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Κατά  την δωδέκατη συνάντηση,  στην  οποία  συμμετείχαν  μέλη  του  Κομβικού

Σημείου  Επαφής  (ΚΟ.Σ.Ε.)  (βλέπε  Σημείο  2)  συζητήθηκε  αποκλειστικά  η  εξής

θεματική :

Θεματική  : Συζήτηση  επί  του  Σχεδίου  Νόμου  «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ  ΚΑΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

1.  Τα κύρια  σημεία  της  συζήτησης  επί  της  παραπάνω  θεματικής,  μέσα  από  το
πρίσμα του Κομβικού Σημείου Επαφής του Υπουργείου Εσωτερικών:
είναι τα εξής: 

A. Στο άρθρο 11 “Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των  θεσμικών
γραμμών,  πληροφοριών,  όρων  και  χρήσεων  γης”  του  σχεδίου  νόμου
αποτυπώνονται οι εξής στόχοι:

α. “Έως το 2020 ολοκληρώνεται με ευθύνη όλων των αρμοδίων Υπουργείων η 

ψηφιοποίηση και καταγραφή όλων των θεσμικών γραμμών αρμοδιότητος τους. Ως

θεσμικές γραμμές νοείται ιδίως το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας, τα 

οποία επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και 

προστασίας της ακίνητης περιουσίας.”

Ταυτόχρονα φτιάχνονται και αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα τα οποία θα 

είναι διαλειτουργικά και σύμμορφα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Inspire.

β. «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών 

οι Δήμοι:

α) Αποστέλλουν σε ψηφιακό αρχείο προς την αρμόδια Δ/ση του ΥΠΕΚΑ και 

τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδίων που 

έχουν αρμοδιότητα να εκπονούν. Το ΥΠΕΚΑ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

παρακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα, τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, το χρόνο 

υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία διαβούλευσης, έγκρισης των φάσεων του 

σχεδιασμού και την πορεία υλοποίησης των μελετών. Τα στοιχεία αποστέλλονται 
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ηλεκτρονικά και λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την 

ολοκλήρωση χρηματοδότησης των προγραμμάτων σχεδιασμού, την συνέχιση της τυχόν 

χρηματοδότησης ή και την εξαίρεση αυτών λόγω μεγάλων καθυστερήσεων.

β) Εγκαθιστούν σύστημα καταγραφής των δημογραφικών, οικονομικών, 

αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που απαιτούνται για την 

ανάλυση της φυσιογνωμίας της περιοχής τους. Τα δεδομένα του συστήματος 

επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστο ανά διετία με σκοπό

την χρησιμοποίηση τους σε κάθε απαιτούμενο σχέδιο και αποστέλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή προς έλεγχο στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ.

γ. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται πρότυπα τεύχη 

συστημάτων καταγραφής, το περιεχόμενο των συστημάτων καταγραφής και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

B. Από τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι: 

• Θα χρειαστεί διαρκής συνεργασία του Υπουργείου με το ΥΠΕΚΑ σε 

υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ποιες 

είναι οι θεσμικές γραμμές που θα αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών και

το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα που θα πρέπει να διαμορφώσει, στο

πλαίσιο των παραπάνω προβλέψεων αλλά και της υπό διαμόρφωσης Εθνικής 

Πολιτικής για τη Γεωπληροφορία. Ο Νόμος 3882/2010 κάνει αναφορά σε 

κύριους συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και προφανώς θα υπάρχει στην 

πράξη αντιστοίχηση - εναρμόνιση

• Μπορούν να διατυπωθούν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν καταστούν 

έτοιμοι οι Δήμοι σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου (οι οποίοι 

γίνονται 4 από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Δημοτικών 

Αρχών) να φτιάξουν και να υλοποιήσουν ρεαλιστικά σχέδια και να 

εγκαταστήσουν αξιόπιστα συστήματα καταγραφής. 
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• Τέτοια συστήματα μπορούν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όταν γίνουν, 

και για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων αλλά και

κατ’ επέκταση και των Περιφερειών που προβλέπει η νομοθεσία του 

ΥΠΕΣ. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να δούμε το πώς εξελίσσεται η 

διαδικασία αυτή για να την ενσωματώσουμε σε όποιο σύστημα 

παρακολούθησης και εμείς θελήσουμε για το σκοπό των επιχειρησιακών. 

• Στο πλαίσιο του ΚΟΣΕ μπορούμε κάθε φορά που ενημερωνόμαστε ότι 

κάποιος Δήμος προχώρησε στη φάση της ψηφιοποίησης δεδομένων του, να 

μας παρέχει υπηρεσίες wms που θα φιλοξενούνται και στο δικό μας χώρο: 

http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main.home

2. Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων / και μη συμμετεχόντων

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Β. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  (τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη ΛΟΓΩ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ή και ΑΔΕΙΩΝ)

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΜΠΙΛΑ ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΗΣ

ΜΠΡΙΑΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΟΘΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
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