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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3207/5-2-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το
Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι:
Το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις της χώρας – Β’ φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5007780 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με την Α.Π. 1595/01.08.2017 Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με ημερομηνία έναρξης την
01/02/2017 και λήξης 29/03/2018.
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα
παρέχει στα στελέχη των Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής και στους
πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκυρη, διαρκώς ενήμερη και γρήγορη πληροφόρηση για τα δημόσια
γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού
και της εφαρμογής τους και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά ή ειδικά ή/και τοπικά στην
Ελληνική Επικράτεια, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Το εν λόγω σύστημα επίσης
αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και
της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, με τη δυνατότητα άμεσης παροχής κατάλληλης και διαβαθμισμένης
πληροφόρησης για τις διατάξεις ή/και ρυθμίσεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και του
χωρικού πεδίου εφαρμογής της.
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Δικαιούχος του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., ενώ σύμφωνα με το μνημόνιο
συνεργασίας ΥΠΕΣ-ΥΠΕΚΑ και την τροποποιημένη Προγραμματική σύμβαση ΥΠΕΣ-ΚτΠ (Μάρτιος 2014), το
Υπουργείο Εσωτερικών ως Κύριος του Έργου έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
προγραμματική συμφωνία μεταξύ αυτού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει
επιπλέον, το ρόλο του Φορέα Άσκησης Πολιτικής, με σκοπό την καθοδήγηση των αναδόχων και την
υπόδειξη στρατηγικών επίλυσης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Πολεοδομιών. Μετά την
οριστική παραλαβή του έργου από τον Δικαιούχο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αναλαμβάνει την πλήρη κυριότητα, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος
“Ηλεκτρονική Πολεοδομία”.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ειδικών όρων της παραπάνω Απόφασης Ένταξης, υπογράφηκε
στις 18 Ιανουαρίου 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο καταγράφονται οι αναγκαίες ενέργειες και μέσα και ρυθμίζεται η
κατανομή ρόλων και το πλαίσιο της διυπουργικής συνεργασίας για την παραγωγική λειτουργία του
συνόλου της υποδομής και των εφαρμογών του Έργου, μετά την παράδοσή του από τον Δικαιούχο και σε
όλες τις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής του.
Στο ίδιο πλαίσιο, από το ΥΠΕΝ προωθείται η συγκρότηση δυο μόνιμων Ομάδων διοίκησης έργου
με αντικείμενο την αξιοποίηση του έργου "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" κατά την περίοδο πλήρους
παραγωγικής λειτουργίας του, ενώ εκπονείται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που θα περιλαμβάνει τις
τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία επικαιροποίησης − τήρησης του κεντρικού τομεακού
πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας.
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