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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3204/5-2-2018 Ερώτηση
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή
κ. Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι:
Η προώθηση της χρήσης σύγχρονων εφαρμογών στις λειτουργίες του Δημοσίου και ευρύτερα στην
οργάνωση της οικονομίας, αποτελεί κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης και του ΥΠΕΝ με στόχο:
Την ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς ο υποκειμενικός ανθρώπινος παράγοντας
αντικαθίσταται από προκαθορισμένες, σαφείς, αντικειμενικές, αυτόματες
διαδικασίες.
Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να βελτιωθεί
αισθητά η υπηρεσία που προσφέρεται προς τον πολίτη, σε όρους ποιότητας αλλά και
κόστους.
Την υποστήριξη της εμπέδωσης της ασφάλειας δικαίου στην οικονομική και
ευρύτερα στην κοινωνική ζωή, με εύκολα προσπελάσιμες, χρήσιμες και ανοικτές σε
όλους πληροφορίες για τη δημόσια ζωή και παράλληλα αυστηρή προάσπιση των
προσωπικών δεδομένων.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΥΠΕΝ, με το Προεδρικό Διάταγμα 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α/30.10.2017), έχει
ήδη προχωρήσει, στη σύσταση εξειδικευμένης Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών που θα επιτρέψει
την άμεση πρόσβαση, στο σύνολο της ψηφιακά διαθέσιμης γεωπληροφορίας της χώρας. Εκεί τηρείται ο
πλήρης κατάλογος, όλων των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, καθώς και μέσω της
γεωπύλης, τόσο η Δημόσια Διοίκηση, όσο και οι πολίτες, θα έχουν πρόσβαση στα γεωδεδομένα και
δυνατότητα επεξεργασίας αυτών.
Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών περιλαμβάνει τρία τμήματα, το Τμήμα Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το Τμήμα Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων
Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων
και Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών.
Το άρθρο 11 του νόμου 4269/2014 καταργήθηκε με το νόμο 4447/2016, με σκοπό την συνολική
επανεξέταση του περιεχομένου του προς την κατεύθυνση εναρμόνισης του Συστήματος Χωρικού
Σχεδιασμού με τις διατάξεις του νόμου 3882/2010.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 4269 καταργήθηκε, λόγω μη
συμβατότητας με τις διατάξεις του νόμου 3882/2010, όπου βάσει της ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών
οδηγιών και κανονισμών, προβλέπονται άλλες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για τη δημιουργία
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εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες
‘θεσμικές γραμμές’.
Συνακόλουθα, η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου διαγράφηκε, ώστε να αναδιατυπωθούν οι
μεθοδολογικά και εννοιολογικά αυθαίρετοι και προβληματικοί προτεινόμενοι ορισμοί, «θεσμικές
γραμμές» και «τομεακά πληροφοριακά συστήματα», σε ευθυγράμμιση με την (νομική) ορολογία του
νόμου 3882/2010, καθώς και τη διεθνή επιστημονική πρακτική που προβλέπουν τη δημιουργία μιας
ενιαίας Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (SDI –Spatial Data Infrastructure).
Υπό αυτή την οπτική, ο όρος των «θεσμικών γραμμών» αποσυνδέεται από την απλή καταγραφή
εμπράγματων δικαιωμάτων και πλέον συναρτάται με τη Συνταγματική υποχρέωση του Κράτους για τη
διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου για την άσκηση οικιστικής πολιτικής και πολιτικής Γης.
Για το ΥΠΕΝ, η ανοιχτή διάθεση έγκυρων και αντικειμενικών θεσμικών πολεοδομικών δεδομένων
αποτελεί βασική προϋπόθεση και εγγυητική συνθήκη εξασφάλισης του δημόσιου και δημοκρατικού
χαρακτήρα του χωρικού σχεδιασμού, καθώς και εξισορρόπησης των επιμέρους πολιτικών με στόχο της
χωροκοινωνική δικαιοσύνη. Υπογραμμίζεται τέλος, ότι η ενεργοποίηση της Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του ΥΠΕΝ, διαδικασία η οποία προχωράει
με γοργούς ρυθμούς.
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