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Θέμα:  Προτάσεις και απόψεις του TEE/TKM επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών  “Η Ελλάδα σε κίνηση : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – 

Μικροκινητικότητα και άλλες διατάξεις”   

 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Σας υποβάλλουμε τις προτάσεις και απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σχεδίου Νόμου του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  “Η Ελλάδα σε κίνηση : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – 

Μικροκινητικότητα και άλλες διατάξεις”, όπως διαμορφώθηκαν από τις Μόνιμες Επιτροπές του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ και εγκρίθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίαση στις 

10/11/2020. 

 

 

                                                                                                               Με εκτίμηση 
 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

    Γεώργιος Τσακούμης 
 
 
Συνημμένα: 
Προτάσεις και απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
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Κοινοποίηση: 
 

 Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(gram-ypourgou@yme.gov.gr) 

 Γενικό Γραμματέα Μεταφορών 
κ. Νίκο Σταθόπουλο 
(gg@yme.gov.gr)  

 Γενικό Γραμματέα Υποδομών 
κ. Γιώργο Καραγιάννη  
(ggy@yme.gov.gr) 

 ΤΕΕ, Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
ΤΕΕ Φ (Χ.Α.,Τ.Ε.Α.Θ.,Γρ.Δ.Ε.,Ν.Ε.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gram-ypourgou@yme.gov.gr
mailto:gg@yme.gov.gr
mailto:ggy@yme.gov.gr


 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- 3 - 

 

 

Απόψεις και προτάσεις του TEE/TKM επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών “Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα 

και άλλες διατάξεις”   

 

Κατόπιν μελέτης του Σχεδίου Νόμου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:  

1. Θετικά κρίνονται τα κάτωθι σημεία: 

α. Οι διατάξεις που αφορούν στην μικροκινητικότητα καλύπτουν το κενό στην μέχρι σήμερα 

νομοθεσία και θέτουν κανόνες για την ασφαλή χρήση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών 

οχημάτων και μοτοποδηλάτων αλλά και στην ορθή αντιμετώπισή τους από τους λοιπούς χρήστες 

των οδών και εν γένει του κοινόχρηστου χώρου. 

β. Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την υποχρεωτική ανάρτηση των στοιχείων 

υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει ωστόσο να είναι 

προσβάσιμα από τα δίκτυα φορέων και τους φορείς εκπόνησης για λόγους αυτοαξιολόγησης και 

καλών πρακτικών. 

γ. στο άρθρο 1 «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής» θα πρέπει να προστεθεί στην τρίτη παράγραφο 

διευκρίνιση για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα μέσω της διαδημοτικής 

συνεργασίας των δήμων που τα αποτελούν, καθόσον το Πολεοδομικό Συγκρότημα αποτελείται 

από περισσότερους του ενός δήμους, είναι αμιγώς αστική περιοχή, τα διοικητικά όρια δεν είναι 

εμφανή στο χώρο και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία σύνολα.  

 

2. Επί μέρους Σημεία που χρήζουν προσοχής ή/και αλλαγής:  

α. Το σχέδιο νόμου δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με τις αναθέσεις μελετών ΣΒΑΚ (διαδικασία 

ανάθεσης κλπ.). Ωστόσο επειδή οι Νόμοι από τη φύση τους δεν μπορούν να μπουν σε τέτοιου 

είδους λεπτομέρειες, σε αντίθεση με τις Υπουργικές Αποφάσεις (χαρακτηριστικό παράδειγμα η 

Υ.Α. για τα Σ.Φ.Η.Ο) Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι είτε προγραμματική σύμβαση με Φορέα 

είτε διαγωνισμός – δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει εδάφιο που να αναφέρεται στον 

Ν.4412/2016 και στις σχετικές διαδικασίες ή να υπάρχει εξουσιοδότηση για Υπουργική Απόφαση. 

Άρθρο 1  

β. στην παρ. 2 καλό είναι να διευκρινίζονται οι Φορείς Εκπόνησης, Αναθέτουσα Υπηρεσία, Ομάδα 

Εργασίας, Αρμόδια Υπηρεσία. 

γ. στην  παρ. 3 θα πρέπει να προστεθεί  σε Δήμους με μικρότερο πληθυσμό των 30.000 κατόπιν 

αιτιολόγησης η δυνατότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ λόγω ιδιαιτεροτήτων (νησιά, τουριστικοί προορισμοί, 

αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). 
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Άρθρο 2 

δ. στην παρ. 2 οι Δήμοι να είναι αρμόδιοι για την περιοχή εντός διοικητικών ορίων τους και καλό θα 

ήταν, να μην προτείνουν μέτρα εκτός αυτών.  

Άρθρο 3  

ε. στην παρ. 1 όπου αναφέρεται: καύσιμα να αλλαχθεί σε: μορφές ενέργειας διότι η ηλεκτροκίνηση 

δεν είναι εναλλακτικό καύσιμο. 

στ. στην παρ. 2δ θα ήταν χρήσιμη η συμβατότητα του ΣΒΑΚ με τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό 

καθόσον ο χωρικός σχεδιασμός είναι υπερκείμενος του κυκλοφοριακού – συγκοινωνιακού, ωστόσο 

θα πρέπει να βρεθεί υποχρεωτικά μια «φόρμουλα» κυρίως για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα – 

Μητροπολιτικές Περιοχές.  

Άρθρο 5  

ζ. στην παρ. 1 θα πρέπει να καθοριστεί ότι οι ελάχιστες και απολύτως αναγκαίες ειδικότητες που 

χρειάζονται είναι: Συγκοινωνιολόγος και Πολεοδόμος ή/και Χωροτάκτης. Από εκεί και πέρα 

Πολιτικοί και Τοπογράφοι (με ειδίκευση στα Συγκοινωνιακά, Πολεοδομικά, Χωρικό ή/και 

Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό) καθώς και Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγοι είναι οι 

ειδικότητες που χρειάζονται.  

η. παρ. 4 η αναφορά στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι πλεονασματική καθόσον ο ΟΣΕΘ είναι ο 

αρμόδιος φορέας άσκησης του συγκοινωνιακού έργου. Πρέπει να αντικατασταθεί η αναφορά της 

συμμετοχής επιστήμονα με τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία «σε θέματα οδικής ασφάλειας» από  

τη συμμετοχή συγκοινωνιολόγου μηχανικού. 

Άρθρο 7  

θ. εδάφιο αδ. θα πρέπει να τεθούν δυνητικά χρονικά διαστήματα εκπόνησης των επί μέρους 

σταδίων καθόσον η συλλογή κάποιων στοιχείων είναι χρονοβόρα. 

ι. εδάφιο γα, 2. η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 

πέντε χρόνια.  

ια. στη Φάση Β και πιο συγκεκριμένα στο Στάδιο 5 για τη γνωμοδότηση των Υπηρεσιών (ΔΙΠΕΧΩΣ 

Αποκεντρωμένης, Διεύθυνση Τροχαίας) κρίνεται αναγκαία καθόσον αυτές οι Υπηρεσίες θα 

κληθούν να εγκρίνουν κατά περίπτωση τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι φορείς που εγκρίνουν, να συμμετέχουν εξ αρχής στη διαδικασία για 

να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες των εγκρίσεων μετέπειτα και ο κίνδυνος να μην 

μπορεί να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, ή εναλλακτικά να μην χρειάζονται εκ νέου εγκρίσεις 

στην πορεία εφαρμογής των επιμέρους μέτρων και παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης.  

Παράλληλα χρήσιμη / αναγκαία κρίνεται η προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, στο οποίο να αναφέρεται ότι εφόσον μια ρύθμιση περιλαμβάνεται στο ΣΒΑΚ 

στερείται εκ νέου εγκρίσεων είτε από την Αποκεντρωμένη είτε από τη Διεύθυνση Τροχαίας. 
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ιβ. το ΣΒΑΚ θα πρέπει να λαμβάνει πριν τον χαρακτηρισμό του την έγκριση του αρμόδιου κατά 

περίπτωση συμβουλίου του Φορέα Εκπόνησης (αρμοδιότητα ΟΤΑ). 

Άρθρο 8 

ιγ. παρ. 3 θα πρέπει το ΣΒΑΚ να μην εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση αλλά από Περιφερειακές 

Υπηρεσίες.  

 


