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Θέκα:  Πξνηάζεηο θαη απόςεηο ηνπ TEE/TKM επί ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ  “Η Διιάδα ζε θίλεζε : Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα – 

Μηθξνθηλεηηθόηεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο”   

 

 
Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ, 
 
αο ππνβάιινπκε ηηο πξνηάζεηο θαη απόςεηο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ επί ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ  “Η Διιάδα ζε θίλεζε : Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα – 

Μηθξνθηλεηηθόηεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο”, όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηηο Μόληκεο Δπηηξνπέο ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη εγθξίζεθαλ από ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηε ζπλεδξίαζε ζηηο 

10/11/2020. 

 

 

                                                                                                               Με εθηίκεζε 
 

Γηα ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 
Ο Πξόεδξνο 

 
 
 

    Γεώξγηνο Σζαθνύκεο 
 
 
πλεκκέλα: 
Πξνηάζεηο θαη απόςεηο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 
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Κνηλνπνίεζε: 
 

 Γξαθείν Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
(gram-ypourgou@yme.gov.gr) 

 Γεληθό Γξακκαηέα Μεηαθνξώλ 
θ. Νίθν ηαζόπνπιν 
(gg@yme.gov.gr)  

 Γεληθό Γξακκαηέα Τπνδνκώλ 
θ. Γηώξγν Καξαγηάλλε  
(ggy@yme.gov.gr) 

 ΣΔΔ, Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ΣΔΔ 
 
 
Δζσηεξηθή δηαλνκή: 
ΣΔΔ Φ (Υ.Α.,Σ.Δ.Α.Θ.,Γξ.Γ.Δ.,Ν.Δ.) 
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Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ TEE/TKM επί ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ 

θαη Μεηαθνξώλ “Η Διιάδα ζε θίλεζε: Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα – Μηθξνθηλεηηθόηεηα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”   

 

Καηόπηλ κειέηεο ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:  

1. Θεηηθά θξίλνληαη ηα θάησζη ζεκεία: 

α. Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ κηθξνθηλεηηθόηεηα θαιύπηνπλ ην θελό ζηελ κέρξη ζήκεξα 

λνκνζεζία θαη ζέηνπλ θαλόλεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ειαθξώλ πξνζσπηθώλ ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θαη κνηνπνδειάησλ αιιά θαη ζηελ νξζή αληηκεηώπηζή ηνπο από ηνπο ινηπνύο ρξήζηεο 

ησλ νδώλ θαη ελ γέλεη ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. 

β. Η δεκηνπξγία Ηιεθηξνληθήο Πιαηθόξκαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πινπνίεζεο ησλ ΒΑΚ. Σα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ζα πξέπεη σζηόζν λα είλαη 

πξνζβάζηκα από ηα δίθηπα θνξέσλ θαη ηνπο θνξείο εθπόλεζεο γηα ιόγνπο απηναμηνιόγεζεο θαη 

θαιώλ πξαθηηθώλ. 

γ. ζην άξζξν 1 «Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο» ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ ηξίηε παξάγξαθν 

δηεπθξίληζε γηα ηελ εθπόλεζε ησλ ΒΑΚ ζηα Πνιενδνκηθά πγθξνηήκαηα κέζσ ηεο δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δήκσλ πνπ ηα απνηεινύλ, θαζόζνλ ην Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα απνηειείηαη 

από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο δήκνπο, είλαη ακηγώο αζηηθή πεξηνρή, ηα δηνηθεηηθά όξηα δελ είλαη 

εκθαλή ζην ρώξν θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εληαία ζύλνια.  

 

2. Δπί κέξνπο εκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο ή/θαη αιιαγήο:  

α. Σν ζρέδην λόκνπ δελ αλαθέξεη ηίπνηε ζρεηηθά κε ηηο αλαζέζεηο κειεηώλ ΒΑΚ (δηαδηθαζία 

αλάζεζεο θιπ.). Ωζηόζν επεηδή νη Νόκνη από ηε θύζε ηνπο δελ κπνξνύλ λα κπνπλ ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ιεπηνκέξεηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε 

Τ.Α. γηα ηα .Φ.Η.Ο) Οη δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ είλαη είηε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε Φνξέα 

είηε δηαγσληζκόο – δεκόζηεο ζπκβάζεηο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη εδάθην πνπ λα αλαθέξεηαη ζηνλ 

Ν.4412/2016 θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ή λα ππάξρεη εμνπζηνδόηεζε γηα Τπνπξγηθή Απόθαζε. 

Άξζξν 1  

β. ζηελ παξ. 2 θαιό είλαη λα δηεπθξηλίδνληαη νη Φνξείο Δθπόλεζεο, Αλαζέηνπζα Τπεξεζία, Οκάδα 

Δξγαζίαο, Αξκόδηα Τπεξεζία. 

γ. ζηελ  παξ. 3 ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί  ζε Γήκνπο κε κηθξόηεξν πιεζπζκό ησλ 30.000 θαηόπηλ 

αηηηνιόγεζεο ε δπλαηόηεηα εθπόλεζεο ΒΑΚ ιόγσ ηδηαηηεξνηήησλ (λεζηά, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, 

αξραηνινγηθνί ρώξνη θ.ιπ.). 
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Άξζξν 2 

δ. ζηελ παξ. 2 νη Γήκνη λα είλαη αξκόδηνη γηα ηελ πεξηνρή εληόο δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπο θαη θαιό ζα 

ήηαλ, λα κελ πξνηείλνπλ κέηξα εθηόο απηώλ.  

Άξζξν 3  

ε. ζηελ παξ. 1 όπνπ αλαθέξεηαη: θαύζηκα λα αιιαρζεί ζε: κνξθέο ελέξγεηαο δηόηη ε ειεθηξνθίλεζε 

δελ είλαη ελαιιαθηηθό θαύζηκν. 

ζη. ζηελ παξ. 2δ ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζπκβαηόηεηα ηνπ ΒΑΚ κε ηνλ ηνπηθό ρσξηθό ζρεδηαζκό 

θαζόζνλ ν ρσξηθόο ζρεδηαζκόο είλαη ππεξθείκελνο ηνπ θπθινθνξηαθνύ – ζπγθνηλσληαθνύ, σζηόζν 

ζα πξέπεη λα βξεζεί ππνρξεσηηθά κηα «θόξκνπια» θπξίσο γηα ηα Πνιενδνκηθά πγθξνηήκαηα – 

Μεηξνπνιηηηθέο Πεξηνρέο.  

Άξζξν 5  

δ. ζηελ παξ. 1 ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί όηη νη ειάρηζηεο θαη απνιύησο αλαγθαίεο εηδηθόηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη είλαη: πγθνηλσληνιόγνο θαη Πνιενδόκνο ή/θαη Υσξνηάθηεο. Από εθεί θαη πέξα 

Πνιηηηθνί θαη Σνπνγξάθνη (κε εηδίθεπζε ζηα πγθνηλσληαθά, Πνιενδνκηθά, Υσξηθό ή/θαη 

Πεξηβαιινληηθό ρεδηαζκό) θαζώο θαη Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο, Πεξηβαιινληνιόγνη είλαη νη 

εηδηθόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη.  

ε. παξ. 4 ε αλαθνξά ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. είλαη πιενλαζκαηηθή θαζόζνλ ν ΟΔΘ είλαη ν 

αξκόδηνο θνξέαο άζθεζεο ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ. Πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ε αλαθνξά ηεο 

ζπκκεηνρήο επηζηήκνλα κε ηεθκεξησκέλε γλώζε θαη εκπεηξία «ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο» από  

ηε ζπκκεηνρή ζπγθνηλσληνιόγνπ κεραληθνύ. 

Άξζξν 7  

ζ. εδάθην αδ. ζα πξέπεη λα ηεζνύλ δπλεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπόλεζεο ησλ επί κέξνπο 

ζηαδίσλ θαζόζνλ ε ζπιινγή θάπνησλ ζηνηρείσλ είλαη ρξνλνβόξα. 

η. εδάθην γα, 2. ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 

πέληε ρξόληα.  

ηα. ζηε Φάζε Β θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηάδην 5 γηα ηε γλσκνδόηεζε ησλ Τπεξεζηώλ (ΓΙΠΔΥΩ 

Απνθεληξσκέλεο, Γηεύζπλζε Σξνραίαο) θξίλεηαη αλαγθαία θαζόζνλ απηέο νη Τπεξεζίεο ζα 

θιεζνύλ λα εγθξίλνπλ θαηά πεξίπησζε ηα κέηξα πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ΒΑΚ. 

Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη νη θνξείο πνπ εγθξίλνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ εμ αξρήο ζηε δηαδηθαζία γηα 

λα κελ ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ εγθξίζεσλ κεηέπεηηα θαη ν θίλδπλνο λα κελ 

κπνξεί λα πινπνηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα, ή ελαιιαθηηθά λα κελ ρξεηάδνληαη εθ λένπ εγθξίζεηο 

ζηελ πνξεία εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο.  

Παξάιιεια ρξήζηκε / αλαγθαία θξίλεηαη ε πξνζζήθε εδαθίνπ ζην άξζξν 52 ηνπ Κώδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη όηη εθόζνλ κηα ξύζκηζε πεξηιακβάλεηαη ζην ΒΑΚ 

ζηεξείηαη εθ λένπ εγθξίζεσλ είηε από ηελ Απνθεληξσκέλε είηε από ηε Γηεύζπλζε Σξνραίαο. 
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ηβ. ην ΒΑΚ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη πξηλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ηελ έγθξηζε ηνπ αξκόδηνπ θαηά 

πεξίπησζε ζπκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Δθπόλεζεο (αξκνδηόηεηα ΟΣΑ). 

Άξζξν 8 

ηγ. παξ. 3 ζα πξέπεη ην ΒΑΚ λα κελ εγθξίλεηαη κε Τπνπξγηθή Απόθαζε αιιά από Πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο.  

 


