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ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 
            Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
            Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ 
 
ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας κ.κ. Βουλευτών           
             Διά της Βουλής των Ελλήνων 
              

  

Θέμα: «Απάντηση στην υπ’ αρ. 1882/13.11.2019 Ερώτηση 37 Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς».  

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμορφώνει τη «Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού», η οποία θα αντικαταστήσει τη μέχρι πρότινος Ψηφιακή Στρατηγική, στο πλαίσιο 

δε αυτό αναπροσαρμόζονται οι προτεραιότητες χρηματοδότησης των έργων του, που είχαν ήδη 

ενταχθεί στο Εθνικό ΠΔΕ και προτείνεται η ένταξη έργων άμεσης προτεραιότητας για την υλοποίηση 

της νέας πολιτικής του Υπουργείου, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων, την απλούστευση διαδικασιών και την αλλαγή της σχέσης του πολίτη με τη δημόσια 

διοίκηση. Η επανεξέταση των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων του έργου, στο οποίο 

αναφέρεται η υποβληθείσα ερώτηση, θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού.   

2. Σε συνέχεια της προηγούμενης παραγράφου το νέο έργο θα προκηρυχθεί, κατά την εκτίμησή 

μας, εντός του 2020, στο οποίο και θα προσδιορισθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

3. Η απόφαση απένταξης του έργου από το ΠΔΕ εντάσσεται στην αναγκαιότητα 

αναπροσαρμογής των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ και στην προτεραιοποίηση των αναγκών 

βάσει της διαμορφούμενης και σχεδιαζόμενης  «Βίβλου Ψηφιακού Σχηματισμού». Περαιτέρω, το εν 

λόγω έργο δεν πληρούσε αυτά τα κριτήρια, καθώς εκτιμήθηκε ότι οι προδιαγραφές του δεν 

εξειδικεύονταν σε σχέση με τις ανάγκες διαφορετικών πόλεων, των οποίων η έκταση, ο πληθυσμός, 

η πυκνότητα του αστικού ιστού ή οι λειτουργικές ανάγκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Τέλος, το 

απενταχθέν έργο δεν λάμβανε υπόψη του συστήματα και εφαρμογές παρόδιας στάθμευσης που 

λειτουργούν ήδη στη χώρα, ούτε μεριμνούσε για την ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους. 

Δημιουργούσε έτσι περιοριστικές συνθήκες σε ένα τομέα που διεθνώς αναπτύσσεται με γοργούς 

ρυθμούς δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από έναν φορείς να προσφέρουν τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες σε μια πόλη.Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο είχε θετικά σημεία 

για την διαχείριση της παρόδιας στάθμευσης, δεν λάμβανε υπόψη του την ενοποίηση και διαχείριση 

άλλων συστημάτων και παραμέτρων ώστε να μπορέσει να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις 

κινητικότητας στην πόλη. Συνεπώς, θεωρούμε ότι είχε μια αρκετά μονοδιάστατη προσέγγιση που 



κρίνουμε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά με την προσθήκη και άλλων παραμέτρων που 

σχετίζονται με τη λεγόμενη «έξυπνη κινητικότητα». Απαιτούνται, λοιπόν, νέες αρχές σχεδίασης, οι 

οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο τοπικές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες, καλύπτοντας τα ανωτέρω κριτήρια. Συνοψίζοντας η συνολική διαχείριση και 

βελτιστοποίηση της παρόδιας στάθμευσης αποτελεί ένα μόνο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης της «έξυπνης κινητικότητας» στην πόλη η ευρύτερα της «έξυπνης πόλης». 

4. Οι «έξυπνες πόλεις» αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού μας, ο οποίος 

προσεγγίζει το ζήτημα αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που θα διευκολύνουν την 

καθημερινότητα των πολιτών και θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός μας για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους πολύ σύντομα θα αποτυπωθεί στη «Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού», η οποία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ψηφιακή Στρατηγική. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 
             

                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
Πίνακας προς Κοινοποίηση: 
 

1. Μ. Κάτσης 9. Σ. Ελευθεριάδου 17. Χ. Μαμουλάκης 25. Ν. Παππάς 33. Γ. Τσίπρας 
2. Ε. Αβραμάκης 10. Κ. Ζαχαριάδης 18. Κ. Μάρκου 26. Θ. Πέρκα 34. Σ. Φάμελλος 
3. Ε.-Ε. Αγαθοπούλου 11. Χ. Ζεϊμπέκ 19. Α. Μεϊκόπουλος 27. Π. Πούλου 35. Δ. Χαρίτου 
4. Τ. Αλεξιάδης 12. Ν. Ηγουμενίδης 20. Ι. Μπαλάφας 28. Ι. Σαρακιώτης 36. Μ. Χατζηγιαννάκης 
5. Α. Βαγενά-Κηλαηδόνη 13. Δ. Καλαματιανός 21. Ι. Μπουρνούς 29. Π. Σκουρολιάκος 37. Ρ. Χρηστίδου 
6. Σ. Βαρδάκης 14. Ε. Καρασαρλίδου 22. Θ. Ξανθόπουλος 30. Ε. Σκουφά  
7. Β. Βασιλικός 15. Ε. Κασιμάτη 23. Α. Παπαδόπουλος 31. Ν. Συρμαλένιος  
8. Α. Γκαρά 16. Κ. Μάλαμα 24. Α. Παπανάτσιου 32. Α. Τριανταφυλλίδης  

 

 
 
Αρ. σελ. απάντησης: (2) 
Συνολικός αριθμός σελίδων: (2) 
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