ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 3882/2010
O νόμος 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α’/22-09-2010) «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 διατάξεις» (Α΄141)» έχει στόχο
την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και
υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010



Η ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών.
Η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε
διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων
πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών
πληροφοριών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010
Ο νόμος έχει εφαρμογή σε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες που
αφορούν στην Ελληνική επικράτεια και ανήκουν ή βρίσκονται στην κατοχή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ως υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων ορίζονται 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. Συγκεκριμένα στο αρ. 8 του Νόμου
αναφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
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.
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Τις προβλέψεις του νόμου οφείλει να εφαρμόζει κάθε δημόσια αρχή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟ.Σ.Ε.
Ο νόμος προβλέπει ότι, συνιστώνται με απόφαση του Αρμόδιου Φορέα,
συντονιστικές επιτροπές με τίτλο Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.).
Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ
Οι αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ ορίζονται στο αρ. 19 του ν 3882/2010. Γενικότερα,
τα ΚΟΣΕ έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή,
καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την
προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων
και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.
Ειδικότερα το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει:
α) τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ
άλλων :
i. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και
γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
ii. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που
εκπροσωπεί
iii. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική
πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
iv. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών
δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο
v. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών
δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.
β) 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.
γ) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των
αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:
γ1) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των
δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ
γ2) 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.
γ3) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής
Πολιτικής
Γεωπληροφορίας»
και
του
«Εθνικού
Πλαισίου
Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», του οποίου η
δημιουργία έχει προκηρυχθεί με διαγωνισμό.
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δ) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 18.
ΒΗΜΑΤΑ ΚΟ.Σ.Ε. & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Βήμα 1ο: Σύσταση ΚΟ.Σ.Ε.
Βήμα 2ο: Καταγραφή δεδομένων και Αρμοδιοτήτων
Βήμα 2.1: Καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων, υπηρεσιών, αδειών
χρήσης λογισμικών σχετικών με διαχείριση χωρικών δεδομένων και
αντίστοιχης υποδομής, σε ειδικούς καταλόγους.
-> Χρόνος Υλοποίησης : Δεκέμβριος 2011
Βήμα 2.2: Δημιουργία αρχείων Μεταδεδομένων.
-> Χρόνος Υλοποίησης : Μάρτιος 2012

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ : Απαγορεύεται πλέον η προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων
που είναι ήδη δωρεάν διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή. Επιπλέον, όταν μία
δημόσια αρχή προμηθεύεται χωρικά δεδομένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την
προμήθεια τους με άδεια χρήσης που επιτρέπει :




Την κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισμούς, μεταξύ δημοσίων
αρχών, και
Τη δωρεάν διάθεσή τους προς τους πολίτες.
Όταν οι Υπηρεσίες επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης
και επίκλησης, αυτά γίνονται μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου
και κάτω από ερμηνευτικές ρήτρες και ειδικές άδειες.

Ο Ο.Κ.Χ.Ε είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση των δεδομένων από όλα τα
ΚΟ.Σ.Ε. και για την διάθεσή τους σε όλες τις δημόσιες αρχές, μέσω μίας
γεωπύλης (geoportal), την οποία όμως δεν προδιαγράφει σε κανένα σημείο
του Νόμου πως θα δημιουργηθεί.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, όλες οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν
τα παραπάνω περιγραφόμενα βήματα, ώστε να εμπλουτίσουν, σύμφωνα με
κάποιες προδιαγραφές, την πηγή δεδομένων που την ευθύνη της θα έχει ο
ΟΚΧΕ.
Πρόσφατα, στις 2/4/2012, έγινε μία συνάντηση της ΕΘ.Ε.Γ (Εθνική Επιτροπή
Γεωπληροφορίας), με σκοπό την επικύρωση μίας πρότασης του Ο.Κ.Χ.Ε για
την κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδομένων και το θεσμικό πλαίσιο που
πρέπει να τα διέπει. Σε λίγες γραμμές, αποφασίστηκε η κοινοχρησία των
δεδομένων (πλην αυτής που είναι απόρρητη), μεταξύ των Δημόσιων Φορέων
αλλά και μεταξύ Φορέων και Τρίτων, χρησιμοποιώντας δύο (2)
3

προτυποποιημένες άδειες Α (ανοικτή άδεια χρήσης) & Β (μη εμπορική άδεια
χρήσης).
Για περισσότερες πληροφορίες : www.inspire.okxe.gr
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