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Πξνο  

- ηνλ Υθππνπξγό Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
θ. Ισάλλε Κεθαινγηάλλε  
Αλαζηάζεσο 2 & Τζηγάληε, Παπάγνπ, Τ.Κ. 15669. 
Τει.: 210 65 08 822 
Email: yfyp@yme.gov.gr  

- ηνλ Υθππνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  
θ. Γεκήηξην Οηθνλόκνπ 
Ακαιηάδνο 17, Αζήλα, Τ.Κ.  11523. 
Τει.: 210 64 75 169 /-176 
Email: secdepmin.envr@ypen.gr  

 

Θέκα: Έθδνζε Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό θαηεπζπληήξηνπ πιαίζην νδεγηώλ γηα 

ηελ ζύληαμε ησλ Σρεδίσλ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΣΒΑΚ) θαη ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, 

παξαθνινύζεζεο θαη αλαζεώξεζεο ηνπο (παξ.12, Αξζ. 22, λ. 4599/2019) 

 

Αμηόηηκε Κύξηνη, 

 

Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο 162 Γήκσλ ηεο ρώξαο από ην Πξάζηλν 

Τακείν γηα ηε ζύληαμε ΣΒΑΚ, είλαη γεγνλόο όηη αληηκεηώπηζε ζηελ πνξεία ηνπ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα θαη δελ πξνρώξεζε κε ηνπο ξπζκνύο πνπ ζα έπξεπε. Τα πξνβιήκαηα, θαηά ηελ 

άπνςή καο, νθείινληαλ, κεηαμύ άιισλ, ζην γεγνλόο όηη δελ εθδόζεθε κέρξη ζήκεξα ε Κνηλή 

Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΥΑ) πνπ πξνβιεπόηαλ ζηελ παξ. 12 ηνπ Αξζ. 22 ηνπ λ. 4599/2019, ε 

νπνία ζα θαζόξηδε έλα θαηεπζπληήξην πιαίζην νδεγηώλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ ΣΒΑΚ, ηηο δηαδηθαζίεο 

έγθξηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αλαζεώξεζεο ηνπο, θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηε 

γλσκνδόηεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ επί απηώλ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε αδπλακία γλσκνδόηεζεο ησλ  αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο παξ 9. ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4599/2019, παξεκπόδηδε επί κήλεο ηελ  απνπιεξσκή ηνπ ηειεπηαίνπ  30% ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Γήκσλ από ην Πξάζηλν Τακείν, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη αδύλαηε ε απνπιεξσκή ησλ αλαδόρσλ κειεηεηώλ θαη ζπκβνύισλ. Παξόηη 

αλαγλσξίδνπκε σο ηδηαίηεξα ζεηηθή ηελ πξόζθαηε παξέκβαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο γηα ηελ άξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ απνδέζκεπζε ησλ ζρεηηθώλ 

θαηαβνιώλ από ην Πξάζηλν Τακείν, ζεσξνύκε όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αμηόπηζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΣΒΑΚ σο εξγαιείσλ νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ ζηνλ ηνκέα ησλ αζηηθώλ 

κεηαθνξώλ, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε νινθιήξσζε θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπόκελνπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. 
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Τν ΤΔΔ/ΤΚΜ, αμηνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ηνπ από ηηο επαθέο ηνπ κε ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο 

ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο επζύλεο ηνπ, θξίλεη όηη ε νινθιήξσζε θαη ζεζκνζέηεζε, αθελόο ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ ΣΒΑΚ, αθεηέξνπ ε εμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

έγθξηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αλαζεώξεζεο ησλ ΣΒΑΚ είλαη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνθεξύζζνπλ θαη παξαιακβάλνπλ 

ηα ΣΒΑΚ. 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη 

 

Η ζύλαςε Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ κε ην Τερληθό Δπηκειεηήξην ηεο 

Διιάδαο, κε αληηθείκελν ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιεξόηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από 

ηνπο Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπόλεζεο ΣΒΑΚ, είλαη έλα βήκα ην νπνίν 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη όηη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ θαθέισλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα δηεμαρζεί κε ηελ απαξαίηεηε επάξθεηα θαη ηαρύηεηα. Η αλάγθε 

όκσο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην λ. 4599/2019 ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

παξακέλεη επηηαθηηθή.  

Γηα απηό ην ιόγν ζαο δεηνύκε λα πξνβείηε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ άκεζε 

έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο ΚΥΑ ηεο παξ.12 ηνπ αξζ. 22, ηνπ λ.4599/2019, ώζηε λα δνζεί ζε όιεο 

ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ην απαξαίηεην ζεζκηθό εξγαιείν γηα ηελ ζύληαμε, έγθξηζε, 

παξαθνινύζεζε θαη αλαζεώξεζε ησλ ΣΒΑΚ. 

 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 

 

 
Με ηηκή 

Γηα ην ΤΔΔ / ΤΚΜ 
         Ο Πξόεδξνο 

 
 
 
    

            Γεώξγηνο Τζαθνύκεο 
 
Κοινοποίηζη:    

- Γεληθό Γξακκαηέα Μεηαθνξώλ 
Νηθόιαν Σηαζόπνπιν 
Τει.: 210 65 08 862-3, 210 65 08 829 
Φαμ: 210 65 08 097 
Email: gg@yme.gov.gr , ggsecr@yme.gov.gr  

- ΤΔΔ, Πεξηθεξεηαθά Τκήκαηα 
Εζωηερική διανομή: 
ΤΔΔ Φ (Φξνλ.αξρείν, ΤΔΘ, ΤΔΑΘ) 

mailto:gg@yme.gov.gr
mailto:ggsecr@yme.gov.gr

