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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Από τις 22.09.2010 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3882/2010 για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/2/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστή ως «Οδηγία INSPIRE» (από τα αρχικά της φράσης «Infrastructure for
Spatial Information in Europe - Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών») η οποία εστιάζει στον τομέα
του περιβάλλοντος και απαιτεί τη συμμόρφωση των Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών των κρατών-μελών
με τις διατάξεις της, σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο.
1.2. Ο Ν.3882/2010 θεσπίζει επιπλέον της Οδηγίας Inspire συμπληρωματικές διατάξεις για τη δημιουργία της
ΕΥΓΕΠ με επίκεντρο τη θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και
τεχνολογικό επίπεδο για την συντονισμένη οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και
κοινοχρησίας γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των Δημοσίων Αρχών, που αφορούν όλους
τους τομείς και όχι μόνο αυτόν του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ν.3882/2010 ως προς την Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι σε συνέργεια με τον Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση.
1.3. Ως Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι
φορείς (άρθρο 1, παρ. 9).
1.4. Ως γεωχωρικά δεδομένα ορίζονται οποιαδήποτε δεδομένα, σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή, αφορούν άμεσα
ή έμμεσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία ή/και μπορούν να έχουν γεωγραφική απεικόνιση, να έχουν
δηλαδή γεωγραφική αναφορά στο χώρο. Στα γεωχωρικά δεδομένα περιλαμβάνονται αρχεία GIS,
χαρτογραφικά υπόβαθρα, σχέδια και χάρτες (π.χ. με τις χαράξεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά έργων
μεταφορών, ζώνες απαλλοτριώσεων) καθώς και στατιστικά και περιγραφικά στοιχεία με γεωγραφική-χωρική
αναφορά (π.χ. στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, περιβαλλοντικές μετρήσεις, μητρώο οδικού εξοπλισμού,
απογραφή πληθυσμού και κτιρίων κλπ,)
1.5. Ως μεταδεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που συνοδεύουν υποχρεωτικά και περιγράφουν τα ίδια τα σύνολα
γεωχωρικών δεδομένων, για παράδειγμα την ημερομηνία παραγωγής/ενημέρωσής τους, τα στοιχεία επαφής
της δημόσιας αρχής, την κλίμακα, την πρωτογενή πηγή κτλ.
1.6. Ένα «σύνολο γεωχωρικών δεδομένων» (dataset) αφορά ομοειδή δεδομένα που καταγράφονται ή παράγονται
στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο, για τον ίδιο σκοπό και με ίδιες προδιαγραφές Αν υπάρχουν ομοειδή σύνολα
τότε δημιουργείται ένα «υπερσύνολο γεωχωρικών δεδομένων» (dataset series).
1.7. Ως υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων ορίζονται οι διαδικτυακές εφαρμογές πληροφορικής μέσω των
οποίων παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, εξεύρεσης, απεικόνισης, φόρτωσης, μετασχηματισμού και
επίκλησης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, κυρίως μέσω του Ίντερνετ. Αν μια ΔΑ δε δύναται να
αναπτύξει εφαρμογή διάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών στο Ίντερνετ, θα πρέπει να παρέχει τα σχετικά
δεδομένα στον ΟΚΧΕ ώστε να φροντίσει για τη διάθεσή τους μέσω της «εθνικής γεωπύλης»
(http://geodata.gov.gr).
1.8. Βασική αρχή του Νόμου 3882/2010 είναι ότι τα γεωχωρικά δεδομένα που οι Δημόσιες Αρχές (ΔΑ)
προμηθεύονται ή/και παράγουν αποτελούν δημόσια περιουσία και πρέπει να είναι διαθέσιμα μεταξύ τους αλλά
και στους πολίτες. Δηλαδή, τα γεωχωρικά δεδομένα, τα σύνολά τους, τα μεταδεδομένα και οι σχετικές
υπηρεσίες των ΔΑ διαμοιράζονται μεταξύ όλων των ΔΑ χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης, χωρίς
περιοριστικούς όρους. Τέλη μπορούν να επιβληθούν μόνο για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγήςΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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αποστολής. Η υποχρέωση κοινοχρησίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ΔΑ κρατών-μελών και οργανισμοί της ΕΕ)
αφορά αποκλειστικά στον τομέα Περιβάλλοντος. Τα μεταδεδομένα καθώς και oι υπηρεσίες εξεύρεσης και
απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων των ΔΑ διατίθενται σε όλους χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια
χρήσης.
1.9. Περιορισμοί στην πρόσβαση μπορεί να προκύψουν σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που
επηρεάζουν ζητήματα εθνικής άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας.
Από το τελευταίο ζήτημα περιορισμού πρόσβασης εξαιρείται η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
περιβαλλοντικά στοιχεία. Όσα γεωχωρικά δεδομένα έχουν ήδη προμηθευτεί με άδειες που περιορίζουν την
κοινοχρησία τους, δεν περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του Νόμου.
1.10. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ΔΑ η οποία προβαίνει σε προκήρυξη, ανάθεση και παραλαβή μελέτης, προμήθειας ή
υπηρεσίας, που εμπεριέχει μερικώς ή ολικώς γεωχωρικά δεδομένα, οφείλει να ενσωματώνει πλήρως στις
προδιαγραφές τους κανόνες κοινοχρησίας και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Ν.3882/2010 και, εν
γένει, της οδηγίας INSPIRE.
1.11. Επίσης, κάθε ΔΑ υποχρεούται να ενημερώσει το Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) στο οποίο ανήκει, για την
πρόθεση του να προμηθευτεί γεωχωρικά δεδομένα αλλά προηγουμένως να εξετάζει τη διαθεσιμότητά τους
από άλλες ΔΑ. Π.χ. η προμήθεια δορυφορικών εικόνων από μία ΔΑ πρέπει πλέον να γίνεται μόνο αν δεν
διατίθενται από άλλη ΔΑ και με τρόπο που να εξασφαλίζει την ελεύθερη χρήση τους από οποιαδήποτε άλλη
ΔΑ.
1.12. Όταν μία ΔΑ προμηθεύεται γεωχωρικά δεδομένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθειά τους με άδεια
χρήσης που επιτρέπει (α) την κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισμούς μεταξύ δημοσίων αρχών, (β) τη
δωρεάν διάθεσή τους προς τους πολίτες, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το Νόμο
στα άρθρα 27 και 28.
1.13. Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων, καθορίζεται μόνο μια ΔΑ ως «κύριός» του, δηλαδή υπεύθυνη για
όλο τον κύκλο ζωής, την ποιότητα και τη διάθεση του συνόλου. Αν μια ΔΑ δεν ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της, η ΕΘΕΓ δύναται να ορίζει άλλη δημόσια αρχή ως «κύριο» (άρθρο 21).
1.14. Τα γεωχωρικά δεδομένα των ΔΑ και τα σύνολα τους θα πρέπει να διατίθενται σε τρίτους (όχι ΔΑ) με
κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο την με τέλη όσο και την χωρίς τέλη διάθεσή
τους, ανάλογα με το σκοπό χρήσης. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόμενό τους, καθώς και το πλαίσιο
καθορισμού των τελών, θα καθορισθούν από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με ενιαίο και
εναρμονισμένο τρόπο για όλες τις Δημόσιες Αρχές.
1.15. Στο πλαίσιο του Νόμου συστάθηκε (και έχει συνεδριάσει 2 φορές μέχρι σήμερα), η Εθνική Επιτροπή
Γεωπληροφορίας, (ΕΘΕΓ) η οποία είναι υπεύθυνη να καθορίσει την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το
«Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». Η πρώτη θα προσδιορίσει τους
κανόνες και τις διαδικασίες, ενώ το δεύτερο θα προδιαγράψει τα τεχνικά και τεχνολογικά πρότυπα οργάνωσης
και διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Μέχρι την έγκριση από την ΕΘΕΓ της «Εθνικής
Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών», εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας INSPIRE.
1.16. Σύμφωνα με την Απόφαση 2/03/2-4-2012 της ΕΘΕΓ, ως de facto κοινά υπόβαθρα ορίζονται τα σύνολα
γεωχωρικών δεδομένων τα οποία ήδη έχουν παραχθεί και βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων ΔΑ και για
τα οποία προκύπτει συστηματική και επαναλαμβανόμενη ανάγκη χρήσης από άλλους δημόσιους φορείς ως
θεματικά υπόβαθρα για το έργο τους.
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1.17. Η ΕΟΑΕ, ως «εποπτευόμενος φορέας», υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3882/2010 και ως εκ τούτου αποκτά
δικαιώματα πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών και αναλόγως
υποχρεούται να διαθέτει τα γεωχωρικά της δεδομένα σε άλλες Δημόσιες Αρχές.
1.18. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου, μέχρι τώρα, η ΕΟΑΕ:
(α) συμμετέχει στο 7μελές Κομβικό Σημείο Επαφής 1 (ΚΟΣΕ1) των ΓΓΔΕ/ΓΓΣΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ
(ΥΑ ΑΔΑ: 4ΑΛΡ1-0, 12/01/2011) με ορισμένους από τον Τομεάρχη ΠΠΕΧ (επιστολή με
αριθμ. πρωτ. Α351310/04.04.2013) τους αντιπροσώπους Όλγα Μαυρίδου (Τμημ. GIS) με
αναπληρωτή τον Βασίλη Φούρκα (Τμημ. Παρατηρητηρίου),
(β) συμμετέχει στην ΕΥΓΕΠ μέσω της υποβολής του αρχικού καταλόγου (έκδοση 3.0,
26.04.2012) των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που διαθέτει, καθώς και
κατάλογο των σχετικών υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού, με επίκεντρο την υποδομή
των Τμημάτων «GIS» και «Παρατηρητήριο» που βασίζεται αμιγώς σε συστήματα
Γεωπληροφορικής (GIS),
(γ) είναι ο «κύριος» και υπεύθυνος φορέας για τη διάθεση του de facto συνόλου γεωχωρικών
δεδομένων «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες».
1.19. Στις διατάξεις του Ν.3882 υπάγονται τα έργα της ΕΟΑΕ που εμπεριέχουν προμήθεια, εργασίες και παραδοτέα
γεωπληροφορικής και γεωχωρικών δεδομένων, με κομβικής σημασίας τα έργα που εμπεριέχουν GIS και
χαρτογραφικά υπόβαθρα/διαγράμματα.
1.20. Στις προκηρύξεις και στις παραλαβές των έργων που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα θα πρέπει να
γίνεται παραπομπή στην υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του Ν.3882/2010 και των προδιαγραφών που
διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE.
1.21. Γενικότερη και κύρια συνέπεια της υπαγωγής της ΕΟΑΕ στο Ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (Inspire) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου» είναι η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων
που διαχειρίζεται.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
2.1. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα με την [Z10/023.8/ΒΦ/625/ικ/14.09.2012] Απόφαση
του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Γ. Τσιτουρίδη, με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλης πρότασης για την Πολιτική
Διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων/μεταδεδομένων της ΕΟΑΕ.
2.2. Συνολικός Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Α. Μαραβάς και το αντικείμενο των εργασιών για τη
διαμόρφωση πρότασης Πολιτικής Διάθεσης περιελάμβανε (α) την αναλυτική καταγραφή και διαβάθμιση των
συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, (β) την περιγραφή των απαραίτητων διαδικασιών, και (γ) τον καθορισμό
των συνόλων που θα ενταχθούν στην ΕΥΓΕΠ, των αδειών χρήσης και της αντίστοιχης τιμολόγησης.
2.3. Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση το αντικείμενο εργασιών διαχωρίστηκε σε δύο διακριτά θεματικά πεδία:
• το πεδίο Α με τα συγκοινωνιακά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά γεωχωρικά δεδομένα του Τομέα ΛΕΣ, με
υπεύθυνο το Β. Φούρκα, και
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• το πεδίο Β με τα παραδοτέα των μελετών, των μητρώων των έργων και των παραδοτέων οδικής ασφάλειας
του Τομέα Έργων, καθώς και με το σύνολο «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες», με υπεύθυνη την Ο.
Μαυρίδου.
Εκτός της διαμόρφωσης της Πολιτικής Διάθεσης των δύο παραπάνω θεματικών πεδίων η Ομάδα Εργασίας
όφειλε να διαμορφώσει άμεσα την άδεια χρήσης για το σύνολο «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες» διότι
αποτελεί «de fact κοινό υπόβαθρο» της ΕΥΓΕΠ.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Α
Καταγράφηκαν αναλυτικά 57 σύνολα συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών-πολεοδομικών
γεωχωρικών δεδομένων του Τομέα ΛΕΣ, εκ των οποίων τα 19 διαβαθμίστηκαν ως «μη διαθέσιμα» προς τρίτους
λόγω περιορισμών που προκύπτουν από συμβάσεις προγενέστερες του Ν.3882/2010, αλλά και για λόγους
αρμοδιότητας και ενημερότητας, ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών/εταιρικών
δεδομένων.
3.1. Τα 19 «μη διαθέσιμα» σύνολα του Πεδίου Α είναι:
1. Τα δεδομένα RMMS καταγραφής κατάστασης/ελέγχου και στοιχειώδους συντήρησης Εγνατίας Οδού και
Καθέτων Αξόνων Α25 & Α29.
2. Τα δεδομένα που εμπεριέχουν οι Φάκελοι Ασφάλειας & Υγείας κατασκευασμένων έργων.
3. Τα δεδομένα διελεύσεων και εισπράξεων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού.
4. Τα δεδομένα κτιριακών εγκαταστάσεων.
5. Τα δεδομένα Η/Μ εγκαταστάσεων.
6. Τα δεδομένα Οδικών Συμβάντων.
7. Το Μητρώο Κατολισθήσεων.
8. Τα δεδομένα Παρακολούθησης Γεωτεχνικών Οργάνων.
9. Οι φωτογραφίες επιθεωρημένων γεφυρών.
10. Τα δεδομένα των αναφορών επιθεώρησης και αξιολόγησης επιθεωρημένων γεφυρών.
11. Τα δεδομένα (γενικά, τεχνικά και γεωμετρικά) των γεφυρών.
12. Τα δεδομένα από τις καταγραφές ενόργανης παρακολούθησης των γεφυρών.
13. Το δεδομένα του Μητρώου Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (π.χ. σχέδια διάταξης και μελέτες
εφαρμογής).
Σύνολα Παρατηρητηρίου
14. Το οδικό δίκτυο στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
15. Τοπογραφικά διαγράμματα (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2001) για 48 οικισμούς σε ζώνη 2km εκατέρωθεν του
άξονα της Εγνατίας Οδού, καθώς και των καθέτων αξόνων, με τα περιγράμματα των οικοδομικών
τετραγώνων, των αξόνων (δρόμοι) και των κτιρίων, με την κωδικοποιημένη αρίθμησή τους.
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16. Ψηφιακό ανάγλυφο Περιφερειών Ελλάδας (DEM & Hillshade, TERRA ΕΠΕ & ΑΠΘ, 2004).
17. Δορυφορικές εικόνες SPOT (IGD Group Α.Ε.) λήψης 1995 και 1998 σε ζώνη 30 χλμ εκατέρωθεν της
Εγνατίας Οδού).
18. Δορυφορικές εικόνες IKONOS (Space Consulting Α.Ε) λήψης 2006-2008 σε ζώνη 1 km εκατέρωθεν
του κατασκευασμένου άξονα της Εγνατίας Οδού.
19. Αυτοκινητόδρομοι Ελλάδας («Οδικοί Άξονες Ανάπτυξης», ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008).
3.1.1. Τυχόν αίτημα για τα παραπάνω σύνολα δεδομένων, από άλλη Δημόσια Αρχή ή από μελετητή για
λογαριασμό της ΕΟΑΕ, θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΟΑΕ, μετά
από εισήγηση του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας.

3.2. Τα 16 «προς διάθεση» σύνολα του Πεδίου Α, είναι:
1. Κυκλοφοριακά δεδομένα Εγνατίας Οδού.
2. Δεδομένα Οδικού Εξοπλισμού:
κατάστασης/ελέγχου οδού).

Μητρώο

Οδού

RMMS

(εκτός

των

δεδομένων

καταγραφής

3. Δεδομένα θέσης Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας (ΔΕΚ).
4. Δεδομένα οδικής ασφάλειας Εγνατίας Οδού.
5. Δεδομένα βροχομετρικών σταθμών.
Σύνολα δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
6. Δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης Οδικού κυκλοφοριακού θορύβου.
7. Δεδομένα παρακολούθησης επιπέδων αέριων ρύπων.
8. Δεδομένα παρακολούθησης ρύπανσης υδάτων.
9. Δεδομένα καταγραφής συλλεγόμενων απορριμμάτων.
10. Δεδομένα θέσης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης.
Σύνολα δεδομένων Παρατηρητηρίου
11. Στοιχεία κίνησης άλλων μέσων μεταφοράς στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
12. Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
13. Στοιχεία μετακινήσεων 1993 και 2006 στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
14. Στοιχεία οδικής διασυνοριακής κινητικότητας (έρευνα Π-Π 2009, στοιχεία μεθοριακών σταθμών και
ΕΛΣΤΑΤ).
15. Σημεία και στοιχεία δυναμικότητας τόπων ειδικού ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων,
ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ κλπ, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραθεριστικές περιοχές, τόποι φυσικού
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κάλους, τόποι πολιτιστικών εκδηλώσεων) στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
16. Χωροταξικές μεταβολές πέριξ 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού.
17. Υψομετρικές ζώνες Δημοτικών Διαμερισμάτων (κατάταξη πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών ΔΔ),
στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
18. Χρήσεις γης και ύψος κτιρίων στην παρόδια ζώνη 200μ της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Α/Κ Κ4
(2008).
19. Στοιχεία για δείκτες και εκθέσεις χωρικών επιδράσεων 2004-2013 (ΑΕΠ, ΑΠΑ, δηλωθέν εισόδημα,
απασχόληση, ανεργία, επιχειρηματικότητα, εισαγωγές-εξαγωγές, τουρισμός, οικοδομική δραστηριότητα,
κατοχή οχημάτων, πληθυσμός, πολυκεντρικότητα, κυκλοφορία-κινητικότητα-δικτύωση, οδική ασφάλεια,
αποκοπή οικισμών και φυσικών περιοχών, εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές).
20. Στοιχεία ερευνών Π-Π (2009) για τις εμπορευματικές μετακινήσεις στην Εγνατία Οδό.
21. Σημεία αρχής χιλιομέτρησης (0 χλμ.) των πόλεων στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
22. Σημεία οικισμών στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
23. Πολύγωνα οικισμών στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
24. Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs) με βάση την απογραφή 2001 για τις καθημερινές μετακινήσεις για
εργασίας (commuting) στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
25. Δημοτικά Διαμερίσματα στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), με πληθυσμούς απογραφής
1991, 2001, 2011.
26. Καλλικρατικοί Δήμοι Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011.
27. Καποδιστριακοί Δήμοι Ελλάδας (2003) με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ.
28. Νομοί Ελλάδας, με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ και με απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011
29. Περιφέρειες Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011.
30. Διοικητικά όρια χωρικών ενοτήτων NUTS, LAU (Eurostat: GISCO, 2006-2010-2013, ΕΛΣΤΑΤ, 2009).
[ενημερώνεται και διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat]
31. Υγρότοποι Νήσων Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2012).
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΟΚΧΕ]
32. Σιδηροδρομικό δίκτυο Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2010).
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΟΚΧΕ]
33. Προστατευόμενες περιοχές NATURA (ΕΕΑ, ΕΙΟΝΕΤ, 2010).
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕΕΑ]
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34. Corine Landcover 1990-2000-2006 (ΕΕΑ, 2010)
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕΕΑ]
35. Βάση δεδομένων LUCAS 2009: Land Use / Cover Area Frame Survey (Eurostat, 2011)
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat]
36. Βάση δεδομένων GISCO, Eurostat, 2010: μεταφορικά δίκτυα, υποδομές, διοικητικές ενότητες, χρήσεις
και μορφολογία γης, υδάτινες επιφάνειες, προστατευόμενες περιοχές, DEM κ.α.
[ενημερώνεται και διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat]
37. ESPON (2013) Urban Morphological Zones (classifications : UMZ, FUA, FOCI. LUZ)
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕSPON]
38. Trans-European Transport Networks (TENs-T) & Pan-European Corridors (DG-TREN: TEN-TEA, 2013)
[διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του TEN-TEA]
Ειδικότερα ως προς τα παραπάνω σύνολα που μπορούν να διατίθενται διαπιστώθηκαν τα παρακάτω ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά:
3.2.1.

Τα κυκλοφοριακά δεδομένα περιλαμβάνουν τα στοιχεία (εφόσον είναι διαθέσιμα) για τα παρακάτω
χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και τα λοιπά τμήματα αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ:
- Κυκλοφοριακός Φόρτος,
- Σύνθεση της Κυκλοφορίας,
- Χρόνος διαδρομής,
- Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα,
- Επίπεδο Εξυπηρέτησης
Επίσης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία (εφόσον είναι διαθέσιμα) για τα παρακάτω χαρακτηριστικά της
κυκλοφορίας σε ορισμένα τμήματα του εναλλακτικού/συμπληρωματικού δικτύου της Εγνατίας Οδού:
- Κυκλοφοριακός Φόρτος,
- Σύνθεση της Κυκλοφορίας.
¾ Τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε αναλυτική μορφή διατίθενται σύμφωνα με τους περιορισμούς χρήσης
και την τιμολογιακή πολιτική που έχει θεσπίσει η ΕΟΑΕ από το 2007, σύμφωνα με την ΛΔ-ΕΟΑΕΛΕΣ-220 (2η εκδ. 23.01.2012).
¾ Τα συγκεντρωτικά στοιχεία κυκλοφορίας σε επεξεργασμένη μορφή (π.χ. ετήσια μέση ημερήσια
κυκλοφορία σε αρχεία .pdf/.xls/.doc) διατίθενται σε όλους από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου
(δελτία αποτελεσμάτων αντίστοιχων συγκοινωνιακών δεικτών, εκθέσεις, άρθρα, παρουσιάσεις,
χάρτες κλπ).

3.2.2.

Τα δεδομένα οδικού εξοπλισμού του Μητρώου Οδού RMMS θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη συνόλων οδικού δικτύου, τόσο για την ΕΟΑΕ όσο και για την Βάση
Δεδομένων Οδικού Δικτύου της ΔΜΕΟ/ΓΓΔΕ, και εν γένει για τα δίκτυα μεταφορών της ΕΥΓΕΠ και της
Οδηγίας Inspire. Τα δεδομένα καταγράφουν τα πάγια στοιχεία εξοπλισμού (items) της Εγνατίας Οδού
και Καθέτων Αξόνων Α25 &: Α29 με βάση τη θέση (ΧΘ), τον αριθμό/πλήθος καθώς και τα περιγραφικά
δεδομένα (attributes) των παγίων.
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¾ Τα δεδομένα RMMS διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε
ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου .xls, αρχεία βίντεο τύπου *.sxml, αρχεία χαρτών τύπου
shapefiles GIS & .pdf).
3.2.3.

Tα δεδομένα θέσης Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας (ΔΕΚ), αφορούν στα δεδομένα θέσης
(συντεταγμένες και γεωμετρικά/τεχνικά χαρακτηριστικά) των ΔΕΚ, σύνολο που μπορεί να είναι αρκετά
χρήσιμο για τη Δημόσια Διοίκηση σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία του δικτύου μεταφορών.
¾ Τα δεδομένα ΔΕΚ διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε
ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου .xls, .doc, .pdf, αρχεία χαρτών τύπου shapefiles (ArcGIS) &
.pdf).

3.2.4.

Τα δεδομένα οδικής ασφάλειας αφορούν στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του
αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και περιλαμβάνουν τα επεξεργασμένα στοιχεία και τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δεικτών οδικής ασφάλειας που παρακολουθεί η ΕΟΑΕ για την
εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης των ατυχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Οι
δείκτες
που
υπολογίζονται και παρακολουθούνται ανά τμήμα της Εγνατίας Οδού είναι (ενδεικτικά) οι παρακάτω:
(i) δείκτης «θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 1 δισ. (10^9) οχηματοχιλιόμετρα»
(ii) δείκτης «ατυχημάτων ανά 1 δισ. (10^9) οχηματοχιλιόμετρα»
Τα δεδομένα του συνόλου προκύπτουν (α) από την επεξεργασία πρωτογενών (μη-διαθέσιμων προς
τρίτους) στοιχείων από την καθημερινή καταγραφή οδικών συμβάντων από τις Ομάδες Άμεσης
Επέμβασης και τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των γενικότερων αρμοδιοτήτων
Λειτουργίας και Συντήρησης της Εγνατίας Οδού, και (β) από την ετήσια προμήθεια πρωτογενών
στατιστικών στοιχείων οδικής ασφάλειας από ΕΛ-ΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).
¾ Τα συγκεντρωτικά/επεξεργασμένα στοιχεία των δεδομένων οδικής ασφάλειας διατίθενται σε όλους
από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου μέσω των ψηφιακών αρχείων των ετήσιων αποτελεσμάτων
του σχετικού δείκτη.
¾ Τα δεδομένα οδικής ασφάλειας σε αναλυτικότερη μορφή διατίθενται, εφόσον είναι εφικτό, μόνο σε
Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου .xls,
.doc, .pdf).

3.2.5.

Τα δεδομένα βροχομετρικών σταθμών προκύπτουν από την καταγραφή δεδομένων των αυτόματων
βροχογράφων που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες θέσεις της Εγνατίας Οδού. Τα αρχεία συλλέγονται
και επεξεργάζονται από την Ομάδα Παρακολούθησης Γεωτεχνικών Έργων της ΕΟΑΕ ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Αποτελούν σημαντικά μετεωρολογικά-περιβαλλοντικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
και υπάγονται άμεσα στην Οδηγία Inspire.
¾ Τα δεδομένα βροχομετρικών σταθμών διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης,
κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου .xls & .pdf).

3.2.6.

Tα δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν σημαντικά περιβαλλοντικά σύνολα που
παράγονται από μετρήσεις και αναλύσεις, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και όρων
που πρέπει να εφαρμόζει η ΕΟΑΕ, και υπάγονται άμεσα στην Οδηγία Inspire. Συγκεκριμένα, τα
δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορούν σε τέσσερα θεματικά σύνολα:
(α) δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου,
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(β) δεδομένα παρακολούθησης επιπέδων αέριων ρύπων,
(γ) δεδομένα παρακολουθησης ρύπανσης υδάτων, και
(δ) δεδομένα καταγραφής συλλεγόμενων απορριμμάτων.
Τα δεδομένα των παραπάνω συνόλων δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταχωρούνται στη
Βάση Δεδομένων ENV.COM του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τομέα ΛΕΣ και περιλαμβάνουν
πρωτογενείς μετρήσεις (raw data), επεξεργασμένες καταγραφές και αποτελέσματα αναλύσεων μέσω
ειδικών λογισμικών. Τα αρχεία των συνόλων είναι τύπου .xls, .doc, .pdf, κλπ. Τα δεδομένα
παρακολούθησης και χαρτογράφησης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου περιλαμβάνουν χάρτες με τη
μορφή αρχείων GIS ή/και CAD (.dwg).
¾ Τα τέσσερα (4) σύνολα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διατίθενται από το Ίντερνετ σε αρχεία .pdf
από: (α) τον ιστότοπο της ΕΟΑΕ και από τον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ, με τη μορφή των εκθέσεων των
τελικών παραδοτέων αντίστοιχων μελετών που ανατίθενται από τον Τομέα ΛΕΣ, που, και (β) από
τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου με τη μορφή δελτίων αποτελεσμάτων των αντίστοιχων δεικτών
που παρακολουθούνται σε ετήσια βάση.
¾ Δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε άλλη μορφή αρχείων και ανάλυσης διατίθενται μόνο σε
Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου .xls,
.doc, εικόνες .jpeg, αρχεία shapefiles GIS).
Στα δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνονται οι θέσεις των Μονάδων Ελέγχου
Ρύπανσης (ΜΕΡ) που αφορούν μόνο στις συντεταγμένες των σημείων εγκατάστασης, και όχι στα
σχέδια γενικής διάταξης και στις μελέτες εφαρμογής.
¾ Τα δεδομένα των θέσεων ΜΕΡ διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν
αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου .xls, χάρτες σε εικόνες .jpeg ή pdf, αρχεία
shapefile GIS).
3.2.7.

Τα σύνολα δεδομένων του Παρατηρητηρίου, παρέχονται ήδη με τη μορφή δελτίων αποτελεσμάτων,
εκθέσεων, πινάκων και χαρτών από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου (http://observatory.egnatia.gr)
ή/και μέσω email, σε αρχεία .pdf.
Σε περίπτωση αιτημάτων για την παροχή των δεδομένων σε άλλη μορφή αρχείων και ανάλυσης από
αυτή που δίνεται μέσω του ιστότοπου (π.χ. αρχεία πινάκων τύπου .xls/.doc..mdb, εικόνες .jpeg, αρχεία
geodatabases & shapefiles GIS), τα δεδομένα διατίθενται με την συμπλήρωση και υπογραφή ειδικού
εντύπου διάθεσης-παραλαβής στο οποίο αναγράφονται οι όροι χρήσης και ανταποδοτικότητας,
σύμφωνα με την από 14.06.2007 εγκριτική απόφαση (υπ. αριθμ. Ζ10/023.8/ΖΠ/90/ΒΦ) του Γεν.
Διευθυντή της ΕΟΑΕ.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Β
Βάση της αναλυτικής καταγραφής των δεδομένων του Τομέα Έργων καθώς και των πρακτικών διάθεσης, σε
συνδυασμό με τις επιταγές του Νόμου η πολιτική διάθεσης διαμορφώνεται ως εξής :
4.1 Για τις μελέτες, η εφαρμογή του Νόμου 3882/2010 επιτάσσει τον έλεγχο και την έγκριση της ψηφιακής
υποβολής, επειδή όμως στην εταιρία, ελέγχεται μέχρι σήμερα μόνο η έντυπη υποβολή και όχι η ψηφιακή, στην
πολιτική διάθεσης θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των υποβολών βάση της ημερομηνίας ισχύος του
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Ν.3882/2010, συνεπώς όσες έχουν ημερομηνία υποβολής πριν την 22/9/2010 η διάθεση τους θα αφορά το
εγκεκριμένο έντυπο αντίγραφο, ενώ όσες έχουν ημερομηνία υποβολής μετά την 22/9/2010 η διάθεση τους θα
αφορά το ψηφιακό αντίγραφο που θα προκύπτει κατόπιν σάρωσης του έντυπου εγκεκριμένου αντιγράφου. Τα
αρχεία εικόνας που θα προκύψουν θα συνοδεύονται από μία λίστα περιεχομένων των αρχείων καθώς και του
διαβιβαστικού της υποβολής. Η λίστα και το διαβιβαστικό θα αποτελούν τα μεταδεδομένα της μελέτης που θα
διατίθεται.
4.2 Για τις υποβολές των μητρώων των έργων των αναδόχων κατασκευής, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνουν
την κατάσταση «ως κατασκευάσθει» και συνεπώς δε θα συμπεριληφθούν στην πολιτική διάθεσης.
4.3 Για τα έργα οδικής ασφάλειας η διάθεση των παραδοτέων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση τους.
4.4 Οι στρατιωτικές πληροφορίες όπως οι αγωγοί καυσίμων και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται
διαβαθμισμένες και δεν εντάσσονται στην πολιτική διάθεσης της εταιρίας.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ & ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ»
5.1 Το σύνολο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» που περιλαμβάνεται στον κατάλογο «de facto κοινών
υποβάθρων» της ΕΥΓΕΠ εντάσσεται στην πολιτική διάθεσης, καθώς η ΕΟΑΕ είναι «κύριος» του συνόλου
αυτού. Στο Παράρτημα Β που ακολουθεί παρατίθεται η Άδεια Χρήσης που συνοδεύει τη διάθεσή του.

6.
6.1 Ο συνοπτικός Πίνακας των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της ΕΟΑΕ που εμπίπτουν στην παρούσα
πολιτική διάθεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α.
6.2 Η Άδεια Χρήσης για το de facto σύνολο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» παρατίθεται στο Παράρτημα Β.
6.3 Το γενικό πρότυπο «Άδεια Χρήσης» για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων (Πεδία Α και Β) παρατίθεται
στο Παράρτημα Γ.
6.4 Κάθε αίτημα που γίνεται προς την ΕΟΑΕ για την παροχή γεωχωρικών δεδομένων πρέπει να στέλνεται από τον
αιτούντα με email (ή φαξ). Αφού πρωτοκολληθεί το αίτημα, το υπεύθυνο για τα αιτούμενα δεδομένα στέλεχος
/Τμήμα/Διεύθυνση συγκεντρώνει και παρέχει τα σχετικά αρχεία δεδομένων και μεταδεδομένων, συνοδεία των
αντίστοιχων Αδειών Χρήσης καθώς και του Εντύπου Διάθεσης-Παραλαβής Δεδομένων.
6.5 Το πρότυπο «Έντυπο Διάθεσης-Παραλαβής Δεδομένων» που χρησιμοποιείται από το Παρατηρητήριο και
πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πάροχο όσο και από τον παραλήπτη των δεδομένων, παρατίθεται στο
Παράρτημα Δ.
6.6 Οι αναλυτικοί κατάλογοι και τα μεταδεδομένα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της EOAE τηρούνται και
ενημερώνονται από τα αρμόδια μέλη και τους συντονιστές της Ομάδας Εργασίας σε αρχεία τα οποία θα πρέπει
να είναι προσβάσιμα για ανάγνωση μέσω του εταιρικού Ίντρανετ. Αναλόγως, θα ενημερώνεται και θα
αποστέλλεται από τον ορισμένο εκπρόσωπο της ΕΟΑΕ στο ΚΟΣΕ της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ ο κατάλογος
συμμετοχής της ΕΟΑΕ στην ΕΥΓΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3882/2010.
6.7 Οι ορισμένοι ως εκπρόσωποι της ΕΟΑΕ στο ΚΟΣΕ της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ έχουν την ευθύνη ενημέρωσης και
προσαρμογής της ΕΟΑΕ, επομένως και της πολιτικής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων της, στις διατάξεις και
τις προδιαγραφές που τίθενται από την εφαρμογή του Ν.3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE.
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6.8 Η ενημέρωση ή/και αναθεώρηση της πολιτικής διάθεσης γίνεται από τους υπεύθυνους των δύο Πεδίων και
εγκρίνεται από τη Διοίκηση της ΕΟΑΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμοδίων για κάθε σύνολο
στελεχών/Τμημάτων/Διευθύνσεων και αναλόγως των εφαρμοστικών διατάξεων και προδιαγραφών που τίθενται
από την Οδηγία INSPIRE και τον Ν.3882/2010 για την ΕΥΓΕΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Σύνολο

Αρμόδιος

Περιορισμοί
διάθεσης-χρήσης

Διάθεση από
το Ίντερνετ

- Τμήμα
Κυκλοφορίας,
Τομέας ΛΕΣ

Σύμφωνα με την
τιμολογιακή πολιτική
διάθεσης (ΛΔ-ΕΟΑΕΛΕΣ-220 (2η εκδ.
23.01.2012)

- Αποτελέσματα
δεικτών
Παρατηρητηρίου

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

-

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

-

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

- Αποτελέσματα
δεικτών
Παρατηρητηρίου

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

-

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

- Αποτελέσματα
δεικτών
Παρατηρητηρίου
- Εκθέσεις στον
ιστότοπο της
ΕΟΑΕ και του
ΥΠΕΚΑ.

ΠΕΔΙΟ Α

1. Κυκλοφοριακά δεδομένα Εγνατίας Οδού.

(Β. Βίσκος)

- Τμήμα
Εποπτείας &
Συστημάτων
Ανοικτής
Οδοποιίας, Τομέας
ΛΕΣ

2. Δεδομένα Οδικού Εξοπλισμού: Μητρώο Οδού
RMMS (εκτός των δεδομένων καταγραφής
κατάστασης/ελέγχου οδού).

(Γ. Μπαντέλας)

3. Δεδομένα θέσης Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας
(ΔΕΚ).

- Τμήμα
Εποπτείας &
Συστημάτων
Ανοικτής
Οδοποιίας, Τομέας
ΛΕΣ
(Γ. Μπαντέλας)

- Τμήμα Οδικής
Ασφάλειας,
Τομέας ΛΕΣ

4. Δεδομένα οδικής ασφάλειας Εγνατίας Οδού.

(Αθ. Τσαντσάνογλου)

- Τμήμα Ελέγχου &
Συντήρησης
Κατασκευών,
Τομέας ΛΕΣ

5. Δεδομένα βροχομετρικών σταθμών.

(Μ. Χαραλαμπάκης)

Σύνολα δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

6. Δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης
Οδικού κυκλοφοριακού θορύβου.

- Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Τομέας ΛΕΣ
(Θ. Βαλκούμα)
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Σύνολο

Αρμόδιος

Περιορισμοί
διάθεσης-χρήσης

Διάθεση από
το Ίντερνετ

7. Δεδομένα παρακολούθησης επιπέδων αέριων

- Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Τομέας ΛΕΣ

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

- Αποτελέσματα
δεικτών
Παρατηρητηρίου
- Εκθέσεις στον
ιστότοπο της
ΕΟΑΕ και του
ΥΠΕΚΑ.

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

- Αποτελέσματα
δεικτών
Παρατηρητηρίου

ρύπων.

(Θ. Βαλκούμα)

8. Δεδομένα παρακολούθησης ρύπανσης υδάτων.

- Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Τομέας ΛΕΣ
(Θ. Βαλκούμα)

- Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Τομέας ΛΕΣ

9. Δεδομένα καταγραφής συλλεγόμενων
απορριμμάτων.

- Εκθέσεις στον
ιστότοπο της
ΕΟΑΕ και του
ΥΠΕΚΑ.
Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

- Εκθέσεις στον
ιστότοπο της
ΕΟΑΕ και του
ΥΠΕΚΑ.

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

-

Διατίθενται δωρεάν με
άδεια χρήσης σε
Δημόσιες Αρχές και
τρίτους, μόνο για μηκερδοσκοπικούς και
μη-εμπορικούς
σκοπούς.
Συμπλήρωση και
υπογραφή ειδικού
εντύπου διάθεσηςπαραλαβής.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

(Θ. Βαλκούμα)

10. Δεδομένα θέσης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης.

- Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Τομέας ΛΕΣ
(Θ. Βαλκούμα)

Σύνολα δεδομένων Παρατηρητηρίου

11. Στοιχεία κίνησης άλλων μέσων μεταφοράς στη
“Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

12. Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων στη
“Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

13. Στοιχεία μετακινήσεων 1993 και 2006 στη “Ζώνη
Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

14. Στοιχεία οδικής διασυνοριακής κινητικότητας
(έρευνα Π-Π 2009, στοιχεία μεθοριακών σταθμών
και ΕΛΣΤΑΤ).

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

Σύνολο

Αρμόδιος

Περιορισμοί
διάθεσης-χρήσης

Διάθεση από
το Ίντερνετ

15. Σημεία και στοιχεία δυναμικότητας τόπων ειδικού

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

-

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

-

Ό.π.

-

Ό.π.

-

Ό.π.

- Αποτελέσματα

ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί
τρένων, ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ κλπ, αρχαιολογικοί χώροι,
παραδοσιακοί οικισμοί, παραθεριστικές περιοχές,
τόποι φυσικού κάλους, τόποι πολιτιστικών
εκδηλώσεων) στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης).

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

16. Χωροταξικές μεταβολές πέριξ 17 κόμβων της
Εγνατίας Οδού.

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

17. Υψομετρικές ζώνες Δημοτικών Διαμερισμάτων
(κατάταξη πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών
ΔΔ), στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

18. Χρήσεις γης και ύψος κτιρίων στην παρόδια ζώνη
200μ της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Α/Κ Κ4
(2008).

19. Στοιχεία για δείκτες και εκθέσεις χωρικών
επιδράσεων 2004-2013 (ΑΕΠ, ΑΠΑ, δηλωθέν
εισόδημα, απασχόληση, ανεργία,
επιχειρηματικότητα, εισαγωγές-εξαγωγές, τουρισμός,
οικοδομική δραστηριότητα, κατοχή οχημάτων,
πληθυσμός, πολυκεντρικότητα, κυκλοφορίακινητικότητα-δικτύωση, οδική ασφάλεια, αποκοπή
οικισμών και φυσικών περιοχών, εγγύτητα σε
προστατευόμενες περιοχές).

20. Στοιχεία ερευνών Π-Π (2009) για τις
εμπορευματικές μετακινήσεις στην Εγνατία Οδό.

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

21. Σημεία αρχής χιλιομέτρησης (0 χλμ.) των πόλεων
στη “Ζώνη Επιρροής IV” (Περιφέρειες Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

22. Σημεία οικισμών στη “Ζώνη Επιρροής IV”
(Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης).

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

23. Πολύγωνα οικισμών στη “Ζώνη Επιρροής IV”
(Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης).

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

24. Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs) με βάση την

Παρατηρητήριο,
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ν.3882/2010 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE
Σύνολο

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

Αρμόδιος

απογραφή 2001 για τις καθημερινές μετακινήσεις για
εργασίας (commuting) στη “Ζώνη Επιρροής IV”
(Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης).

25. Δημοτικά Διαμερίσματα στη “Ζώνη Επιρροής IV”
(Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης), με πληθυσμούς
απογραφής 1991, 2001, 2011.

Περιορισμοί
διάθεσης-χρήσης

Τομέας ΛΕΣ

δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

-

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Ό.π.

- Αποτελέσματα
δεικτών, χάρτες
και εκθέσεις
Παρατηρητηρίου

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Ενημερώνεται
και διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο της
Eurostat

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο του
ΟΚΧΕ

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο του
ΟΚΧΕ

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο του
ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο του

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

26. Καλλικρατικοί Δήμοι Ελλάδας, με απογραφές
πληθυσμού 1991-2001-2011.

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

27. Καποδιστριακοί Δήμοι Ελλάδας (2003) με νέο
κωδικό ΕΛΣΤΑΤ.

Διάθεση από
το Ίντερνετ

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

28. Νομοί Ελλάδας, με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ και με
απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

29. Περιφέρειες Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού
1991-2001-2011.

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

30. Διοικητικά όρια χωρικών ενοτήτων NUTS, LAU
(Eurostat: GISCO, 2006-2010-2013, ΕΛΣΤΑΤ,
2009).

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

31. Υγρότοποι Νήσων Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2012).

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

32. Σιδηροδρομικό δίκτυο Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2010).

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

33. Προστατευόμενες περιοχές NATURA (ΕΕΑ,
ΕΙΟΝΕΤ, 2010).

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

34. Corine Landcover 1990-2000-2006 (ΕΕΑ, 2010)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120167

14/22

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

Αρμόδιος

Περιορισμοί
διάθεσης-χρήσης

Τρουλινός)

35. Βάση δεδομένων LUCAS 2009: Land Use / Cover
Area Frame Survey (Eurostat, 2011)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

36. Βάση δεδομένων GISCO, Eurostat, 2010
(μεταφορικά δίκτυα, υποδομές, διοικητικές ενότητες,
χρήσεις και μορφολογία γης, υδάτινες επιφάνειες,
προστατευόμενες περιοχές, DEM κ.α.)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ

37. ESPON (2013) Urban Morphological Zones
(classifications : UMZ, FUA, FOCI. LUZ)

(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

38. Trans-European Transport Networks (TENs-T) &
Pan-European Corridors (DG-TREN: TEN-TEA,
2013)

Παρατηρητήριο,
Τομέας ΛΕΣ
(Β. Φούρκας & Μ.
Τρουλινός)

Διάθεση από
το Ίντερνετ
ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο της
Eurostat]

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο της
Eurostat]

Δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης

Διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο του
ΕSPON

- Τα επεξεργασμένα
από το
Παρατηρητήριο
δεδομένα GIS
διατίθενται δωρεάν με
άδεια χρήσης σε
Δημόσιες Αρχές και
τρίτους, μόνο για μηκερδοσκοπικούς και
μη-εμπορικούς
σκοπούς.
Συμπλήρωση και
υπογραφή ειδικού
εντύπου διάθεσηςπαραλαβής.

Σχετικά αρχεία
εικόνων και
πληροφορίες
διατίθεται
δωρεάν από τoν
ιστότοπο του
TEN-TEA (DGTREN).

- Για τα πρωτογενή
δεδομένα εικόνων
(.png/.pdf) της ΕC-DG
TREN δεν υπάρχουν
περιορισμοί διάθεσης
και χρήσης
ΠΕΔΙΟ Β

39. Μελέτες έργων ΕΟΑΕ

Διεύθυνση
Μελετών, Τομέας
Έργων
(Μ. Κατσαβέλη)

40. Εγνατία Οδός και Κάθετοι άξονες
[de facto κοινό υπόβαθρο» της ΕΥΓΕΠ]

Τμ. GIS, Τομέας
Έργων
(Ο. Μαυρίδου)

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.
- Μελέτες πριν την
22/9/2010: διάθεση σε
έντυπη μορφή
- Μελέτες μετά την
22/9/2010: διάθεση σε
ψηφιακή μορφή,
κατόπιν σάρωσης του
έντυπου ελεγμένου
αντιγράφου.

-

Mόνο σε Δημόσιες
Αρχές με άδεια
χρήσης.

-
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ & ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ»
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. O Όρος ‘’σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων’’ με τίτλο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες», σημαίνει
ψηφιακό διανυσματικό αρχείο (Shapefile Format), το οποίο έχει εξαχθεί από την τελευταία ενημερωμένη έκδοση
της Βάσης Δεδομένων της ΕΟΑΕ και περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.

Άξονα Εγνατίας Οδού
Κάθετοι άξονες αρμοδιότητας της "Εγνατία Οδός ΑΕ"
Ανισόπεδοι Κόμβοι Εγνατίας Οδού
Ανισόπεδοι Κόμβοι Καθέτων Αξόνων αρμοδιότητας της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Κάθε στοιχείο (feature) του παραπάνω συνόλου συνοδεύεται από τα παρακάτω περιγραφικά χαρακτηριστικά :
1. Όνομα
Β. Ο όρος ‘’χρήση‘’, αναφέρεται στο σύνολο των χωρικών δεδομένων με τίτλο : «Εγνατία Οδός και κάθετοι
άξονες» , και σημαίνει την αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου των ψηφιακών δεδομένων από την ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΡΧΗ ’’ και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) χορηγεί με την παρούσα στη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» την άδεια να
χρησιμοποιεί και να επαναχρησιμοποιεί για την επιτέλεση της δημόσια αποστολής της, το σύνολο των
γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: « Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η περαιτέρω
χρήση και αξιοποίησή τους. Η χρήση των δεδομένων από τον εκάστοτε Παραλήπτη συνιστά πλήρη αποδοχή
των ακόλουθων όρων χρήσης που ορίζονται με την παρούσα άδεια.
• Η ΕΟΑΕ που είναι ο κύριος των δεδομένων, είναι και ο μόνος αρμόδιος φορέας που διαθέτει στις δημόσιες
αρχές για την επιτέλεση των αποστολών τους, κατόπιν αιτήσεων, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με
τίτλο « Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες».
• Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο « Εγνατία Οδός και
κάθετοι άξονες» αποδέχεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Α.Ε. η οποία δικαιούται να ελέγξει την τελική χρήση τους από τον παραλήπτη.
• Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» αποδέχεται ότι τα δεδομένα του Οδικού Δικτύου της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων
Αξόνων αρμοδιότητας της παρέχονται με το παρόν, αποκλειστικά προκειμένου να επιτελεί τη δημόσιά της
αποστολή.
• Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των χωρικών δεδομένων με τίτλο « Εγνατία Οδός και
Κάθετοι Άξονες» αποδέχεται ρητά τους όρους της παρούσας.
3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α. Η ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ‘’ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο : « Εγνατία Οδός
και κάθετοι άξονες» υποχρεούται :
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

1) Να αναφέρει, σε κάθε χρήση του συνόλου στο οποίο πρόκειται να προβεί για την επιτέλεση της δημόσιας
αποστολής της ως κύριο των γεωχωρικών δεδομένων την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» (τμήμα GIS, έτος/ μήνας ) την
ονομασία του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων («Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» ) σύμφωνα με την
παρούσα άδεια χρήσης.
Β. Η ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ‘’ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: « Εγνατία Οδός
και κάθετοι άξονες» έχει δικαίωμα :
1) Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα ( με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις) σε
σταθμούς εργασίας.
2) Να συμπληρώνει, επεξεργάζεται, ή να απεικονίζει και στο Διαδίκτυο τμήμα των ψηφιακών δεδομένων ή το
σύνολο τους με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, για την επιτέλεση της Δημόσιας αποστολής της.
3) Να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα/αρχεία ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών
δεδομένων/αρχείων για άλλους σκοπούς, μελέτες και εργασίες.
4) Να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες των παρεχόμενων δεδομένων ούτε δημιουργεί σύγχυση
σε σχέση με τα ίδια τα δεδομένα ή την πηγή τους,
5) Να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση.

Γ. Η ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ‘’ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: « Εγνατία Οδός και
κάθετοι άξονες» δεν έχει δικαίωμα :
1)

Να πραγματοποιεί εμπορικές χρήσεις των δεδομένων

2)

Να αδειοδοτεί τα διανυσματικά αρχεία περαιτέρω

3)

Να τα μεταβιβάζει ή να τα διαθέτει σε τρίτους (Δημόσιες αρχές, άλλοι)

Τα δεδομένα παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
την δημόσια αποστολή της Δημόσιας Αρχής.
Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση :
•

Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στα παρεχόμενα δεδομένα

•

Σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας

Δεδομένα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα Τρίτων τα οποία ο πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να
αδειοδοτήσει

•

Δεδομένα που για λόγους εμπιστευτικότητας, δημόσιας ασφάλειας ή άλλους εξαιρούνται από την εφαρμογή
των διατάξεων του Ν. 3882/2010
•

Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους προκαλεί την άμεση
ανάκληση της.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
«ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. O Όρος ‘’σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων’’ με τίτλο «.....................», σημαίνει ψηφιακό [τύπος-μορφή] αρχείο
(.........), το οποίο έχει εξαχθεί από ...................................................................................... της ΕΟΑΕ και περιλαμβάνει:
1. ...............
2. ................
.....................
.....................
Κάθε στοιχείο (.................) του παραπάνω συνόλου συνοδεύεται από τα παρακάτω περιγραφικά χαρακτηριστικά
(μεταδεδομένα) :
1. ..........
................
................
Β. Ο όρος ‘’χρήση‘’, αναφέρεται στο σύνολο των ................. δεδομένων με τίτλο: «.........................................», και
σημαίνει την αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου των ψηφιακών δεδομένων από την ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ’’ και την
περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) χορηγεί με την παρούσα στη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» την άδεια να χρησιμοποιεί και
να επαναχρησιμοποιεί για την επιτέλεση της δημόσια αποστολής της, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο:
« ..............................................» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE
(2007/2/ΕΚ) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους. Η χρήση των δεδομένων από τον
εκάστοτε Παραλήπτη συνιστά πλήρη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης που ορίζονται με την παρούσα άδεια.
{σσ. ΜΟΝΟ σε περίπτωση αποκλειστικότητας των δεδομένων}:
• Η ΕΟΑΕ που είναι ο κύριος των δεδομένων, είναι και ο μόνος αρμόδιος φορέας που διαθέτει στις Δημόσιες Αρχές
για την επιτέλεση των αποστολών τους, κατόπιν αιτήσεων, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο
«..............................».
• Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «.................................»
αποδέχεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. η οποία δικαιούται
να ελέγξει την τελική χρήση τους από τον παραλήπτη.
• Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των δεδομένων με τίτλο «....................................................»
αποδέχεται ρητά τους όρους της παρούσας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120167

18/22

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ν.3882/2010 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α. Η ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ‘’ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο : «.................................»
υποχρεούται :
1) Να αναφέρει, σε κάθε χρήση του συνόλου στο οποίο πρόκειται να προβεί για την επιτέλεση της δημόσιας αποστολής
της ως πηγή των γεωχωρικών δεδομένων την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» (Αρμόδιο Τμήμα, έτος/ μήνας) σύμφωνα με την
παρούσα άδεια χρήσης.
2) Να ενημερώσει την ΕΟΑΕ για τα αποτελέσματα των έργων στις οποίες χρησιμοποιούνται τα παραπάνω δεδομένα
[ή/και να διαθέσει τα σχετικά αρχεία].
3) Τα δεδομένα που παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΟΑΕ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο
εκπόνησης των εργασιών από τον παραλήπτη για ............................... (αν απαιτείται)
Β. Η ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ‘’ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «................................» έχει
δικαίωμα :
1) Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα ( με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις) σε σταθμούς
εργασίας.
2) Να συμπληρώνει, επεξεργάζεται, ή να απεικονίζει και στο Διαδίκτυο τμήμα των ψηφιακών δεδομένων ή το σύνολο
τους με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, για την επιτέλεση της Δημόσιας αποστολής της.
3) Να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα/αρχεία ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών
δεδομένων/αρχείων για άλλους σκοπούς, μελέτες και εργασίες.
4) Να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες των παρεχόμενων δεδομένων ούτε δημιουργεί σύγχυση σε
σχέση με τα ίδια τα δεδομένα ή την πηγή τους,
5) Να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση.
Γ. Η ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ‘’ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «................................» δεν
έχει δικαίωμα :
1) Να πραγματοποιεί εμπορικές χρήσεις των δεδομένων.
2) Να αδειοδοτεί τα αρχεία περαιτέρω.
3) Να τα μεταβιβάζει ή να τα διαθέτει σε τρίτους (Δημόσιες αρχές, άλλοι).
Δ. Τα δεδομένα παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την
δημόσια αποστολή της Δημόσιας Αρχής.
Ε. Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση :
• Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στα παρεχόμενα δεδομένα
• Σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας
• Δεδομένα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα Τρίτων τα οποία ο πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να αδειοδοτήσει
• Δεδομένα που για λόγους εμπιστευτικότητας, δημόσιας ασφάλειας ή άλλους εξαιρούνται από την εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 3882/2010
Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους προκαλεί την άμεση ανάκληση
της.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120167

20/22

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘ.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ο

6 χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 231 0 470200
Φαξ : 231 0 475935-6

Θεσσαλονίκη, xx/xx/xxxx

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τμήμα: Παρατηρητήριο
Aρμόδιος: Βασίλης Φούρκας
Τηλ : 231 0 470362
Email: vfourkas@egnatia.gr

Αριθμ. Πρωτ.: χχχχχχ
Κωδ. Εγγρ : X00/025.6/xxx/βφ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ONOMA
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX NO
E-MAIL

Διαθέσιμα Σύνολα Δεδομένων:
α/α

Τίτλος συνόλου αρχείου

Περιγραφή αρχείου

1
2
3
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Τρόπος και Σκοπός Χρησιμοποίησης – Άδεια Χρήσης:
Τα διαθέσιμα δεδομένα παρέχονται υπό τους όρους της παρούσης άδειας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3882/2010 και τις Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η περαιτέρω χρήση και
αξιοποίησή τους. Η χρήση των δεδομένων από τον Παραλήπτη συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης που ορίζονται με
την παρούσα άδεια.
Τα δεδομένα που παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο
πλαίσιο εκπόνησης των εργασιών για ..............................................................
Ο παραλήπτης υποχρεούται:
(α) Να μην χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα/αρχεία ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών
δεδομένων/αρχείων για άλλους σκοπούς, μελέτες και εργασίες.
(β) Να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους.
(γ) Να μη γίνει εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων.
(δ) Να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες των παρεχόμενων δεδομένων ούτε δημιουργεί σύγχυση σε
σχέση με τα ίδια τα δεδομένα ή την πηγή τους.
(ε) Να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση.
(στ) Να ενημερώσει το Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τα αποτελέσματα των εργασιών στις οποίες
χρησιμοποιούνται τα παραπάνω αρχεία, και να διαθέσει τα σχετικά αρχεία.
(ζ) (αν απαιτείται) Να διαμοιράσει κατάλληλα τα δεδομένα στους συνεργάτες του και να φροντίσει για την τήρηση εκ
μέρους τους των παραπάνω υποχρεώσεων.
(η) Τα δεδομένα θα επιστραφούν στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το πέρας των εργασιών και την οριστική υποβολή και
παραλαβή της μελέτης. Ο ανάδοχος μελετητής δε έχει δικαίωμα να κρατήσει αντίγραφο των δεδομένων και θα πρέπει
να διαγράψει όλα τα σχετικά αρχεία από τους δίσκους των υπολογιστών του.
Τα πνευματικά δικαιώματα των συνόλων που ως πηγή αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανήκουν αποκλειστικά σε
αυτή και δικαιούται να ελέγξει την τελική χρήση τους από τον παραλήπτη.
Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (αρμόδιο Τμήμα, έτος).
Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση:
• δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στα παρεχόμενα δεδομένα,
• σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας,
• δεδομένα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα Τρίτων τα οποία ο Πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να αδειοδοτήσει,
• δεδομένα που για λόγους εμπιστευτικότητας, δημόσιας ασφάλειας ή άλλους εξαιρούνται από την εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 3882/2010.
Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους προκαλεί την άμεση ανάκληση
της.
Ο Τμηματάρχης του Παρατηρητηρίου

Ο παραλήπτης
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