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ηνπ
Οξγαληζκνχ.
4. Τνλ Οξγαληζκφ εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ν πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνλ νπνίν αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο ή ην φξγαλν
ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
5. Ο Οξγαληζκφο έρεη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο φια ηα
δηθνλνκηθά πξνλφκηα ηνπ Γεκνζίνπ. Τα πξνλφκηα ηνπ Γεκνζίνπ έρεη θαη ζηελ
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαη ηδίσο εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάηαμε ηνπ
Γεκνζίνπ ζε πιεηζηεξηαζκφ ή πηψρεπζε.
6. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απαξηία, ζηελ
πιεηνςεθία γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ζηελ αλαπιήξσζε πξνέδξνπ,
αληηπξνέδξνπ θαη κειψλ θαη γεληθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ. Ψο πξνο ηελ ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε, ηηο ζπλεδξηάζεηο, ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη
ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 15 ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ
Α΄ 45), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
7. Σηνλ πξφεδξν, ζηνλ αληηπξφεδξν, ζην γξακκαηέα θαη ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο ζηνλ εηζεγεηή ησλ εηζαγφκελσλ πξνο
ζπδήηεζε ελψπηφλ ηνπ ζεκάησλ, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε,
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ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
8. Ο πξφεδξνο, ν αληηπξφεδξνο θαη κέρξη δχν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα έρνπλ πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε ζηνλ Οξγαληζκφ,
χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνπ ΟΚΦΔ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ
απνδεκίσζε ζπκκεηνρήο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, θαηαβάιιεηαη ακνηβή πνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
9. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΟΚΦΔ, κε απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα ζπληζηά
θαη λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο απφ δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο
νπνηνπδήπνηε βαζκνχ, εηδηθνχο επηζηήκνλεο, θαζεγεηέο ΑΔΗ θαη ππαιιήινπο
ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ ηε ζχληαμε κειεηψλ, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε
πξνζρεδίσλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ.
Με ηελ αξρηθή ή άιιε απφθαζε ηνπ ΟΚΦΔ ξπζκίδεηαη θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θάζε επηηξνπήο ή νκάδαο εξγαζίαο, ε
δε απνδεκίσζε γηα ηνπο πξνέδξνπο, ηα κέιε θαη ηνπο γξακκαηείο ηνπο, ε
νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ λ. 3205/2003, φπσο ηζρχεη».
10. Γηα ηελ επηθνπξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΟΚΦΔ ζπληζηψληαη ηξεηο ζέζεηο
εηδηθψλ ζπκβνχισλ ή εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ή επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ θαη’
αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 1416/1984, φπσο
ηζρχνπλ».

Άξζξν 25
Τν άξζξν 3 «Πφξνη – Γηαρείξηζε» ηνπ λ.1647/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Πφξνη ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη:
α) Ταθηηθή εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε, πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη απνδίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
β) 'Έθηαθηε εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ.
γ) Δπηρνξεγήζεηο ειιεληθψλ θαη μέλσλ νξγαληζκψλ, δσξεέο ή
θιεξνλνκηέο θαη πξφζνδνη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
δ) Κάζε άιιν έζνδν απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
2. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Οξγαληζκνχ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαλνληζκφ ηνπ. Ο
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θαλνληζκφο απηφο ζπληάζζεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη
ζπκπιεξψζεηο. Έσο ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ νηθνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, αιιά
θαη κεηά ηε ζχληαμή ηνπ ζπκπιεξσκαηηθά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.
496/1974 (ΦΔΚ 204 Α΄) πεξί ινγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο ηζρχνπλ,
αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη θεθαιαίσλ ηνπ ΟΚΦΔ».

Άξζξν 26
Τν άξζξν 4 «Πξντζηάκελνο Υπεξεζηψλ» ηνπ λ.1647/1986 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο :
«1. Σηνλ ΟΚΦΔ ζπλίζηαηαη κία ζέζε ππαιιήινπ κε βαζκφ 1ν ησλ εηδηθψλ
ζέζεσλ. Απηφο πνπ δηνξίδεηαη ζηε ζέζε απηή έρεη ηνλ ηίηιν ηνπ πξντζηακέλνπ
ηνπ ΟΚΦΔ θαη πξνΐζηαηαη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Μεηέρεη ρσξίο ςήθν ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηζεγείηαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα.
2. Πξντζηάκελνο ηνπ Οξγαληζκνχ δηνξίδεηαη πξφζσπν πνπ έρεη πηπρίν
αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζρεηηθφ
κε ην αληηθείκελν ηνπ Οξγαληζκνχ θαη κεγάιε εκπεηξία. Ο δηνξηζκφο ηνπ
πξντζηακέλνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
3. Σπλίζηαηαη ζέζε αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ, κε βαζκφ 2 ν ησλ εηδηθψλ
ζέζεσλ ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξντζηάκελν θαη αλαιακβάλεη ηα
θαζήθνληα εθείλα ηα νπνία ηνπ αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΟΚΦΔ
κεηά απφ γλψκε ηνπ πξντζηακέλνπ.
4. Καζήθνληα πξντζηακέλνπ κπνξεί λα αλαηεζνχλ θαη ζε ππάιιειν ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, εθφζνλ έρεη ηα παξαπάλσ πξνζφληα. Καζήθνληα
αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ αλαηίζεληαη ζε ππάιιειν ηνπ ΟΚΦΔ, πνπ δηαζέηεη
ηα παξαπάλσ πξνζφληα. Ο ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ
ζεσξείηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ
απφ ηελ νπνίαλ πξνέξρεηαη. Σηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιινληαη νη
απνδνρέο ηεο κηαο κφλν ζέζεο πνπ ζα επηιέμεη ν ππάιιεινο».
Άξζξν 27
Τν άξζξν 5 «Υπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ» ηνπ λ.1647/1986 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«1. Τν πξνζσπηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΚΦΔ ζπληζηνχλ ην πξνζσπηθφ θαη
νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Οξγαληζκφ κε ηελ ππ’
αξηζκ. 46869/24-11-2003 δηαπηζησηηθή πξάμε (ΦΔΚ 295 ΝΠΓΓ). Οη
απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΚΦΔ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηαθηηθή εηήζηα
θξαηηθή επηρνξήγεζε ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 3, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
Άξζξν 25 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ ζπληαμηνδφηεζε, ε αζθάιηζε θαη ε
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ κεηαθεξνκέλνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2227/1994, φπσο ηζρχεη.
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2. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζηνλ ΟΚΦΔ ππάγνληαη, νη αθφινπζεο ππεξεζίεο ηνπ
πξψελ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Έξγσλ, κε ην
θάζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζ' απηέο, ζχκθσλα κε ηελ
δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
α) Ζ δηεχζπλζε Κηεκαηνινγίνπ,
β) Ζ δηεχζπλζε Φαξηνγξαθήζεσλ,
γ) Ζ δηεχζπλζε Γεσδαηζίαο,
δ) Ζ δηεχζπλζε Φσηνγξακκεηξίαο,
ε) Ζ δηεχζπλζε Αεξνθσηνγξαθήζεσλ,
ζη) Τν Γξαθείν Κηεκαηνινγίνπ ησλ Γήκσλ Καιιηζέαο θαη Παιαηνχ
Φαιήξνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο.
δ) Τν γξαθείν Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ ππ’
αξηζκ.58952/1737/31-8-1989 (ΦΔΚ 671 Β΄) ππνπξγηθή απφθαζε σο νξγαληθή
κνλάδα ηεο Υπεξεζίαο Κηεκαηνινγίνπ θαη Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδνο ηνπ
πξψελ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη
κεηαθέξζεθε ζηνλ ΟΚΦΔ ζχκθσλα κε ηε δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην γξαθείν Γηνίθεζεο
θαη Γηαρείξηζεο θαηαξγείηαη θαη ζπληζηψληαη δχν δηεπζχλζεηο, Γηνηθεηηθνχ θαη
Οηθνλνκηθνχ. Μέρξη ηελ έθδνζε απηνχ ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κε ην
νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ απηψλ, ην
γξαθείν Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο κεηαηξέπεηαη ζε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο θαη
Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΚΦΔ κε δχν ηκήκαηα, έλα Γηνηθεηηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη έλα Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο. Τν ηκήκα Γηνηθεηηθήο
Λεηηνπξγίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην ρεηξηζκφ φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ηηο
δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη απνζπάζεσλ πξνζσπηθνχ, ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ, ηελ ππνζηήξημε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηε
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ νξγάλσλ
ηεο Γηνίθεζήο ηνπ, ηελ ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηε κέξηκλα θαιήο ιεηηνπξγίαο,
θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ ζηέγαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Τν
ηκήκα Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζχληαμε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
Οξγαληζκνχ, ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζε βάξνο ζρεηηθψλ
πηζηψζεσλ, ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ εζφδσλ – εμφδσλ,
επηηαγψλ, εληαικάησλ θ.α., ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηεο θαη
ππεξεζίεο, ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δηαρείξηζε πιηθψλ.
3. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπληζηάηαη ζηνλ ΟΚΦΔ Ννκηθή
Υπεξεζία γηα ηελ λνκηθή θάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΚΦΔ. Ζ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα θαζνξίδεηαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Τεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο
πξνΐζηαηαη δηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγν, θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
ζην Γεκφζην ή Αζηηθφ Γίθαην, κε εκπεηξία ζε δεηήκαηα θηεκαηνινγίνπ θαη ησλ
ινηπψλ δεηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ζε ζέζε ππεχζπλνπ λνκηθήο ππεξεζίαο
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λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΟΚΦΔ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1649/1986, φπσο ηζρχεη. Σηε ζέζε
απηή δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΟΚΦΔ, λα
ηνπνζεηεζεί δηθεγφξνο πνπ πιεξνί ηα παξαπάλσ πξνζφληα θαη ππεξεηεί ήδε
ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 2190/1994 φπσο ηζρχεη, κε πάγηα αληηκηζζία. Καηά παξέθθιηζε ησλ
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ακνηβέο ησλ εκκίζζσλ δηθεγφξσλ, νη απνδνρέο ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΟΚΦΔ θαζνξίδνληαη ίζεο κε ηηο
απνδνρέο ππαιιήινπ κε βαζκφ 1ν ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ, δηαηεξνπκέλσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 12 ηνπ λ. 1093/1980, φπσο ηζρχεη,
πεξί ακνηβψλ, επηδνκάησλ θαη πξνζαπμήζεσλ.
4. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπληζηάηαη ζηνλ ΟΚΦΔ
δηεχζπλζε Γεσπιεξνθνξηθήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην
Άξζξν 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΚΦΔ. Ζ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο απηήο θαζνξίδνληαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΟΚΦΔ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ελλέα νξγαληθέο ζέζεηο θιάδνπ
ρεηξηζηψλ νξγάλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 46869/24-11-2003
δηαπηζησηηθή πξάμε (ΦΔΚ 295 ΝΠΓΓ) θαη είλαη θελέο, κεηαηξέπνληαη σο εμήο:
ζε δχν ζέζεηο θαηεγνξίαο Π.Δ., θιάδνπ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ζε ηξεηο
ζέζεηο θαηεγνξίαο Π.Δ., θιάδνπ Μεραληθψλ, ζε κία ζέζε θαηεγνξίαο Π.Δ.,
θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο, ζε κία ζέζε θαηεγνξίαο Τ.Δ., θιάδνπ Λνγηζηψλ, ζε κία
ζέζε θαηεγνξίαο Τ.Δ., θιάδνπ Τερληθψλ Ζ/Υ θαη ζε κία ζέζε θαηεγνξίαο Γ.Δ.,
θιάδνπ Τερληθψλ Ζ/Υ. Οη ζέζεηο απηέο ζα θαιπθζνχλ κε κεηαηάμεηο ή
απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ
ΟΚΦΔ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.
6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ,
θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζεζπίδεηαη ν
νξγαληζκφο ηνπ Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Φαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο.
Με ηνλ νξγαληζκφ ζπληζηψληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ θαη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ,
θαζψο θαη νη ζέζεηο δηθεγφξσλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο θαη θαζνξίδνληαη:
α) Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο
θαη ε θαηαλνκή ζ' απηέο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
β) Οη θιάδνη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ
θάζε θιάδνπ θαη βαζκνχ.
γ) Τα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο ηνπ
εηζαγσγηθνχ βαζκνχ θάζε θιάδνπ ή γηα ηελ πξναγσγή πέξα απφ
νξηζκέλν βαζκφ ή γηα ηελ θαηάιεςε νξηζκέλσλ ζέζεσλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ.
δ) Τα πξνζφληα ηνπ πξντζηακέλνπ θάζε κηαο απφ ηηο νξγαληθέο
κνλάδεο.
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ε) Οη ζέζεηο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.1943/1991, φπσο ηζρχεη,
θαζψο θαη νη ζέζεηο ηνπ ηερληθνχ ή βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
7. Απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ην δηάηαγκα ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, πιεξψλνληαη κε κεηάηαμε ή πξφζιεςε πξνζσπηθνχ φζεο
ζέζεηο δελ έρνπλ θαηαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. Ζ κεηάηαμε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 71 ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ ή
Υπαιιήισλ ΝΠΓΓ (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄), φπσο ηζρχεη Ζ πξφζιεςε
γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο ηζρχεη, χζηεξα
απφ δεκφζηα πξνθήξπμε. Σηελ πξνθήξπμε πξνζδηνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ
ζέζεσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ηα θαηά ην λφκν απαηηνχκελα γεληθά θαη εηδηθά
πξνζφληα, θαζψο θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ
νη ππνςήθηνη θάζε θαηεγνξίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεσο.
8. Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ κε
απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε θάζε είδνπο ζρέζε ζην Γεκφζην θαη
ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, φπσο ηζρχεη, εθ' φζνλ ζπγθεληξψλεη ηα
απαηηνχκελα γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε πξνζφληα. Ζ απφζπαζε γίλεηαη κεηά
απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ νηθείνπ Υπνπξγνχ,
ρσξίο γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο κπνξεί
λα νξίδεηαη κέρξη ηξία έηε, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Υπαιιήισλ ή Υπαιιήισλ ΝΠΓΓ (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη
κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη άιια ηξία έηε. Τν πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη
ζηνλ ΟΚΦΔ ιακβάλεη ην κηζζφ, ηα επηδφκαηα θαη φιεο ηηο επηπιένλ ηαθηηθέο
απνδνρέο, θαζψο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ινηπέο απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπ
ζέζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο.
9. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζηνλ ΟΚΦΔ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ίδηνπ
Υπνπξγείνπ, εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ
απνζηνιή ηνπ. Με ηελ κεηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ κεηαθέξνληαη θαη νη ζέζεηο
θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηηο θαηέρεη. Αλ νη ππάιιεινη είλαη κφληκνη, ε κεηαθνξά
ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ αίηεζή
ηνπο.
10. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ
Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
Οηθνλνκηθψλ, θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζηoλ ΟΚΦΔ
απφ άιια ππνπξγεία ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ έρνπλ σο
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 1 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Άξζξν 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ππεξεζίεο ή δηεπζχλζεηο θαη ζέζεηο κε ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζ' απηέο ή
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Με ην ίδην ή άιιν πξνεδξηθφ
δηάηαγκα κπνξεί λα αλαδηαξζξψλνληαη νη κεηαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη νη
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πθηζηάκελεο δηεπζχλζεηο θαη λα αλαθαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, λα
ζπληζηψληαη λένη θιάδνη πξνζσπηθνχ θαη λα θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ
ζέζεσλ, θαηά θιάδν, λα δηαρσξίδνληαη, ζπγρσλεχνληαη ή θαηαξγνχληαη ή
κεηνλνκάδνληαη πθηζηάκελνη θιάδνη θαη ζέζεηο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ
αλαδηακφξθσζε ησλ θιάδσλ θαη νξγαληθψλ ζέζεσλ δελ κπνξεί λα έρεη σο
ζπλέπεηα ηελ απφιπζε ή ηνλ ππνβηβαζκφ ππαιιήινπ. Οη ππάιιεινη πνπ απφ
ηελ αλαδηακφξθσζε απηή πιενλάδνπλ θαηαιακβάλνπλ ηζάξηζκεο πξνζσξηλέο
νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ίδηνπ βαζκνχ πνπ ζπληζηψληαη ζηνλ νηθείν θιάδν θαη κε
ηνλ ίδην βαζκφ. Οη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο, κφιηο πξναρζνχλ
ή απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία νη ππάιιεινη πνπ ηηο θαηέρνπλ. Με
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα αζθάιηζεο ζε πθηζηάκελα ηακεία
αξσγήο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
κεηαθέξνληαη. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ γίλεηαη
κε ηελ παξάγξαθν απηή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ αξκφδηνπ θαηά
πεξίπησζε Υπνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
11. Εεηήκαηα ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ΟΚΦΔ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο».

Άξζξν 28
Σην άξζξν 11 «Καηαξγνχκελεο θαη δηαηεξνχκελεο δηαηάμεηο» ηνπ
λ.1647/1986 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 4 θαη 5 σο εμήο :
4. Μέρξη ηελ έληαμε ηνπ Γξαθείνπ Κηεκαηνινγίνπ ησλ Γήκσλ Καιιηζέαο θαη
Παιαηνχ Φαιήξνπ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2308/1995 (ΦΔΚ
114 Α), δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ φιεο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ.
5. Τα άξζξα 6, 7, 8, 9 θαη 10 ηνπ λ.1647/1986 θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 29
1. Οη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα θαζψο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα
ηελ έθδνζε ζρεδίσλ, θαλνληζηηθψλ ή αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ηελ
εθπφλεζε ή έγθξηζε κειεηψλ ή ηελ παξαιαβή δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ
πεξηιακβάλνπλ γεσρσξηθή πιεξνθνξία, νθείινπλ λα ηεξνχλ ειεθηξνληθφ
αξρείν γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ γεσρσξηθψλ ή άιισλ δεδνκέλσλ πνπ
πεξηέρνπλ. Γηα ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ ή αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ
πξάμεσλ ή εγθξίζεσλ κειεηψλ νη αηηήζεηο ή νη κειέηεο πνπ θαηαηίζεληαη
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ζηνπο θνξείο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ππνβάιινληαη θαη ζε
ειεθηξνληθφ αξρείν. Υπνρξέσζε απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ έρνπλ
θαη ηδησηηθνί θνξείο γηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο
(π.ρ. δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ).
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, φπσο ε δνκή θαη ν
κνξθφηππνο ηνπ αξρείνπ, ην ζχζηεκα αλαθνξάο θαζψο θαη νη απαηηήζεηο
αθξίβεηαο ηεο γεσπιεξνθνξίαο, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΟΚΦΔ. Σε θάζε
πεξίπησζε, ε γεσρσξηθή πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζα είλαη
γεσαλαθεξκέλε.
2. Μέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεσπιεξνθνξίαο θαη Υπεξεζηψλ, θάζε ππεξεζία
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππνρξενχηαη λα
ελαξκνλίζεη ζχκθσλα κε απηφ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο
ζχληαμεο θαη έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο πνπ
πεξηέρνπλ γεσρσξηθή πιεξνθνξία, ελεκεξψλνληαο ηνλ Ο.Κ.Φ.Δ.
3. Σε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ πξάμεηο αθνξνχλ πεξηνρέο ππφ
θηεκαηνγξάθεζε θαηά ην λφκν 2308/1995, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη, ή πεξηνρή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ
Κηεκαηνινγίνπ θαηά ην άξζξν 1§3 ηνπ λ. 2664/1998, θαη εθφζνλ ε
πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη ζρεηίδεηαη κε ην έξγν ηεο ΚΤΖΜΑΤΟΛΟΓΗΟ
Α.Δ. ε ππεξεζία απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπ αξρείνπ ζηελ
ΚΤΖΜΑΤΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. θαη ζα ηεξνχληαη ζε γεσρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ.
Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
θαζνξίδνληαη ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ
ΚΤΖΜΑΤΟΛΟΓΗΟ Α.Δ., νη απαηηήζεηο αθξηβείαο ηεο γεσπιεξνθνξίαο, ε
δνκή ηνπ αξρείνπ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. Σε φζεο πεξηπηψζεηο νη πξναλαθεξφκελεο
πξάμεηο επάγνληαη ζχζηαζε, κεηάζεζε, αιινίσζε, επηβάξπλζε ή
θαηάξγεζε εγγξαπηέσλ δηθαησκάησλ ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη νξηζηεί
ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαηά ην άξζξν 1§3 ηνπ λ. 2664/1998,
ε θαηαρψξηζή ηνπο ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία δηελεξγείηαη ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Άξζξν 30
Κάζε δηάηαμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ, θαηαξγείηαη.
Άξζξν 31
33

Παξαξηήκαηα
Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ηα παξαξηήκαηα Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ πνπ αθνινπζνχλ.
Τα παξαξηήκαηα απηά είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλάινγα κε
ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζην θνηλνηηθφ δίθαην.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Θέκαηα ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 12 (παξ. 4), ηνπ άξζξνπ 16
(παξ. 1 θαη 2)
1. Σπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ
Σπζηήκαηα γηα κνλνζήκαληε αλαθνξά ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ
ρψξν, σο ζχλνιν ζπληεηαγκέλσλ (x,y,z) ή/θαη γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη
κήθνο θαη χςνο, κε βάζε γεσδαηηηθφ νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν ζχζηεκα
αλαθνξάο (datum).
2. Σπζηήκαηα γεσγξαθηθνχ θαλλάβνπ
Δλαξκνληζκέλνο θάλλαβνο πνιιαπιήο αλάιπζεο κε εληαίν ζεκείν
αθεηεξίαο θαη ηππνπνηεκέλε ζέζε θαη κέγεζνο ησλ θαηλίσλ ηνπ
θαλλάβνπ.
3. Τνπσλχκηα
Τνπσλχκηα εθηάζεσλ, πεξηνρψλ, ηνπνζεζηψλ, πφιεσλ, πξναζηίσλ,
θσκνπφιεσλ ή νηθηζκψλ, ή νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ή ηνπνγξαθηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ δεκφζηνπ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο.
4. Γηνηθεηηθέο ελφηεηεο
Γηνηθεηηθέο ελφηεηεο πνπ ρσξίδνπλ πεξηνρέο επί ησλ νπνίσλ θξάηε κέιε
έρνπλ ή/θαη αζθνχλ δηθαηνδνηηθά δηθαηψκαηα ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη
εζληθφ επίπεδν, ρσξίδνληαη απφ δηνηθεηηθά φξηα.
5. Γηεπζχλζεηο
Θέζε αθηλήησλ κε βάζε ηε δηεχζπλζε, ζπλήζσο κε φλνκα νδνχ, αξηζκφ
νηθίαο θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα.
6. Γεσηεκάρηα θηεκαηνινγίνπ
Δθηάζεηο πνπ νξίδνληαη απφ θηεκαηνινγηθά κεηξψα ή αληίζηνηρεο.
7. Γίθηπα κεηαθνξψλ
Γίθηπα νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, αεξνπνξηθψλ θαη πδάηηλσλ κεηαθνξψλ
θαη νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ δηθηχσλ. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην δηεπξσπατθφ δίθηπν
κεηαθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε αξηζ. 1692/96/EΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1996,
πεξί ησλ θνηλνηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ θαη ζηηο κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο
ελ ιφγσ απφθαζεο.
8. Υδξνγξαθία
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Υδξνγξαθηθά ζηνηρεία, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη
φια ηα άιια πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη ζρεηηδφκελα ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη νη ιεθάλεο θαη ππνιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ. Καηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3199/2007
(Α΄ 280) θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 51/2007 (Α΄ 54) θαη ππφ κνξθή
δηθηχσλ.
9. Πξνζηαηεπφκελεο ηνπνζεζίεο
Δθηάζεηο ραξαθηεξηζκέλεο ή ππνθείκελεο ζε δηαρείξηζε ζε έλα πιαίζην
δηεζλνχο, θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ δηαηήξεζεο.
--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
Θέκαηα ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 12 (παξ.4 εδ. α) ηνπ άξζξνπ 16
(παξ. 1 θαη 2)
1. Υςνκεηξία
Χεθηαθά πςνκεηξηθά κνληέια γηα ρεξζαίεο εθηάζεηο, εθηάζεηο
θαιππηφκελεο απφ πάγνπο θαη σθεαλνχο. Πεξηιακβάλνληαη, ελ
πξνθεηκέλσ, ε ρεξζαία πςνκεηξία, ε βαζπκεηξία θαη νη αθηνγξακκέο.
2. Κάιπςε γεο
Φπζηθή θαη βηνινγηθή θάιπςε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο, φπνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηερλεηέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο εθηάζεηο, δάζε, (εκη)θπζηθέο εθηάζεηο, πγξφηνπνη, πδαηηθά ζπζηήκαηα.
3. Οξζνθσηνγξαθία
Γεσαλαθεξφκελα δεδνκέλα απφ εηθφλεο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, απφ
δνξπθφξνπο ή αεξνκεηαθεξφκελνπο αηζζεηήξεο.
4. Γεσινγία
Γεσινγηθφο ραξαθηεξηζκφο κε βάζε ηε ζχζηαζε θαη ηε δνκή.
Πεξηιακβάλνληαη ην κεηξηθφ πέηξσκα, νη πδξνθφξνη νξίδνληεο θαη ε
γεσκνξθνινγία.
--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
Θέκαηα ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 12 (παξ.4 εδ. β) ηνπ άξζξνπ 16
(παξ. 1 θαη 2)
1. Σηαηηζηηθέο κνλάδεο
Μνλάδεο δηάδνζεο ή ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
2. Κηίξηα
Γεσγξαθηθή ζέζε θηηξίσλ.
3. Έδαθνο
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Φαξαθηεξηζκφο εδάθνπο θαη ππεδάθνπο αλάινγα κε ην βάζνο, ηελ πθή,
ηε δνκή θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζσκαηίδηα θαη νξγαληθά πιηθά, ην
πεηξψδεο, ηε δηάβξσζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηε κέζε θιίζε θαη ηελ
πξνβιεπφκελε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο λεξνχ.
4. Φξήζεηο γεο
Φαξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ αλάινγα κε ηε ζεκεξηλή θαη ηε κειινληηθή
ζρεδηαδφκελε ιεηηνπξγία ηνπο ή ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζθνπφ ηνπο
(π.ρ. ακηγψο νηθηζηηθή, βηνκεραληθή, εκπνξηθή, γεσξγηθή, δαζηθή,
αλαςπρήο).
5. Αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο θπξηαξρίαο παζνινγηψλ (αιιεξγίεο, θαξθίλνη,
αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο, θ.ιπ.), πιεξνθνξίεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηηο
επηπηψζεηο ζηελ πγεία (βηνδείθηεο, πηψζε ηεο γνληκφηεηαο, επηδεκίεο) ή
ηελ επεμία ησλ αλζξψπσλ (θνχξαζε, ππεξέληαζε, θ.ιπ.) πνπ ζπλδένληαη
άκεζα (αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ρεκηθέο νπζίεο, θαηαζηξνθή ηεο ζηηβάδαο
ηνπ φδνληνο, ζφξπβνο, θ.ιπ.) ή έκκεζα (ηξφθηκα, γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, θ.ιπ.) κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
6. Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο
Πεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, φπσο ε
απνρέηεπζε, ε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ν ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο θαη ε
πδξνδφηεζε, νη δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο νη
δεκφζηεο δηνηθήζεηο, νη ρψξνη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηα ζρνιεία θαη ηα
λνζνθνκεία.
7. Δγθαηαζηάζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
Ζ ηνπνζεζία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ
εθπνκπψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη άιισλ
παξακέηξσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (βηνπνηθηιφηεηα, νηθνινγηθή θαηάζηαζε
ηεο βιάζηεζεο, θ.ιπ.) απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο.
8. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο
Τνπνζεζίεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 5
ηεο ππ. αξηζ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β΄1022) πνπ εθδφζεθε ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 96/61/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ
νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο θαη εγθαηαζηάζεηο
πδξνιεςίαο, εμφξπμεο, ρψξνη απνζήθεπζεο.
9. Γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο
Γεσξγηθφο
εμνπιηζκφο
θαη
εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, ησλ ζεξκνθεπίσλ
θαη ησλ ζηάβισλ).
10. Καηαλνκή πιεζπζκνχ — δεκνγξαθία
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηπέδσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλά
θάλλαβν, πεξηνρή, δηνηθεηηθή ελφηεηα ή άιιε ελφηεηα αλάιπζεο.
11. Εψλεο δηαρείξηζεο/πεξηνξηζκνχ/ξχζκηζεο εθηάζεσλ θαη κνλάδεο
αλαθνξάο
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Δθηάζεηο ππφ δηαρείξηζε, ππφ ξχζκηζε ή ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα αλαθνξά
ζε δηεζλέο, επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.
Πεξηιακβάλνληαη ρψξνη απφξξηςεο, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γχξσ
απφ πεγέο πφζηκνπ λεξνχ, δψλεο επάισηεο ζηε ληηξνξξχπαλζε,
θαλνληζηηθά ξπζκηδφκελνη δίαπινη ζαιάζζηαο ή εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο,
πεξηνρέο γηα ηε βχζηζε απνβιήησλ, δψλεο πξνζηαζίαο απφ ηνλ ζφξπβν,
πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ε κεηαιιεπηηθή έξεπλα θαη εμφξπμε, δηνηθεηηθέο
πεξηνρέο πνηάκησλ ιεθαλψλ, ζρεηηθέο κνλάδεο αλαθνξάο θαη πεξηνρέο
δηαρείξηζεο παξάθηηαο δψλεο.
12. Εψλεο θπζηθψλ θηλδχλσλ
Φαξαθηεξηζκφο επάισησλ πεξηνρψλ αλάινγα κε ηνπο θπζηθνχο
θηλδχλνπο (φια ηα αηκνζθαηξηθά, πδξνινγηθά, ζεηζκηθά, εθαηζηεηαθά
θαηλφκελα θαη ηα θαηλφκελα θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ πνπ, ιφγσ ηεο
ζέζεο, ηεο ζθνδξφηεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο, είλαη δπλαηφ λα έρνπλ
ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία), π.ρ. πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο θαη
θαζηδήζεηο, ρηνλνζηηβάδεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνί, εθξήμεηο
εθαηζηείσλ.
13. Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο αηκφζθαηξαο. Πεξηιακβάλνληαη ρσξηθά δεδνκέλα
βαζηδφκελα ζε κεηξήζεηο, ζε κνληέια ή ζε ζπλδπαζκφ ηνπο, θαζψο θαη νη
ηνπνζεζίεο κεηξήζεσλ.
14. Μεηεσξνινγηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
Καηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη κεηξήζεηο ηνπο· αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο,
ζεξκνθξαζία, εμαηκηζνδηαπλνή, ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε αλέκνπ.
15. Ψθεαλνγξαθηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ σθεαλψλ (ξεχκαηα, αιαηφηεηα, χςνο θπκάησλ,
θ.ιπ.).
16. Θαιάζζηεο πεξηνρέο
Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ αιαηνχρσλ πδαηηθψλ
ζπζηεκάησλ, κε ππνδηαίξεζε αλά πεξηνρέο θαη ππνπεξηνρέο κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά.
17. Βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο
Πεξηνρέο ζρεηηθψο νκνηνγελψλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά.
18. Δλδηαηηήκαηα θαη βηφηνπνη
Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηδηθέο νηθνινγηθέο
ζπλζήθεο, δηαδηθαζίεο, δνκή θαη ιεηηνπξγίεο (ππνζηήξημεο ηεο δσήο) νη
νπνίεο ζηεξίδνπλ θπζηθά ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ελδηαηηνχλ.
Πεξηιακβάλνληαη ρεξζαίεο θαη πδάηηλεο εθηάζεηο, δηαθξηλφκελεο αλάινγα
κε ηα γεσγξαθηθά, αβηνηηθά θαη βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλεμαξηήησο
εάλ είλαη πιήξσο θπζηθέο ή εκηθπζηθέο.
19. Καηαλνκή εηδψλ
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο, αλά θάλλαβν,
πεξηνρή, δηνηθεηηθή ελφηεηα ή άιιε ελφηεηα αλάιπζεο.
20. Δλεξγεηαθνί πφξνη
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Δλεξγεηαθνί πφξνη, κεηαμχ άιισλ πδξνγνλάλζξαθεο, πδξνειεθηξηθή
ελέξγεηα, βηνελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα, θ.ιπ.,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξηψλ πεξί ηνπ βάζνπο
θαη ηνπ χςνπο φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ εθάζηνηε πφξνπ.
21. Οξπθηνί πφξνη
Οξπθηνί πφξνη, κεηαμχ άιισλ θαη κεηαιιεχκαηα, βηνκεραληθά
κεηαιιεχκαηα, θ.ιπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
πιεξνθνξηψλ πεξί ηνπ βάζνπο θαη ηνπ χςνπο φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε
ηνπ εθάζηνηε πφξνπ.

Άξζξν 32
Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ.
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Ηωάλλεο Ραγθνύζεο
Οηθνλνκηθώλ
Γεώξγηνο Παπαθωλζηαληίλνπ
Δμωηεξηθώλ
Γεώξγηνο Παπαλδξένπ
Δζληθήο Άκπλαο
Δπάγγειόο Βεληδέινο
Οηθνλνκίαο Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
Λνύθα Καηζέιε
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Κωλζηαληίλα Μπηξκπίιε
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Παηδείαο, Γηα Βηνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ
Άλλα Γηακαληνπνύινπ
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ
Γεκήηξηνο Ρέππαο
Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
Αλδξέαο Λνβέξδνο
Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο
Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνύινπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ
Αηθαηεξίλε Μπαηδειή
Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ
Υαξαιακπνο Καζηαλίδεο
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
Μηραήι Υξπζνρνϊδεο
Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ
Παύινο Γεξνπιάλνο
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