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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ»
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1.Α. O Όρος ‘’σύνολο δεδομένων’’ με τίτλο «Στοιχεία Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων»
σημαίνει ψηφιακό αρχείο σε μηχαναγνώσιμη μορφή [xls], το οποίο έχει εξαχθεί από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε συνεργασία με το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, με βάση την ετήσια συμπλήρωση των δεικτών απόδοσης
(Key Performance Indicators - KPIs) που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς HELLASTRON και
ASECAP και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Επίσημων Στατιστικών του ΥΠΥΜΕ. Το σύνολο
«Στοιχεία Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω
δεδομένα:
(i) Mήκος αυτοκινητοδρόμων
(ii) Αριθμός Σταθμών και Χώρων Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ, ΧΣΑ κοκ)
(iii) Αριθμός και μήκος σηράγγων
(iv) Αριθμός εργαζομένων
(v) Zημιές και αποκαταστάσεις
(vi) Κατανάλωση ενέργειας
(vii) Ανακύκλωση υλικών
(viii) Διόδια (αριθμός συναλλαγών και διελεύσεων, απασχολούμενοι, ετήσια έσοδα/έξοδα)
και συνοδεύεται από τα παρακάτω περιγραφικά χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) :
Δημιουργός
Υπεύθυνος Συντήρησης:
Έκδοση:
Τύπος αρχείου:
Τελευταία ενημέρωση:
Δημιουργήθηκε:
Άδεια χρήσης (License):

Εντοπιστής πόρου:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (email)
1.0
.xls
2018-01-30
2015-06-01
Σύμφωνα με την Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων &
Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις
Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας
INSPIRE
http://observatory.egnatia.gr/index.htm
http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_4_tra.htm
http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Επίσης:
-Τα σημεία (i) έως (iii) της στήλης (9) είναι διαθέσιμα στο
site της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μέσω της "ΓΕΩΠΥΛΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"
(http://geoportal.egnatia.gr/index.php/el/ )
-Το σημείο (iv) της στήλης (9) είναι διαθέσιμο στο site
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
(http://www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=10)
.
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Θεματική ενότητα κατά INSPIRE:
Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
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- Το σημείο (viii) της στήλης (9) είναι διαθέσιμο μέσω
site της ASECAP (http://www.asecap.com/member-snational-reports.html)
"Ι.7 Δίκτυα μεταφορών; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες"
“Εγνατία Οδός”, “αυτοκινητόδρομος”, “λειτουργία”,
“συντήρηση”, “δείκτες απόδοσης”, “διόδια”,
“κυκλοφορία”, “οδική ασφάλεια”, “ζημιές”, “κλήσεις”,
“προσωπικό”
1. Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
2. Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
3. Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών και άλλες διατάξεις»
4. Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του
δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006
(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις»
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:Λειτουργική Διαδικασία "Διάθεση
Δεδομένων και Πληροφοριών" - Αρ. Εγγράφου ΛΔΕΟΑΕ-ΥΠΕ-010
6. "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων και Υπηρεσιών της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του
Ν.3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας ΙNSPIRE"
(Ελ. Έγγραφο Αναθ.1 - Απόφαση ΔΣ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ: 819-7/7.3.2014).

1.B. Ο όρος “χρήση”, αναφέρεται στο σύνολο δεδομένων με τίτλο: «Στοιχεία Λειτουργίας & Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόμων», και σημαίνει την αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου των ψηφιακών δεδομένων
και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω.
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του διατιθέμενου αρχείου όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 1.Β.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) χορηγεί με την παρούσα την άδεια να χρησιμοποιηθεί και να
επαναχρησιμοποιηθεί για την επιτέλεση της μη-εμπορικής σκοπιμότητας, το σύνολο δεδομένων με τίτλο:
«Στοιχεία Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων» σύμφωνα με Το παραπάνω Θεσμικό
Πλαίσιο Διάθεσης 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.
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• Η ΕΟΑΕ που είναι ο κύριος των δεδομένων, είναι και ο μόνος αρμόδιος φορέας που διαθέτει και
ενημερώνει το συγκεκριμένο σύνολο.
• Ο Παραλήπτης που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύνολο 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.
• Ο Παραλήπτης που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων αποδέχεται ρητά τους όρους της
παρούσας.
3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.Α. Ο Παραλήπτης που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «Στοιχεία
Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων» υποχρεούται :
1) Να αναφέρει, σε κάθε χρήση του συνόλου στο οποίο πρόκειται να προβεί ως πηγή των
γεωχωρικών δεδομένων την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., έτος ή/και ημερομηνία λήψης» σύμφωνα με την
παρούσα άδεια χρήσης.
2) Να ενημερώσει την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για τα αποτελέσματα των έργων στις οποίες
χρησιμοποιούνται τα παραπάνω δεδομένα.
3) Να μην τροποποιήσει το καταφορτωμένο αυθεντικό αρχείο του συνόλου που αναφέρεται στην παρ.
1.Β της παρούσας.
4) Να μη χρησιμοποιήσει το σύνολο δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.
5) Να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες των παρεχόμενων δεδομένων ούτε δημιουργεί
σύγχυση σε σχέση με τα ίδια τα δεδομένα ή την πηγή τους,
6) Να διασφαλίζει ότι η περαιτέρω χρήση των δεδομένων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη
σχετική ρύθμιση.
3.Β. Ο Παραλήπτης που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «Στοιχεία
Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων» έχει δικαίωμα :
1) Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα του συνόλου (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.
3.Γ. Ο Παραλήπτης που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «Στοιχεία
Λειτουργίας & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων» δεν έχει δικαίωμα :
1) Να πραγματοποιεί εμπορικές χρήσεις των δεδομένων.
2) Να μεταβιβάζει σε τρίτους ή/και να αδειοδοτεί τα αρχεία περαιτέρω.
3.Δ. Τα δεδομένα παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. και θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης.
3.Ε. Η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν καλύπτει τη χρήση:
• Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν 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 Χρήσης και η παράβαση τους προκαλεί την
άμεση ανάκληση της.

