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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3207/05-02-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης, με θέμα
«Σύστημα ηλεκτρονικής πολεοδομίας (e-poleodomia)», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Με την υπ’αριθμ. 1595/01-08-2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π.
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΧΖΣ465ΧΙ8-7Θ6), εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007780, το έργο-πράξη
«Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της Χώρας – Β΄ φάση» (χρόνος υλοποίησης του Έργου: δέκα (10) μήνες) και
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 2913/06-11-2017 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΩΠΚΖ465ΧΙ8-ΡΧΦ).
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που θα παρέχει στα στελέχη των
Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι 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 εξυπηρέτησή τους. Επίσης, αποβλέπει στην
αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 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.
Η Φάση 6: «Παραγωγική Λειτουργία» ολοκληρώθηκε στις 4-12-2017 και πραγματοποιούνται οι
κύκλοι επανεξέτασης των παραδοτέων από την αρμόδια ΕΠΠΕ κατά τη Φάση 7: «Διοίκηση Έργου
και Διασφάλιση Ποιότητας». Με βάση την ΚτΠ Α.Ε. (Δικαιούχος) η εκτίμηση εισήγησης οριστικής
παραλαβής και αποπληρωμής του Έργου είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.
Κατά την παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή ένταξη στοιχείων Δήμων. Η εφαρμογή
του e-Πολεοδομία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://epoleodomia.gov.gr/el.Οι Δήμοι
για τους οποίους έχει δημοσιευτεί περιεχόμενο στην εφαρμογή, παρουσιάζονται αναλυτικά, ανά
Περιφέρεια στην ιστοσελίδα: http://epoleodomia.gov.gr/el/node/64.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τη διασφάλιση της καλύτερης διοίκησης και λειτουργίας του
Έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» και με γνώμονα τις απαιτήσεις της σχετικής Απόφασης Ένταξης,
υπογράφηκε στις 18/01/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργού Εσωτερικών. Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία συμφωνούν και κατανέμουν
τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της διυπουργικής συνεργασίας, για τη λειτουργία
του συνόλου της υποδομής και των εφαρμογών του Έργου, μετά την παράδοσή του και σε όλες τις
φάσεις του κύκλου ζωής του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις υποστήριξης και ενσωμάτωσης
των λειτουργιών του συστήματος στην καθημερινότητα των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών.
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Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την οριστική
παραλαβή του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», αναλαμβάνει την πλήρη
κυριότητα, λειτουργία και συντήρησή του και το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών στο χώρο εποπτείας του, ήτοι στο
χώρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνει δράσεις για την
διευκόλυνση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.
Τέλος, προβλέφθηκε για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας, η
σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δύο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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