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Σηλέθφνα
Email

: 2111044711 - 714
: support@okxe.gr

Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεηο ηεο Υώξαο
1) Γξαθείν Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Ακαιηάδνο 17, 11523 Αζήλα
2) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα ΤΠΔΚΑ
Ακαιηάδνο 17, 115 23 Αζήλα
3) Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
Γεληθή Γ/λζε Αλαπη/θώλ Πξνγ/ησλ
Γ/λζε Αλαπη/θώλ Πξνγ/ησλ &
Γ.Ο.
(ππ’ όςηλ θαο Α. νθηαλίδνπ)
ηαδίνπ 27, 10183 Αζήλα

Θέμα :

Επικαιροποιημένες πληροθορίες για ηη ζύζηαζη και λειηοσργία ηφν ΚΟΕ ζηοσς
Δήμοσς, ηις Περιθέρειες και ηις Αποκενηρφμένες Διοικήζεις ζηο πλαίζιο ηοσ Ν.
3882/2010 (ΦΕΚ 166Α)

ρεη. :

Σν ππ. αξηζ. πξση. 864/252 ηεο 28/02/2011 έγγξαθό καο κε ηίηιν: Γηεπθξηληζηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΚΟΔ ζηνπο Γήκνπο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη
ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3882/2010 (ΦΔΚ 166Α) (ΑΓΑ:
4ΑΙΧ46Φ84Θ-2).

ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ καο, ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
1.
Χο πξώην θαη απαξαίηεην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3882/2010, ηέζεθε ε ζύζηαζε ησλ
ΚΟΔ, κε πξνζεζκία έσο ηελ 15ε Μαξηίνπ 2011. Απηό απνηειεί θαη ηε βάζε έλαξμεο ησλ
ππνινίπσλ βεκάησλ. Έσο ζήκεξα, έρνπλ ζηαιζεί ζηνλ ΟΚΥΔ απνθάζεηο ζύζηαζεο ΚΟΔ
από 123 Γήκνπο επί ζπλόινπ 325, από 4 Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο επί ζπλόινπ 13 θαη
από 2 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο επί ζπλόινπ 7. Η ζπλνιηθή εηθόλα θαζώο θαη ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ησλ ΚΟΔ, έρνπλ αλαξηεζεί θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ ΟΚΥΔ,
http://www.okxe.gr/web/(S(1zavx545g01zcs45pfcrid45))/okxe/NewPage.aspx?pagenb=20178
Καηά ζπλέπεηα παξαθαινύκε όπσο πξνρσξήζεηε ζηελ απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ
ζπγθξόηεζεο ΚΟΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε support@okxe.gr, απνζηέιινληαο
ζπκπιεξσκέλν θαη ηνλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ ηνπ ΚΟΔ (Πξόηππνο
1
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Πίλαθαο ηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο Μειώλ ΚΟΔ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο), ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα.
Όζνη θνξείο έρνπλ ήδε ζπγθξνηήζεη ΚΟΔ, κπνξνύλ λα ιάβνπλ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε από
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΚΥΔ http://www.inspire.okxe.gr/ θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ νκάδα
ππνζηήξημεο ησλ ΚΟΔ γηα εξσηήκαηα θαη δηεπθξηλήζεηο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο
support@okxe.gr θαη ζηα ηειέθσλα 2111044711-714. Σα κέιε ησλ ΚΟΔ πνπ έρνπλ ήδε
ζπζηαζεί, παξαθαινύληαη λα πξνβνύλ ζε έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ή πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα. Δθόζνλ δηαπηζησζνύλ ηπρόλ ιάζε ή
παξαιείςεηο παξαθαινύκε λα ζηαιζεί ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ησλ κειώλ ηνπ ΚΟΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε support@okxe.gr
Λόγσ αδπλακίαο πξαγκαηνπνίεζεο ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ γηα ηα ΚΟΔ ησλ Γήκσλ,
Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο, εληόο ηνπ κελόο Ινπλίνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΙΝΔΠ, νη αλαθεξόκελεο ζην (1) ζρεηηθό έγγξαθό καο εκεξνκελίεο,
κεηαηίζεληαη σο εμήο:
« Βήκα 2ν: Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη Αξκνδηόηεηεο - Πξώηεο ελέξγεηεο ΚΟΔ

2.

Βήκα 2.1: Καηαγξαθή γεσρσξηθώλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηώλ, αδεηώλ ρξήζεο
ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη αληίζηνηρεο ππνδνκήο.
Υξόλνο Τινπνίεζεο: Έφς ηον Δεκέμβριο ηοσ 2011
Βήκα 2.2: Γεκηνπξγία αξρείσλ κεηαδεδνκέλσλ
Υξόλνο Τινπνίεζεο: Έφς ηον Μάρηιο ηοσ 2012 »
3. Καζώο έρνπκε γίλεη απνδέθηεο εξσηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα ςεθηνπνίεζεο
αλαινγηθώλ δεδνκέλσλ ή ηελ ζπιινγή λέσλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ από ΚΟΔ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ζα ζέιακε λα ζαο δηεπθξηλίζνπκε ηα εμήο:
Η οδηγία INSPIRE δεν απαιηεί ηη ζσλλογή νέφν δεδομένφν ή ηην υηθιοποίηζη
αναλογικών δεδομένφν. Σο ίδιο ιζτύει καηά κανόνα και ζηο Νόμο 3882/2010. Δμαίξεζε,
ζύκθσλα κε ην άξζξ. 15 παξ. β θαη ην άξζ. 21 παξ. 5 ηνπ λόκνπ, απνηεινύλ νξηζκέλα
ζύλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη ζε αλαινγηθή κνξθή αιιά ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
ηνπο ζα νξηζηνύλ κε απόθαζε ηεο ΔΘΔΓ (Δζληθήο Δπηηξνπήο Γεσπιεξνθνξίαο) σο ζύλνια
αλαθνξάο θαη ζα κεηαηξαπνύλ ζε ςεθηαθή κνξθή. Με ηελ ίδηα απόθαζε ζα νξηζηνύλ νη
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελ ιόγσ κεηαηξνπή θαζώο θαη ε δεκόζηα αξρή πνπ ζα
αλαιάβεη ηε κεηαηξνπή ηνπο. Έσο ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, εθόζνλ έλαο θνξέαο
επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζηε ςεθηνπνίεζε ησλ αλαινγηθώλ ζπλόισλ πνπ δηαζέηεη ή λα
πξνβεί ζηε ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δεκόζηαο
απνζηνιήο ηνπ, απηό δελ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.3882/2010,
παξά κόλν ζην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ θνξέα.
Εζωηερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ

Γραθείο Προέδροσ ΟΚΧΕ κ, Γ. Μοσηεβελή
Γραθείο Μέλοσς ηοσ Δ.Σ. ηοσ ΟΚΧΕ κ. Κ. Νέδα
Γραθείο Προϊζηαμένες ΟΚΧΕ κας Α. Φαηούροσ
Υπάλλελοι: Έλ. Γρεγορίοσ, Εσ. Γρεγορίοσ, Π. Σαμαρηδή,
Ι. Χαραλαμπόποσλο
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