
Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)

Προοίμιο

Η  γεωχωρική  πληροφορία,  όπως  ορίζεται  στη  συνέχεια,  παρέχεται  υπό  τους  όρους  της 
παρούσης άδειας (στο παρόν εφεξής καλουμένης “Άδεια”) στο σύνολο των Δημοσίων Αρχών 
και  Τρίτων,  όπως  αυτοί  ορίζονται  στο  Ν.  3882/2010,  προκειμένου  να  μεγιστοποιηθεί  η 
περαιτέρω χρήση και επαναχρησιμοποίηση αυτής της πληροφορίας.

Χρήση της Γεωχωρικής Πληροφορίας με τους όρους της παρούσης άδειας 

Η  χρήση  της  γεωχωρικής  πληροφορίας  που  προστατεύεται  από  το  δικαίωμα  πνευματικής 
ιδιοκτησίας,  τα  συγγενικά  δικαιώματα  και  το  ιδιόρρυθμο  δικαίωμα  του  δημιουργού  βάσεων 
δεδομένων  είναι  επιτρεπτή  μόνο  υπό  τους  όρους  της  παρούσης  άδειας.  Η  χρήση  της 
γεωχωρικής  πληροφορίας  από οποιαδήποτε  Δημόσια  Αρχή  ή  Τρίτο  συνιστά  αποδοχή  των 
όρων χρήσης που ορίζονται με την παρούσα άδεια. 

Ο Αδειοδότης παρέχει σε οποιονδήποτε, Δημόσια Αρχή ή Τρίτο, κάνει χρήση της γεωχωρικής 
πληροφορίας, μία παγκόσμια, μη αποκλειστική χωρίς κόστος και για το σύνολο της διάρκειας 
των  δικαιωμάτων  επί  αυτής  άδεια  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τηρούνται  οι  όροι  που 
προσδιορίζονται στο παρόν κείμενο.

Η  άδεια  αυτή  δεν  περιορίζει  τις  εξαιρέσεις  στο  δικαίωμα  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  τα 
συγγενικά δικαιώματα ή το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων καθώς και 
οποιοδήποτε δικαίωμα επί της γεωχωρικής πληροφορίας τυχόν έχει η Δημόσια Αρχή ή Τρίτος 
εξαιτίας συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Με την άδεια αυτή, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Τρίτος επιτρέπεται 

να πραγματοποιεί  οποιαδήποτε  από τις  πράξεις  που εμπίπτουν στις  περιουσιακές εξουσίες 
(δικαιώματα)  του  αδειοδότη  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  για  την  πνευματική  ιδιοκτησία,  τα 
συγγενικά δικαιώματα και το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσεων δεδομένων, ιδίως:

• να  εγγράφει,  αναπαράγει,  διανέμει  και  παρουσιάζει  τη  γεωχωρική  πληροφορία  στο 
κοινό,

• να διασκευάζει τη γεωχωρική πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο,

• να εκμεταλλεύεται τη γεωχωρική πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο, για παράδειγμα, 
με το να τη συνδυάζει με άλλη πληροφορία ή με το να την περιλαμβάνει σε ένα τελικό 
προϊόν ή υπηρεσία.

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε Τρίτος ή Δημόσια Αρχή προβεί σε οποιαδήποτε 
από τις ανωτέρω πράξεις, θα πρέπει:

1. να αναφέρει την πηγή από την οποία προήλθε η πληροφορία κάνοντας αναφορά στον 
Πάροχο της  Πληροφορίας,  όπως αυτός  το  προσδιορίζει,  και  όπου αυτό είναι  εφικτό 
παρέχοντας τον υπερσύνδεσμο του σταθερού σημείου απόθεσης της παρούσης άδειας.

 Εάν ο Πάροχος της Πληροφορίας δεν προσδιορίζει επακριβώς τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμεί να γίνεται αναφορά σε αυτόν



ή 

 εάν ο χρήστης της γεωχωρικής πληροφορίας πραγματοποιεί χρήση γεωχωρικής 
πληροφορίας που προέρχεται από παραπάνω από έναν Παρόχους Πληροφορίας

και 

 η αναφορά στον Πάροχο της Πληροφορίας δεν είναι πρακτική, μπορεί να γίνεται 
χρήση της ακόλουθης αναφοράς:

“Το  παρόν περιέχει  δημόσια  γεωχωρική  πληροφορία  που  διέπεται  από τους  όρους  της 
Ανοικτής Άδειας Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)”

2. να διασφαλίζει ότι η γεωχωρική πληροφορία δε χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο που 
να υπονοεί ότι ο χρήστης της γεωχωρικής πληροφορίας ταυτίζεται με τον Πάροχο της 
Πληροφορίας  ή  η  συγκεκριμένη  χρήση  υποστηρίζεται  από  τον  Πάροχο  της 
Πληροφορίας,

3. να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες της γεωχωρικής πληροφορίας ούτε 
δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με την ίδια την πληροφορία ή την πηγή της,

4. να διασφαλίζει ότι η χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας δεν παραβιάζει τη νομοθεσία 
σχετικά  με  την  προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  ρήτρες 
εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση. 

Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους προκαλεί 
την άμεση ανάκληση της παρούσης άδειας.

Πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσης άδειας

Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση:

• δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στη γεωχωρική πληροφορία

• σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν αποτελεί γεωχωρική πληροφορία

• πληροφορία  επί  της  οποίας  υπάρχουν  δικαιώματα  Τρίτων  τα  οποία  ο  Πάροχος  της 
Πληροφορίας δεν έχει το δικαίωμα να αδειοδοτήσει

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

Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης

O Πάροχος της Πληροφορίας ευθύνεται σε σχέση με την παρεχόμενη γεωχωρική πληροφορία 
μόνο στο βαθμό που προσδιορίζεται  από τη σχετική νομοθεσία και  δεν εγγυάται τη συνεχή 
παροχή της σχετικής πληροφορίας.

Δικαιοδοσία και αρμόδια δικαστήρια

Η άδεια αυτή διέπεται από το δίκαιο της έδρας του Παρόχου της Πληροφορίας, εκτός αν νόμος 
ορίζει διαφορετικά. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του Παρόχου της Πληροφορίας.



Ορισμοί:

Αδειοδότης: ο πάροχος πληροφορίας που έχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την αρμοδιότητα 
να παρέχει τη γεωχωρική πληροφορία

Γεωχωρικα  Δεδομένα:  οποιαδήποτε  δεδομένα αφορούν άμεσα ή  έμμεσα σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή

Γεωχωρική Πληροφορία: περιλαμβάνει Γεωχωρικά Δεδομένα καθώς και Σύνολα Γεωχωρικών 
Δεδομένων και Μεταδεδομένα

Μεταδεδομένα: πληροφορίες  οι  οποίες  περιγράφουν  σύνολα  γεωχωρικων  δεδομένων  και 
υπηρεσίες γεωχωρικων δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη 
χρήση τους.

Πάροχος  Πληροφορίας: το  νομικό  ή  φυσικό  πρόσωπο  που  παρέχει  τη  γεωχωρική 
πληροφορία υπό τους όρους της παρούσης άδειας

Σύνολο Γεωχωρικων Δεδομένων: αναγνωρίσιμη συλλογή γεωχωρικων δεδομένων. 

Χρήση: οποιαδήποτε πράξη εμπίπτει  στις οικονομικές εξουσίες του δικαιούχου δικαιωμάτων 
πνευματικής  ιδιοκτησίας,  συγγενικών  δικαιωμάτων  ή  του  ιδιόρρυθμου  δικαιώματος  του 
δημιουργού βάσης δεδομένων.

Διαλειτουργικότητα και μελλοντικές εκδόσεις

Αυτή είναι η έκδοση 1.0 της Ανοικτής Άδειας Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας. Στην 
περίπτωση  που  εκδοθούν  μεταγενέστερες  εκδόσεις  της  παρούσης,  ο  Πάροχος  μπορεί  να 
επαναδειοδοτήσει τη γεωχωρική πληροφορία με την καινούργια έκδοση ή να εξακολουθήσει να 
την αδειοδοτεί με την παρούσα έκδοση. Η χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας ρυθμίζεται από 
τη συγκεκριμένη έκδοση της άδειας με την οποία αυτή παρέχεται στο χρήστη.

Η γεωχωρική πληροφορία που καλύπτεται  από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και  τα 
συγγενικά δικαιώματα μπορεί να επαναδειοδοτηθεί περαιτέρω από το χρήστη με την Ανοικτή 
Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) ή την Ελληνική έκδοση της 
άδειας Creative Commons 3.0 Αναφορά, με ρητή αναφορά στη Δημόσια Αρχή από την οποία 
έχει  προέλθει  η Γεωχωρική Πληροφορία. Η γεωχωρική πληροφορία που καλύπτεται από το 
ιδιόρρυθμο  δικαίωμα  του  δημιουργού  βάσης  δεδομένων  μπορεί  να  επαναδειοδοτηθεί 
περαιτέρω με την Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) ή 
με την άδεια  Open Data Commons Αναφορά με ρητή αναφορά στη Δημόσια Αρχή από την 
οποία έχει προέλθει η Γεωχωρική Πληροφορία.
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