ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΒΑΚ ΓΙΑ ΣΙ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙ
Πεξηερόκελα
1.

Γηαδηθαζία αλάπηπμεο ΣΒΑΚ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.)............... 2

2.

Πξνηεηλφκελε δνκή ησλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ ............................................................................... 3

3.

Σεκείν Δθθίλεζεο – Σηάδην Πξνεηνηκαζίαο ............................................................................................... 5

3.1

Γέζκεπζε ζηηο γεληθέο αξρέο Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ......................................................... 5

3.2

Πξνζδηνξηζκφο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ΣΒΑΚ & αμηνιφγεζε επξχηεξνπ πιαηζίνπ .................. 5

3.3

Πξνζδηνξηζκφο δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο ηνπ ΣΒΑΚ ......................................................................... 6

4.

Σηάδηα Αλάπηπμεο ΣΒΑΚ ............................................................................................................................. 7
4.1
Σηάδην 1: Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο & ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη πνιηηψλ .................................................................................... 7
4.1.1

Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο & ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο .................................. 7

4.1.2

Σρεδηαζκφο ζπκκεηνρήο εκπιεθφκελσλ κεξψλ & πνιηηψλ ................................................. 8

4.2

Σηάδην 2: Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θηλεηηθφηεηαο ................................................. 10

4.2.1

Δλεξγή ζπκκεηνρή πνιηηψλ .................................................................................................... 10

4.2.2

Αλάιπζε πξνβιεκάησλ & επθαηξηψλ..................................................................................... 11
Σηάδην 3: Αλάπηπμε ζελαξίσλ, επηινγή απνδνηηθφηεξνπ & αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο ... 13

4.3.
4.3.1

Αλάπηπμε Σελαξίσλ ................................................................................................................. 13

4.3.2 Δπηινγή απνδνηηθφηεξνπ ζελαξίνπ & αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο............................................ 13
4.3.3 Δλεκέξσζε πνιηηψλ & ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ................................................................................ 14
4.4

Σηάδην 4: Αλάπηπμε Πξνηεξαηνηήησλ. Πξνζδηνξηζκφο Μεηξήζηκσλ Σηφρσλ. .......................... 15

4.4.1

Αλάπηπμε πξνηεξαηνηήησλ ..................................................................................................... 15

4.4.2

Πξνζδηνξηζκφο κεηξήζηκσλ ζηφρσλ ..................................................................................... 15

4.5

Σηάδην 5: Αλάπηπμε Απνηειεζκαηηθνχ Παθέηνπ Μέηξσλ ............................................................. 18

4.5.1

Πξνζδηνξηζκφο ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ ............................................................. 18

4.5.2

Μαζαίλνληαο απφ ηελ εκπεηξία άιισλ .................................................................................. 18

4.5.3

Δμέηαζε θαιχηεξεο ζρέζεο ηηκήο - απφδνζεο ..................................................................... 19

4.5.4

Φξήζε ζπλεξγεηψλ θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ παθέησλ κέηξσλ ............................ 19

4.5.5

Δλεκέξσζε πνιηηψλ & ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο .................................................................. 19

4.6
Σηάδην 6: Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ, θαηάξηηζε π/π, εμέηαζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.
Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο παξαθνινχζεζεο & αμηνιφγεζεο. ................................................................. 21
4.6.1

Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ, θαηάξηηζε π/π & πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. .............................. 21

4.6.2
Καζνξηζκφο κεζνδνινγίαο παξαθνινχζεζεο & αμηνιφγεζεο. (Υηνζέηεζε δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο) ...................................................................................................................................... 21
4.7

Σηάδην 7: Υηνζέηεζε & Έγθξηζε ΣΒΑΚ. .......................................................................................... 22

4.8

Σηάδην 8: Οξζή δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ .. 23

4.8.1

Βξαρππξφζεζκε Φάζε............................................................................................................ 23

4.8.2

Μαθξνπξφζεζκε Φάζε ........................................................................................................... 27

Προτεινόμενο Πλαίςιο Προδιαγραφών Ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ για τισ Ελλθνικζσ Πόλεισ

1

1.

Γηαδηθαζία αλάπηπμεο ΒΑΚ ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.)

Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ελφο ΣΒΑΚ
πεξηιακβάλνπλ έλδεθα (11) βήκαηα θαη ηξηάληα δχν (32) δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
ζεσξνχληαη κέξνο ελφο θχθινπ ζρεδηαζκνχ θαη κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο
βειηίσζεο.

Σχιμα 1: Τα ζνδεκα (11) βιματα του κφκλου ΣΒΑΚ

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ηεχρνο νδεγηψλ ηεο Δ.Δ., ην πιάλν ησλ δηαθφξσλ
δξαζηεξηνηήησλ παξέρεη πεξηζζφηεξν ηε ινγηθή ηεο δνκήο παξά απηή ηεο
αιιεινπρίαο δξάζεσλ. Αλαθέξεηαη δε φηη ζηελ πξάμε νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ελ κέξεη παξάιιεια ή λα πεξηιακβάλνπλ βξφρνπο
αλαηξνθνδφηεζεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ δπλαηφηεηα, πνπ ήδε πξνβιέπεηαη ζηηο νδεγίεο
ησλ ΣΒΑΚ θαη ην γεγνλφο φηη βαζηθή επηδίσμή καο είλαη ην πιάλν
θαηεπζχλζεσλ/πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηνπο Γήκνπο/Δλδηαθεξφκελνπο
λα είλαη απιφ, θαηαλνεηφ, πεξηεθηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ αιιά αλαιπηηθφ
σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί απφ ηελ ΟΓΔ κηα
πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή δνκή ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά
ζηελ επφκελε ελφηεηα.
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2.

Πξνηεηλόκελε δνκή ηωλ ζηαδίωλ ηνπ θύθινπ ΒΑΚ

Η πξνηεηλφκελε δνκή ησλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ (βι. Σρήκα 2) επηηξέπεη
νπζηαζηηθά ηελ απνηχπσζε ησλ θξηζηκφηεξσλ θάζεσλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ
Σρεδίσλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο. Σηελ νπζία ηα έληεθα (11) βήκαηα ηνπ
θχθινπ ΣΒΑΚ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ., ζπλνςίδνληαη ελ ηέιεη ζε νθηψ
(8) ζηάδηα κε ζπγρψλεπζε (θαη φρη θαηάξγεζε) βεκάησλ ηα νπνία θξίζεθε φηη ζα
κπνξνχζαλ, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ, λα εμεηαζηνχλ καδί1.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΓΧΩΝΕΤΗ ΣΩΝ

ΣΑΔΙΟ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

ΕΝΔΕΚΑ ΒΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΒΑΚ
ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ 4 ΒΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΕΩΝ

- Δζςμευςη ςτισ Γενικζσ Αρχζσ
Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ
(Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία),

Δίκτυο Φορζων, Περιοχή
παρζμβαςησ, Κατάρτιςη ομάδασ
εργαςίασ, Αξιολόγηςη
Δυνατοτήτων *1, 2+
ΣΑΔΙΟ 1

ΣΑΔΙΟ 8
Παρακολοφθηςη &
αξιολόγηςη

Καθοριςμόσ τησ
διαδικαςίασ
ανάπτυξησ, του
χρονοδιαγράμματοσ
& τησ ςυμμετοχήσ
των εμπλεκόμενων
μερών & πολιτών

Ορθή Διαχείριςη,
παρακολοφθηςη,
αξιολόγηςη και
επικαιροποίηςη
του ςχεδίου.
[10,11]

Ανάπτυξη υνεργαςίασ
με το Δίκτυο Φορζων

[1,2]

1ο κφκλοσ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΧΕΔΙΟΤ
ΒΙΩΙΜΗ
ΑΣΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΑΔΙΟ 7
ΕΓΚΡΙΗ ΒΑΚ.
ΠΡΟΒΟΛΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. [9]

ΣΑΔΙΟ 2
Ανάλυςη τησ
υφιςτάμενησ
κατάςταςησ
κινητικότητασ [3]

Επικοινωνίασ & Διαβουλεφςεων

υμμετοχή &
ςυνεργαςία όλων
(Φορείσ & Πολίτεσ)

ΣΑΔΙΟ 6
υνεργαςία με Δίκτυο
Φορζων

3ο κφκλοσ

Κατανομή
αρμοδιοτήτων,
κατάρτιςη π/υ,
εξζταςη πηγών
χρηματοδότηςησ.
Καθοριςμόσ
μεθοδολογίασ
παρακαλοφθηςησ
& αξιολόγηςησ .
[7,8]

Επικοινωνίασ & Διαβουλεφςεων

ΣΑΔΙΟ 5

ΣΑΔΙΟ 4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΡΩΝ:

Ανάπτυξη
αποτελεςματικοφ
πακζτου μζτρων.
[6]

Ανάπτυξη
προτεραιοτήτων.
Προςδιοριςμόσ
μετρήςιμων
ςτόχων. [5]

υνεργαςία με Δίκτυο
Φορζων.
Ενημζρωςη Πολιτών.

2ο κφκλοσ

ΣΑΔΙΟ 3

Επικοινωνίασ & Διαβουλεφςεων

Ανάπτυξη
ςεναρίων, επιλογή
αποδοτικότερου &
ανάπτυξη κοινοφ
οράματοσ [3, 4]

υμμετοχή &
ςυνεργαςία όλων
(Φορείσ & Πολίτεσ)

υνεργαςία με Δίκτυο
Φορζων

Σχιμα 2: Προτεινόμενθ δομι των οκτώ (8) ςταδίων του κφκλου ΣΒΑΚ

Η ζπγρψλεπζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ εμππεξεηεί ψζηε αθελφο λα γίλνπλ
πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθέο θαη πξαθηηθέο νη νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΒΑΚ απφ
ηνπο Γήκνπο/Δλδηαθεξφκελνπο ζηελ επηθξάηεηα, θαη αθεηέξνπ λα πεξηνξίζνπλ ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ. Σε θάζε έλα ζηάδην ηεο
πξνηεηλφκελεο ζχλνςεο ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ αλαγξάθεηαη εληφο αγθπιψλ ην αληίζηνηρν
βήκα/ή βήκαηα (φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρψλεπζε) ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ΣΒΑΚ
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Δπηζεκαίλεηαη εθ λένπ φηη ζχκθσλα κε ηα
1

Στο παρόν κείμενο όπου γίνεται αναφορά ςε «βιμα» του κφκλου ΣΒΑΚ αυτό αφορά ςε κάποιο από
τα ζνδεκα βιματα του κφκλου ΣΒΑΚ τθσ Ε.Ε. Όταν, ςτο κείμενο γίνεται αναφορά ςε «ςτάδιο» αυτό
αφορά ςε κάποιο από τα οκτώ ςτάδια του προτεινόμενου κφκλου ΣΒΑΚ μετά τθ ςυγχώνευςθ των
ζνδεκα βθμάτων του κφκλου τθσ Ε.Ε.
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δηαιακβαλφκελα ζην ηεχρνο ηεο Δ.Δ. «οι καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ, ππέπει να
επμηνεςηούν ζηο πλαίζιο ηων ηοπικών ιδιαιηεποηήηων & ζςνθηκών οι οποίερ μποπεί
να οδηγήζοςν ζε πποζεγγίζειρ πος διαθοποποιούνηαι από εκείνερ πος
πεπιγπάθονηαι ζηιρ οδηγίερ ηηρ Δ.Δ.». Με ηελ αλσηέξσ δηαηχπσζε εθηηκάηαη φηη
παξέρεηαη ε απαηηνχκελε επειημία ψζηε θάζε ρψξα λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηεο
πιάλν νδεγηψλ δηαθνξνπνηνχκελν σο έλα βαζκφ απφ ην ηεχρνο νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.
Σεκεηψλεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε δνκή ζην Σρήκα 2 ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλαηξεί
θαη δελ αληηθαζηζηά ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΒΑΚ. Ανηιθέηωρ, ηα
οκηώ ζηάδια πποηείνεηαι να λειηοςπγήζοςν ωρ ελάσιζηη απαίηηζη από ηην πλεςπά
ηων Γήμων/Δνδιαθεπόμενων για ηην ανάπηςξη Σσεδίων Βιώζιμηρ Αζηικήρ
Κινηηικόηηηαρ ζηιρ καηεςθύνζειρ ηηρ Δ.Δ. Δπιζημαίνεηαι, δε όηι ζηην εξωηεπική
πεπίμεηπο ηος κύκλος ανάπηςξηρ έσοςν ζςνδεθεί οι ηέζζεπιρ πποκλήζειρ ηων ΣΒΑΚ
οι οποίερ αποηελούν βαζική επιδίωξη καηά ηην ανάπηςξη ενόρ Σσεδίος Βιώζιμηρ
Αζηικήρ Κινηηικόηηηαρ.
Σν παξάδεηγκα ηεο Βξέκεο
Σην ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ πφιε ηεο Βξέκεο, ην νπνίν μεθίλεζε ζηα
κέζα ηνπ 2012 θαη νινθιεξψζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα, δηαθξίλνληαη επί ηεο νπζίαο πέληε
ζηάδηα σο εμήο:
τάδια Ανάπτυξησ ΒΑΚ για την πόλη τησ Βρζμμησ

τόχοι χεδίου
Βιώςιμησ Αςτικήσ
Κινητικότητασ

Ανάλυςη
Τφιςτάμενησ
Κατάςταςησ:
Εμποδία &
Ευκαιρίεσ

Προςδιοριςμόσ
ςεναρίων,
ανάπτυξη
μζτρων

Εκτίμηςη
επιπτώςεων &
αξιολόγηςη
μζτρων/
ανάπτυξη του
ςεναρίου ςτόχοσ

Τλοποίηςη
ΒΑΚ

υνεργαςία φορζων & υμμετοχή Πολιτών

Σσήμα 3: Σηάδια ανάπηςξηρ ζσεδίος βιώζιμηρ αζηικήρ κινηηικόηηηαρ για ηην πόλη ηηρ Βπέμηρ
Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ. Οξηζκέλα
ζηάδηα ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ ηεο Δ.Δ. έρνπλ ζπγρσλεπζεί, ή ηνπιάρηζηνλ δελ έρνπλ απνηππσζεί
ζην θείκελν ηνπ ζρεδίνπ, ελψ άιια (π.ρ. παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο) αλαπηχζζνληαη
ζπλνπηηθά ζην ζρέδην (Sustainable Urban Mobility Plan, Bremen 2025). Ιδηαίηεξε βαξχηεηα
δίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (εληνπηζκφο εκπνδίσλ & επθαηξηψλ),
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζελαξίσλ & ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ.

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηαδίσλ ηνπ
πξνηεηλφκελνπ ζπλνπηηθνχ θχθινπ ΣΒΑΚ.
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εκείν Δθθίλεζεο – ηάδην Πξνεηνηκαζίαο

3.

Τν ζηάδην πξνεηνηκαζίαο πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηηο πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ
ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ν ΟΤΑ/Δλδηαθεξφκελνο, πξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
Σρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο.
Θέμα προς προβληματισμό.
- Το ζηάδιο αςηό θα είναι πποαπαιηούμενο για ηην
έγκπιζη σπημαηοδόηηζηρ για ηην ανάπηςξη ΣΒΑΚ?
- Θα ππέπει να ςποβάλλεηαι ζσεηικό Παπαδοηέο ππορ
ηην Φπημαηοδοηούζα Απσή, ηο οποίο θα πεπιλαμβάνει
ηιρ ενέπγειερ (3.1, 3.2, 3.3) πος πεπιγπάθονηαι
καηωηέπω?

Γέζκεπζε ζηηο γεληθέο αξρέο Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο

3.1

Η αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο αιιά θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αξρηθή δέζκεπζε ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Η δέζκεπζε
αθνξά ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ήηνη ηελ θνηλσλία, ηελ
νηθνλνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σην παξφλ ζηάδην πξνζδηνξίδνληαη
νη αξκφδηνη Φνξείο (Γίθηπν Φνξέσλ) πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαηχπσζε ηεο αξρηθήο δέζκεπζεο. Σην
Γίθηπν Φνξέσλ ζπκκεηέρνπλ θνξείο/νξγαληζκνί πνπ πινπνηνχλ πνιηηηθή κεηαθνξψλ,
ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, νκάδεο πνπ ιακβάλνπλ
πνιηηηθέο απνθάζεηο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ, θ.ιπ.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 3.1
1. Γηαηχπσζε θεηκέλνπ αξρηθήο Γέζκεπζεο
2. Υπνγξαθή Σπκθψλνπ Γέζκεπζεο ηνπ ΟΤΑ κε ην Γίθηπν Φνξέσλ
3. Σχζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία/ ππνζηήξημε ηνπ ΣΒΑΚ

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis

Γπαζηηπιόηηηα 1.1, 1.6 (ζημείωζη: η δπ. 1.6
αναθέπεηαι επίζηρ ζηην ενόηηηα 4.1.2 ηος παπόνηορ.)

Σσέδια

Βιώζιμηρ

Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.2.1

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ
ΣΒΑΚ Θεζζαλονίκηρ (ΣΑΣΘ)

3.2

Δνόηηηα 5 (ζελ. 7)

Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ΒΑΚ & αμηνιόγεζε
επξύηεξνπ πιαηζίνπ

Πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ θαη αμηνινγνχληαη ηα
δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν πνπ είηε αθνξνχλ
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ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνζδηνξηζκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο ή ηηο γεληθέο πνιηηηθέο
θαηεπζχλζεηο. Γηα παξάδεηγκα θαηαγξάθνληαη νη πνιηηηθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Σηξαηεγηθφ Πιαίζην Δπελδχζεσλ Μεηαθνξψλ, ζε άιια ζηξαηεγηθά ή ηνπηθά ζρέδηα
(π.ρ. πνιενδνκηθέο κειέηεο, Γεληθά Πνιενδνκηθά Σρέδηα (ΓΠΣ), Σρέδηα Φσξηθήο θαη
Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΣΦΟΟΑΠ), θ.α.), ζρεηηθή λνκνζεζία, θ.ιπ.

Θέμα προς προβληματισμό.
- Ο οπιζμόρ ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ θα ππέπει να πληποί
κάποιερ πποϋποθέζειρ?
Για παπάδειγμα ηι γίνεηαι ζε πεπιπηώζειρ όπος δεν ςπάπσει
εγκεκπιμένο ΓΠΣ, ή πεπιοσέρ πόλεων οι οποίερ είναι ζε
ζηάδιο ένηαξηρ.
- Η πεπιοσή μελέηηρ ζε νηζιωηικέρ πεπιοσέρ θα πληποί
κάποιερ ειδικέρ πποϋποθέζειρ?
- Ανάλογα με ηο μέγεθορ ηηρ πεπιοσήρ παπέμβαζηρ, μποπούν
ή απαιηείηαι να αναπηύζζονηαι ζςνέπγειερ μεηαξύ π.σ. Γήμων
πποκειμένος να σπημαηοδοηηθούν?

Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 3.2
Σπιινγή & αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ/κειεηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ & ηνπηθφ
επίπεδν.
Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 1.2, 2.1
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.2.2, 2.3.1

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

3.3

Πξνζδηνξηζκόο δπλαηνηήηωλ πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ

Δληνπίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη
πνιηηηθψλ ηνπ ΟΤΑ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ
δξάζεσλ θηλεηηθφηεηαο. Σηφρνο είλαη ε αλάπηπμε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο.
Πεξαηηέξσ, αμηνινγνχληαη νη δηαζέζηκνη πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ, ήηνη
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νηθνλνκηθά κέζα (ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ & αξρηθνχ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο). Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ θελά πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ηα
κέζα γηα ηελ θάιπςή ηνπο.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 3.3
1. Έθζεζε απνηειεζκάησλ απηφ-αμηνιφγεζεο
2. Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ & αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis

Γπαζηηπιόηηηα 1.3, 1.4
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Σσέδια

Βιώζιμηρ

Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.2.3, 2.2.4

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ
Απνηέιεζκα ηαδίνπ Πξνεηνηκαζίαο
1. Έγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Σηαδίνπ Πξνεηνηκαζίαο απφ ην αληίζηνηρν
Σπκβνχιην ΟΤΑ. Σε πεξίπησζε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ΟΤΑ, απαηηείηαη έγθξηζε απφ
ην ζχλνιν ησλ αληίζηνηρσλ Σπκβνπιίσλ. Δηδηθφηεξα ε έγθξηζε ζα πξέπεη λα
αθνξά ζηα εμήο:
(α) Γηαηχπσζε Γέζκεπζεο
(β) Υπνγξαθή Σπκθψλνπ Γέζκεπζεο ηνπ ΟΤΑ κε ην Γίθηπν Φνξέσλ
(γ) Σχζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΣΒΑΚ
(δ) Σπιινγή & αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ/κειεηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ &
ηνπηθφ επίπεδν.
(ε) Έθζεζε απνηειεζκάησλ απηφ-αμηνιφγεζεο
(ζη) Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ & αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο

4.

ηάδηα Αλάπηπμεο ΒΑΚ

4.1

ηάδην 1: Καζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ,
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο & ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ εκπιεθόκελωλ
κεξώλ θαη πνιηηώλ

Τν ζηάδην απηφ ζπγρσλεχεη κέξνο ηνπ βήκαηνο [1] θαη εηδηθφηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
[1.5: Καθοπιζμόρ βαζικού σπονοδιαγπάμμαηορ και 1.6: Πποζδιοπιζμόρ βαζικών
παπαγόνηων και ενδιαθεπόμενων θοπέων] & ην βήκα [2] ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ ησλ
νδεγηψλ ηεο Δ.Δ., ήηνη [2: Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ ανάπηςξηρ και ηος πεδίος
εθαπμογήρ ηος ζσεδίος].
Σην ελ ιφγσ ζηάδην εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα:

4.1.1

Καζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο & ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο

Σε απηή ηελ ελέξγεηα αλαπηχζζζεηαη ην πιάλν εξγαζίαο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ ΣΒΑΚ. Δπίζεο εμεηάδνληαη νη ζπλέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο
ππάξρνπλ κε άιινπο ηνκείο (π.ρ. πγεία, παηδεία, νηθνλνκία, θ.ιπ.), ψζηε λα
αλαπηπρζνχλ θνηλέο δξάζεηο εληαζζφκελεο ζε έλα εληαίν πεδίν πνιηηηθήο πνπ ζα
εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Πεξαηηέξσ, ε ελ ιφγσ ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε
εκπιεθφκελνπ, ηηο επζχλεο ηνπ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα
ην νινθιεξψζεη. Πξνβιέπεηαη ν θαζνξηζκφο ηνπ Υπεχζπλνπ πινπνίεζεο ηνπ θάζε
ζηαδίνπ ή επηκέξνπο ελεξγεηψλ (π.ρ. ππεχζπλνο δηαβνχιεπζεο, ππεχζπλνο
ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ππεχζπλνο παξαθνινχζεζεο, θ.ιπ.).
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Δπηπξφζζεηα, θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή ζεηξά ησλ ζηαδίσλ & επηκέξνπο ελεξγεηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ΣΒΑΚ κέρξη θαη ηελ
νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ. Πξνζδηνξίδεηαη επηπιένλ ην καθξνπξφζεζκν ρξνλνδηάγξακκα
κε νξίδνληα 10εηίαο ην νπνίν αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.1.1
1. Σρέδην εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 1.5, 2.2, 2.4
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηερ 2.2.5, 2.3.2, 2.3.4

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.1.2

ρεδηαζκόο ζπκκεηνρήο εκπιεθόκελωλ κεξώλ & πνιηηώλ

Σε απηή ηελ ελέξγεηα πξνζδηνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (θνξέσλ
& πνιηηψλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά ή ελ κέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ.
Δηδηθφηεξα:
(α) νξηζηηθνπνηείηαη ην Γίθηπν Φνξέσλ πνπ είρε
αξρηθψο θαζνξηζηεί ζην Σηάδην Πξνεηνηκαζίαο θαη
ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ & πινπνίεζεο ηνπ ΣΒΑΚ.
(β) νξίδεηαη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ, ε
νπνία ζπκκεηέρεη ζε φια ηα ζηάδηα δηαβνχιεπζεο
ηνπ ζρεδίνπ. Τν ξφιν απηφ κπνξεί λα αλαιάβεη ε
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξν 76 λ. 3852/2010
ΦΔΚ Α87, ή εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν δχλαηαη λα
δηεπξπλζεί σο πξνο ηα κέιε ηεο.
(γ) πξνζδηνξίδνληαη πνιίηεο ή νκάδεο πνιηηψλ (π.ρ. γεηηνληέο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο) νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ ηα κέηξα ηνπ ζρεδηαζκνχ.
Σηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ν ξφινο
ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ. Η
ζπκκεηνρή ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ – ιφγσ ηεο άκεζεο εκπινθήο ηνπο ζηελ πινπνίεζε
ηνπ ΣΒΑΚ- πξνβιέπεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ. Αληηζηνίρσο, ν ξφινο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ είλαη ε απνηχπσζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε θαηάζεζε
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πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, θαη ε δηαζθάιηζε ηεο απνδνρήο θαη ησλ
πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζρεδηαζκφ είλαη
κελ δηεπξπκέλε αιιά ζπγθεθξηκέλε σο πξνο ηα ζηάδηα. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
επηθνηλσλίαο κε ην Γίθηπν Φνξέσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαηαξηίδεηαη
ζρεηηθφ ζρέδην.
Πεξαηηέξσ, θαηαξηίδεηαη ζρέδην γηα ηελ εζηηαζκέλε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ. Αλαπηχζζεηαη πιάλν επηθνηλσλίαο & δηαβνχιεπζεο ην νπνίν
ζα πεξηιακβάλεη ηα κέζα-εξγαιεία (π.ρ. ζπκκεηνρή κέζσ δηαδηθηχνπ, νξγάλσζε
ζπλαληήζεσλ, ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο, έξεπλεο, εθδειψζεηο ελεκέξσζεο,
θ.ιπ), ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ζπλνιηθή
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Τν πιάλν ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηελ
επηθνηλσλία ηεο αξρηθήο δέζκεπζεο θαζψο θαη ηη επηδηψθεη λα πεηχρεη ν ΟΤΑ κέζα
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΒΑΚ (Αξρηθή Πξνζέγγηζε Οξάκαηνο).
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.1.2
1. Σρέδην ζπληνληζκνχ, επηθνηλσλίαο & δηαβνχιεπζεο εκπιεθφκελσλ κεξψλ &
πνιηηψλ
Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis

Γπαζηηπιόηηηα 1.6 (βλ. και ενόηηηα 3.1 ανωηέπω),
2.3

Σσέδια

Βιώζιμηρ

Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.3.3

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

Απνηέιεζκα ηαδίνπ 1
1. Υπνβνιή παξαδνηένπ Σηαδίνπ 1, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
(α) Σρέδην εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο
(β) Σρέδην ζπληνληζκνχ, επηθνηλσλίαο & δηαβνχιεπζεο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ &
πνιηηψλ
Τν Παξαδνηέν εγθξίλεηαη απφ ην αληίζηνηρν Σπκβνχιην ΟΤΑ. Σε πεξίπησζε
ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ΟΤΑ, απαηηείηαη έγθξηζε απφ ην ζχλνιν ησλ αληίζηνηρσλ
Σπκβνπιίσλ.
Γηα

ηε

ζχληαμε

ηνπ

ζπλαληήζεηο/ζπλεξγαζίεο

αλσηέξσ
κε

ην

παξαδνηένπ
Γίθηπν

απαηηείηαη

Φνξέσλ,

νη

λα

απφςεηο

έρνπλ
ησλ

πξνεγεζεί
νπνίσλ

ζα

ελζσκαηψλνληαη ζην ζρέδην εξγαζίαο θαη ζην ζρέδην επηθνηλσλίαο & δηαβνχιεπζεο.

Θέμα προς προβληματισμό.
-

Πποκειμένος να ενημεπώνεηαι η Κενηπική Γιοίκηζη και να
παπακολοςθεί ηιρ εξελίξειρ ζηην ανάπηςξη ηων ΣΒΑΚ, θα
μποπούζε ο ΟΤΑ να αποζηείλει ζηη Γιοικηηική Γομή, για
ηήπηζη ζσεηικού θακέλος, ηα κάηωθι:
(α) Υπογπαθή Σςμθώνος Γέζμεςζηρ ηος ΟΤΑ με ηο Γίκηςο
Φοπέων
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(β) Σσέδιο επγαζίαρ για ηην ανάπηςξη ηος ΣΒΑΚ και
σπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ
(γ) Σσέδιο

ζςνηονιζμού, επικοινωνίαρ & διαβούλεςζηρ

εμπλεκόμενων θοπέων & πολιηών

ηάδην 2: Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θηλεηηθόηεηαο

4.2

Τν ελ ιφγσ ζηάδην είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο ζε απηφ απνηππψλνληαη ηα
πξνβιήκαηα ηεο πφιεο αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ θαιείηαη λα αλαδείμεη. Πξφθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ηε δξαζηεξηφηεηα [3.1 Πποεηοιμαζία ανάλςζηρ πποβλημάηων &
εςκαιπιών] ηνπ βήκαηνο [3] φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θχθιν ΣΒΑΚ ησλ νδεγηψλ ηεο
Δ.Δ. Γηα ηε ξεαιηζηηθφηεξε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ αλάδεημε
πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, είλαη ζεκαληηθή ε ίδηα
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο
θηλεηηθφηεηαο.
Τν ελ ιφγσ ζηάδην δηαξζξψλεηαη σο εμήο:
4.2.1

Δλεξγή ζπκκεηνρή πνιηηώλ

Σε απηή ηε θάζε ελεξγνπνηείηαη ην ζρέδην επηθνηλσλίαο & δηαβνχιεπζεο πνπ
αλαπηχρζεθε πξνεγνχκελα ζην Σηάδην 1. Με ηε ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο
Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ θαη ησλ πνιηηψλ μεθηλά ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ ηζπλφλησλ
ζρεδηαζκνχ, ηνπ Γηθηχνπ θνξέσλ θαη ηνπ ΟΤΑ πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη
ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Η Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη νη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη γηα ην ΣΒΑΚ ζηελ πφιε
ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ.
Ταπηφρξνλα, ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη, νη πνιίηεο
εθζέηνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αλάγθεο θηλεηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο
ηνπο. Μέζα απφ απηφ ην δηάινγν θαηαγξάθνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
θνηλσληθψλ & επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ψζηε λα δηαηππσζεί ην ζρέδην νξάκαηνο πνπ
ζα είλαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζελαξίσλ ηνπ Σηαδίνπ 3.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.2.1
-

νπ

Έλαξμε 1

θχθινπ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο πνιίηεο, ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο

ΣΒΑΚ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ. Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε
πξνγξάκκαηνο δηαβνχιεπζεο (π.ρ. αξηζκφο εκεξίδσλ, πιήζνο εληχπσλ πνπ
δηαλεκήζεθαλ, θ.ιπ., θαζψο θαη αμηνιφγεζε ζρνιίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην
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πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο).
-

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ δηαβνχιεπζεο & αλάπηπμε ζρεδίνπ νξάκαηνο

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 2.3, 4.1, 4.2
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.3.3, 2.5.2, 2.5.1

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.2.2

Αλάιπζε πξνβιεκάηωλ & επθαηξηώλ

Με ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ αλαδεηθλχνληαη ηα
πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη νη αληίζηνηρεο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε
ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Με ηελ αλάιπζε απηή δεκηνπξγείηαη ε αλαγθαία βάζε
ψζηε λα απνηππσζεί κε δείθηεο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα παξαθνινπζείηαη
ζηε ζπλέρεηα ε πξφνδνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Ο Υπεχζπλνο ζπιινγήο
ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Σρέδην Δξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΒΑΚ (βι.
ελφηεηα 4.1.1), κεξηκλά γηα ηα εμήο:
 ηελ θαηαγξαθή αλά θνξέα ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ
 ηε δηαπίζησζε θελψλ
 ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (πνζνηηθψλ & πνηνηηθψλ
δεηθηψλ) γηα ηε δηαξθή ζπγθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ
εμάιεηςε ησλ δηαπηζησζέλησλ θελψλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ ΟΤΑ θαη ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ. Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηεο
δπζθνιίαο ζπγθέληξσζεο ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, ν ΟΤΑ κπνξεί λα δεηά ηερληθή
ππνζηήξημε απφ Δμσηεξηθφ Σχκβνπιν κε αλάινγε εκπεηξία.
Τα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ, ηα
νπνία, κεηαμχ άιισλ, ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ γηα ηελ
απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, είλαη ηα εμήο:
i.

πγθέληξωζε δηαζέζηκωλ ζηνηρείωλ από πθηζηάκελεο κειέηεο

Σπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη δηαζέζηκεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ
πεξηνρή κειέηεο (π.ρ. θπθινθνξηαθνί θφξηνη, κειέηεο Π-Π, κειέηεο ζηάζκεπζεο,
ρξήζεηο γεο, ζρέδηα αλαπιάζεσλ θ.ιπ). Τα δεδνκέλα ησλ κειεηψλ αμηνινγνχληαη σο
πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο.
ii.

πιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείωλ ρξήζεωλ γεο & νδηθνύ δηθηύνπ

Αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θάησζη ζηνηρείσλ:
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iii.





Καηαγξαθή θαη απνηχπσζε ζε ράξηεο ησλ πθηζηακέλσλ ρξήζεσλ γεο
(ζρνιεία, αζιεηηθνί ρψξνη, δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκπνξηθέο δψλεο, ρψξνη
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αξραηνινγηθνί ρψξνη,
εθθιεζίεο, ρψξνη πξαζίλνπ, αλάπηπμε εκπνξεπκαηηθψλ/βηνκεραληθψλ
πεξηνρψλ θ.ιπ).
Καηαγξαθή θαη απνηχπσζε ζε ράξηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πθηζηάκελε
ηεξάξρεζε θαη θπθινθνξηαθή νξγάλσζε), θαηαγξαθή ησλ γεσκεηξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νδψλ, ζεκαηνδνηνχκελνη θφκβνη, δηαβάζεηο πεδψλ,
ρψξνη ζηάζκεπζεο, ζέζεηο ηαμί, ζέζεηο πνδειάησλ, δηθχθισλ, ζεκεία
θνξηνεθθφξησζεο, ιεσθνξεηνισξίδεο, θ.ιπ.
Καηαγξαθή θαη απνηχπσζε ζε ράξηεο ησλ δηθηχσλ ΜΜΜ

πιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείωλ κεηαθηλήζεωλ
Κπθινθνξηαθνί θφξηνη βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ
Έξεπλα Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνχ κεηαθηλήζεσλ
Έξεπλα ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κε ηα ΜΜΜ
Φαξαθηεξηζηηθά ζηάζκεπζεο (παξά ηελ νδφ, ρψξνη ζηάζκεπζεο, θ.ιπ)
Καηαγξαθή ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ/ζπκβάληωλ

iv.

Σηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, εληνπηζκφο κειαλψλ ζεκείσλ
θαη απνηχπσζε απηψλ ζε ράξηεο.

Θέμα προσ προβληματιςμό.
- Το ςφνολο των ανωτζρω ςτοιχείων κα είναι αναγκαία
για κάκε περιοχι μελζτθσ?
- Χρειάηεται να γίνει διάκριςθ μεταξφ για παράδειγμα
μικρών, μεςαίων & μεγάλων πόλεων?

Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.2.2
-

Έθζεζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ (πνζνηηθψλ & πνηνηηθψλ δεηθηψλ)
γηα ηε δηαξθή ζπγθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ αλά Φνξέα θαη ηελ εμάιεηςε
ησλ δηαπηζησζέλησλ θελψλ. Καζνξηζκφο δεηθηψλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο ζην ζηάδην
πινπνίεζεο ηνπ ΣΒΑΚ .

-

Υπνβνιή Τερληθήο Έθζεζεο πνπ ζα απνηππψλεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
αλαιπηηθά θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ.

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
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Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 3.1, 8.1
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.4.1, 2.9.1

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.3.

ηάδην 3:
Αλάπηπμε ζελαξίωλ, επηινγή απνδνηηθόηεξνπ &
αλάπηπμε θνηλνύ νξάκαηνο

4.3.1

Αλάπηπμε ελαξίωλ

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ θχθινπ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Σηαδίνπ 2, ζην παξφλ
αλαπηχζζνληαη θαη εμεηάδνληαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Η δξαζηεξηφηεηα απηή πινπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ
Φνξέσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ. Τα ζελάξηα απνηππψλνπλ ηηο
πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ρξνληθφ νξίδνληα 5εηίαο έσο 20εηίαο
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ αξρηθνχ
νξάκαηνο.
Γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη
θαηάιιειν κνληέιν φηαλ απηφ απαηηείηαη, ελψ ζπλαμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία θφζηνπονθέινπο ησλ παξεκβάζεσλ.

Θέμα προσ προβληματιςμό.
- Χρειάηεται να γίνει διάκριςθ μεταξφ για παράδειγμα
μικρών, μεςαίων & μεγάλων πόλεων, ωσ προσ τθν
αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ ςεναρίων με χριςθ
κατάλλθλου μοντζλου?
- Θα προςδιοριςτοφν τφποι ςεναρίων π.χ. do nothing
scenario, business as usual, scenario 1, scenario 2, κ.λπ.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.3.1
-

Υπνβνιή Τερληθήο Έθζεζεο πνπ ζα πεξηγξάθεη θαη απνηππψλεη ηα απνηειέζκαηα
ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο.

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 3.2
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.4.2

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.3.2 Δπηινγή απνδνηηθόηεξνπ ζελαξίνπ & αλάπηπμε θνηλνύ νξάκαηνο
Σηελ πξνεγνχκελε ελέξγεηα, εμεηάζηεθαλ ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ πεξηνρή
κειέηεο ηνπ ΣΒΑΚ. Η επηινγή ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ζελαξίνπ γηα ηελ πεξηνρή
Προτεινόμενο Πλαίςιο Προδιαγραφών Ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ για τισ Ελλθνικζσ Πόλεισ

13

παξέκβαζεο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Φνξέσλ αμηνπνηψληαο αλαιχζεηο
θφζηνπο – νθέινπο (SWOT analysis) θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ (π.ρ.
κεξίδην ρξήζεο κέζσλ κεηαθίλεζεο, δείθηεο αηπρεκάησλ, πεξηβαιινληηθνί ξχπνη,
θ.ιπ). Τν επηιερζέλ ζελάξην κπνξεί λα είλαη είηε έλα απφ ηα ελαιιαθηηθά πνπ
εμεηάζηεθαλ είηε λα πξνθχπηεη σο ζπλδπαζκφο απηψλ.
Με ηελ επηινγή ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ζελαξίνπ δηακνξθψλεηαη ην αξρηθψο
δηαηππσκέλν φξακα ηνπ Σηαδίνπ 2, ε ηειηθή κνξθή ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη λα είλαη
επξέσο απνδεθηή απφ ην Γίθηπν Φνξέσλ, ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ θαη
ηνπο πνιίηεο. Η αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γίθηπν Φνξέσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ θαη εγθξίλεηαη απφ ην
Σπκβνχιην ηνπ ΟΤΑ.
Τν φξακα παξέρεη κε πνηνηηθή πεξηγξαθή ην επηδησθφκελν αζηηθφ πεξηβάιινλ γηα
ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη βάζεη απηνχ αλαπηχζζνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα
ζρεδηαζκνχ. Η δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθή, θαηαλνεηή
θαη ειθπζηηθή ζην επξχ θνηλφ. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζε βάζνο 10εηίαο ηελ
καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε φισλ ησλ κέζσλ θαη κνξθψλ κεηαθνξάο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηνλ πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηνλ
πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, θ.ιπ.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.3.2
-

Δπηινγή απνδνηηθφηεξνπ ζελαξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Φνξέσλ

-

Τειηθή δηαηχπσζε νξάκαηνο, εγθεθξηκέλε απφ ην Σπκβνχιην ηνπ ΟΤΑ.

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 3.2, 4.1
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.4.2, 2.5.1

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.3.3 Δλεκέξωζε πνιηηώλ & ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο
Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηήξημε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ κέηξσλ, πνπ
θαζνξίδνληαη ζε επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη
θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ απφ ηνπο πνιίηεο ην φξακα πνπ αλαπηχρζεθε θαη νη ζηφρνη
πνπ απηφ εμππεξεηεί. Η θαηαλφεζε ηνπ νξάκαηνο πξνζβιέπεη ζηελ ζεηηθή απνδνρή
ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη κέηξσλ πνπ ζα επηιερζνχλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ
δηνξγαλψλνληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
Σρέδην Δπηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζην Σηάδην 1. Πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ είλαη ηα ΜΜΔ (ηχπνο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε), ε δηνξγάλσζε
αλνηθηψλ εθδειψζεσλ, ε δηαλνκή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, θ.ιπ.
Απνηέιεζκα ελέξγεηαο 4.3.3
-

Έλαξμε 2

νπ

θχθινπ ελεκέξσζεο & δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηε
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ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ.
Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο δηαβνχιεπζεο (π.ρ. αξηζκφο εκεξίδσλ,
πιήζνο εληχπσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ, θ.ιπ., θαζψο θαη αμηνιφγεζε ζρνιίσλ πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο).
-

Δθφζνλ, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεκέξσζεο/δηαβνχιεπζεο θξηζεί απαξαίηεην,
ην φξακα δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί κεξηθψο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην
αλαζεσξεκέλν φξακα εγθξίλεηαη εθ λένπ απφ ην Σπκβνχιην ηνπ ΟΤΑ.

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 4.2
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.5.2

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.4

ηάδην 4: Αλάπηπμε Πξνηεξαηνηήηωλ. Πξνζδηνξηζκόο
Μεηξήζηκωλ ηόρωλ.

Σην ζηάδην απηφ, (βήκα 5 ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ) ν ΟΤΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν
Φνξέσλ ζα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Οη ζηφρνη νθείινπλ λα είλαη μεθάζαξνη, κεηξήζηκνη,
πνηνηηθνί ή πνζνηηθνί κε ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ
είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ φινη νη ζηφρνη, νη εκπιεθφκελνη ζα πξέπεη λα
πξνθξίλνπλ απηνχο πνπ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεινη ή πην απνηειεζκαηηθνί
γηα ηελ πφιε ηνπο.

4.4.1

Αλάπηπμε πξνηεξαηνηήηωλ

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζε κηα πφιε είλαη έλα
θξίζηκν ζηάδην δεδνκέλνπ φηη ζα νξίζεη ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα εζηηάζεη ν
ζρεδηαζκφο. Οη πξνηεξαηφηεηεο θαζνξίδνληαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Γίθηπν
Φνξέσλ, πξνθχπηνπλ ζηε βάζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο θαη αθνξνχλ ηνπο ηξεηο άμνλεο
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (θνηλσλία, νηθνλνκία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο).
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη εμήο:
 Πξνζβαζηκφηεηα
 Αληηκεηψπηζε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο
 Βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα
 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πφξσλ
 Κνηλσληθή ζπλνρή
 Ιζφηεηα/Γηθαηνζχλε
 Μείσζε ηνπ ζνξχβνπ
 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο

4.4.2

Πξνζδηνξηζκόο κεηξήζηκωλ ζηόρωλ

Οη ζηφρνη νθείινπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα πην ζαθή κνξθή δέζκεπζεο ελφο
ΣΒΑΚ. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη SMART (ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί,
Προτεινόμενο Πλαίςιο Προδιαγραφών Ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ για τισ Ελλθνικζσ Πόλεισ
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ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά νξηζκέλνη). Δπηπξφζζεηα, νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη νπζηψδεηο
γηα ιφγνπο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ παξέρεη δηαθάλεηα
θαη ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ην ηη πεξηκέλεη θαλείο λα επηηχρεη αιιάδνληαο ηελ κεηαθνξά
θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε. Η δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη πεξηιακβάλεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην θνηλφ φξακα πνπ απνηειεί θαη ηνλ
απψηεξν ζθνπφ ηνπ ΣΒΑΚ, ελψ ηα κέηξα είλαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.
Δλδεηθηηθνί ζηφρνη είλαη νη εμήο:


αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο ησλ πνδειάησλ



αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ πεδήο κεηαθίλεζεο



αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ



βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ



κείσζε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο απφ νρήκαηα



βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο πεδψλ



νξγάλσζε θαη ξχζκηζε ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ



δηαρείξηζε εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ



κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ξχπσλ



αλάπηπμε δηθηχνπ ήπησλ ππνδνκψλ



κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ απφ ηα νρήκαηα

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη γηα ηελ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ, ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξνληθφο νξίδνληαο κέζα ζηνλ νπνίν απηνί κπνξνχλ
λα επηηεπρζνχλ. Έλα παξάδεηγκα γηα ηνπο ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ
αλσηέξσ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί.
Πίνακασ 1. Ενδεικτικοί ςτόχοι του ΣΒΑΚ και ποςοτικοποίθςι τουσ
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ηόρνο

Πνζνηηθνπνίεζε
ηόρνπ

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Σηκή
ηόρνο

Υξνληθόο
Οξίδνληαο

Πνζνζηφ ρξήζεο
πνδειάηνπ

Μεηαθηλήζεηο

10%

10εηία

Αχμεζε κεξηδίνπ πεδήο
κεηαθίλεζεο

Πνζνζηφ πεδήο
κεηαθίλεζεο

Μεηαθηλήζεηο

10%

10εηία

Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ
ρξήζεο ησλ δεκφζησλ
ζπγθνηλσληψλ

Πνζνζηφ ρξήζεο
δεκνζίσλ
ζπγθνηλσληψλ

Μεηαθηλήζεηο

50%

10εηία

Σπρλφηεηα
δξνκνινγίσλ

Λεπηά

5

5εηία

Μέζε ηαρχηεηα
θίλεζεο

Ταρχηεηα
ρικ/ψξα

20

10εηία

Μείσζε αηπρεκάησλ
πνπ εκπιέθνληαη
πεδνί
Ωξηαία ελαιιαγή
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο

Αηπρήκαηα

5%

10εηία

Ορήκαηα/Θέζε-ψξα

3

5εηία

Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ
ρξήζεο ησλ
πνδειάησλ

Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ ησλ
δεκφζησλ
ζπγθνηλσληψλ
Μείσζε θπθινθνξηαθήο
ζπκθφξεζεο απφ
νρήκαηα
Βειηίσζε νδηθήο
αζθάιεηαο πεδψλ
Οξγάλσζε θαη ξχζκηζε
ζηάζκεπζεο επί ηεο
νδνχ
Γηαρείξηζε
εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ

Πνζνζηφ ρξήζεο
«θαζαξψλ»
νρεκάησλ logistics

Μεηαθηλήζεηο

40%

10εηία

Μείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ
ξχπσλ

Μείσζε ηνπ CO2
εληφο ηνπ αζηηθνχ
θέληξνπ

Φιγξ.

10%

10εηία

Αλάπηπμε δηθηχνπ
ήπησλ ππνδνκψλ

Αχμεζε ηνπ κήθνπο
δηαδξνκψλ ήπηαο
θπθινθνξίαο
Μείσζε ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ
εθηίζεηαη ζε db άλσ
ηνπ επηηξεπφκελνπ
νξίνπ

Φικ.

50

10εηία

Πνζνζηφ
πιεζπζκνχ

20%

10εηία

Μείσζε ηεο ζηάζκεο
ζνξχβνπ απφ ηα
νρήκαηα

Σεκεηψλεηαη φηη επεηδή νη ζηφρνη νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο θνξέσλ θαη πνιηηψλ, ε ζπλερήο εκπινθή ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ είλαη
απαξαίηεηε.

Θέμα προς προβληματισμό.
- Θα πποζδιοπιζηεί έναρ ελάσιζηορ απιθμόρ ζηόσων πος θα
είναι απαιηηηόρ για ηην παπακολούθηζη ηος ΣΒΑΚ, για
παπάδειγμα ανάλογα με ηο μέγεθορ ηηρ κάθε πόληρ (μικπή,
μεζαία, μεγάλη)?
Απνηέιεζκα ηαδίνπ 4
-

Παξαδνηέν πξνζδηνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, αλάπηπμε
κεηξήζηκσλ ζηφρσλ & πξνηεξαηνπνίεζή ηνπο.

-

Δπίζεκε πηνζέηεζε (έγθξηζε?) παξαδνηένπ απφ ην Γίθηπν Φνξέσλ θαη ηνλ ΟΤΑ
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Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 5.1, 5.2
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.6.1, 2.6.2

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.5

ηάδην 5: Αλάπηπμε Απνηειεζκαηηθνύ Παθέηνπ Μέηξωλ

Τν επφκελν ζηάδην (βήκα 6 ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ) κεηά ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ
θαη ζηφρσλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ παθέηνπ κέηξσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ηα
κέηξα είλαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Γήκνη θαη νη αξκφδηνη θνξείο
πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο ζα πξέπεη λα
επηιεγνχλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλέξγεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σε απηφ ην ζηάδην
είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα πξψηε αξρηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πηνζέηεζεο
εθάζηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ, θαζψο θαη ηνπ αξκφδηνπ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ηνπ
κέηξνπ. Η νξηζηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ε αλάζεζε εθάζηνπ κέηξνπ ζηνλ
αξκφδην ππεχζπλν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αλαπηχζζεηαη εηδηθφηεξα ζην Σηάδην 6.

4.5.1

Πξνζδηνξηζκόο ηωλ πην απνηειεζκαηηθώλ κέηξωλ

Σην ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα κέηξα εθείλα ηα νπνία είλαη πην
ξεαιηζηηθά, αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη εληάζζνληαη ζε κηα
ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε αθνχ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ
κέηξσλ επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα φηαλ δηαζθαιηζηεί ε αγαζηή ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο δξάζεσλ. Πξνηεηλφκελα πεδία κέηξσλ αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζηα εμήο:

Καζαξά νρήκαηα θαη θαχζηκα

Γηαρείξηζε αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ

Σηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο δήηεζεο

Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο

Σπιινγηθέο επηβαηηθέο κεηαθνξέο

Τειεκαηηθή

Δπηινγέο θηλεηηθφηεηαο ιηγφηεξν εμαξηψκελεο απφ ην Ι.Φ.
Παξάιιεια κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ, κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη δείθηεο
γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο. Με ηελ επηινγή ησλ δεηθηψλ, επί ηεο νπζίαο
παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ησλ κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην Σηάδην 4. Οη δείθηεο απηνί εμάιινπ αμηνπνηνχληαη ζην
Σηάδην 6, φηαλ γίλεηαη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θάζε κέηξνπ,
θαη απνηεινχλ ην εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πνπ πεξηγξάθεηαη
ζην Σηάδην 8.

4.5.2

Μαζαίλνληαο από ηελ εκπεηξία άιιωλ

Η αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο δχλαηαη λα
δηεπθνιπλζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζηε ιήςε κέηξσλ ζε άιιεο πεξηνρέο
κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νπνία έρνπλ απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθά. Δπαθέο
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κε εηδηθνχο πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ εκπεηξία ζηε ιήςε παξφκνησλ κέηξσλ ζε άιιεο
πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη
πεξηνξίδεη ην ξίζθν ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ. Δίλαη θξίζηκν φκσο λα ηνληζηεί φηη φια
ηα κέηξα δελ είλαη θαηάιιεια γηα φινπο. Κάζε πεξηνρή έρεη ηα δηθά ηεο
ραξαθηεξηζηηθά (κνξθνινγία εδάθνπο, δίθηπν δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ, επνρηθή
δηαθχκαλζε ζην πιήζνο ησλ κεηαθηλήζεσλ, πιεζπζκφ θαη έθηαζε, θ.ιπ.) θαη
επνκέλσο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία ζε
πεξηνρέο κε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά.

4.5.3

Δμέηαζε θαιύηεξεο ζρέζεο ηηκήο - απόδνζεο

Ιδηαίηεξα θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο ζηελ επηινγή ησλ κέηξσλ, εηδηθά ζε
πεξηφδνπο πεξηνξηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ, απνηειεί ε βέιηηζηε ζρέζε θφζηνπο –
νθέινπο ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πηνζεηεζνχλ. Μέηξα πνπ δελ θαζίζηαληαη νηθνλνκηθά
εθηθηά ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη λα αλαδεηνχληαη κέηξα ξεαιηζηηθά θαη
νηθνλνκηθά πινπνηήζηκα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξήζηκε είλαη θαη ε εκπεηξία
άιισλ (βιέπε 4.5.2) έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλά ιάζε ηνπ παξειζφληνο κε
ηελ επηινγή κέηξσλ είηε δαπαλεξψλ είηε αλαπνηειεζκαηηθψλ. Η επηινγή ησλ κέηξσλ
ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ ιακβάλνληαο ππφςε θαη
ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε επηινγήο.

4.5.4

Υξήζε ζπλεξγεηώλ θαη δεκηνπξγία νινθιεξωκέλωλ παθέηωλ κέηξωλ

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ε επηινγή ησλ κέηξσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη
απνζπαζκαηηθή
αιιά
λα
εληάζζεηαη
ζε
έλα
επξχηεξν
πιαίζην
αιιεινζπκπιεξσκέλσλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο,
ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ησλ άιισλ ηνκεαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκνχ (πεξηβάιινλ,
νηθνλνκία, πγεία). Απηφ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ ψζηε ε ηειηθή
επηινγή λα δηαζθαιίζεη φηη ζα θαηαζηεί επσθειήο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο.

4.5.5

Δλεκέξωζε πνιηηώλ & ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο

Τα κέηξα πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ, παξνπζηάδνληαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ θαη ζηνπο πνιίηεο. Η παξνπζίαζε ησλ κέηξσλ
νπζηαζηηθά αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ
επηιερζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Κξίζηκνο παξάγνληαο ψζηε ηα πξνηεηλφκελα
κέηξα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη απνδεθηά είλαη ε νξζή επηθνηλσλία, κε ηελ νπνία
αλαιχνληαη ζηνπο πνιίηεο ηα ππέξ θαη ηα θαηά θάζε κέηξνπ, θαζψο θαη ε δέζκεπζε
ηνπ θνξέα πινπνίεζεο γηα αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.
Δθφζνλ δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηνπο, ηα κέηξα νξηζηηθνπνηνχληαη θαη εμεηάδεηαη ε
πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ην
θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 2, παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή ιίζηα κε πξνηεηλφκελα κέηξα
πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο αλά ζηφρν ηνπ Πίλαθα 1.
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Πίνακασ 2. Πλαίςιο Δράςεων ανά Στόχο.

ηόρνο

Πνζνηηθνπνίεζε
ηόρνπ

Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ
ρξήζεο ησλ
πνδειάησλ
Βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ ησλ
δεκφζησλ
ζπγθνηλσληψλ
Μείσζε θπθινθνξηαθήο
ζπκθφξεζεο απφ
νρήκαηα
Βειηίσζε νδηθήο
αζθάιεηαο πεδψλ

Πνζνζηφ ρξήζεο
πνδειάηνπ
Σπρλφηεηα
δξνκνινγίσλ
Μέζε ηαρχηεηα
θίλεζεο
Μείσζε αηπρεκάησλ
πνπ εκπιέθνληαη
πεδνί
Ωξηαία ελαιιαγή
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο

Οξγάλσζε θαη ξχζκηζε
ζηάζκεπζεο επί ηεο
νδνχ

Γξάζεηο







Δπέθηαζε Γηθηχνπ Πνδειαηνδξφκσλ
Σχζηεκα Δλνηθίαζεο Πνδειάησλ
Bike & Ride θαη ΜΜΜ
Καιχηεξε αμηνπνίεζε ζηφινπ νρεκάησλ & νδεγψλ
Αλαζρεδηαζκφο δηθηχνπ ΜΜΜ
Δπέθηαζε δηθηχνπ ιεσθνξεηνισξίδσλ







Έιεγρνο ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο
Σχζηεκα ρξέσζεο εηζφδνπ ζην θέληξν
Car sharing – Car pooling
Γηακφξθσζε θφκβσλ
Δθπαίδεπζε παηδηψλ ζε ζέκαηα αζθαινχο
κεηαθίλεζεο
Διεγρφκελε ζηάζκεπζε
Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα παξάλνκε
ζηάζκεπζε




Γηαρείξηζε
εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ

Πνζνζηφ ρξήζεο
«θαζαξψλ»
νρεκάησλ logistics



Μείσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ
ξχπσλ
Αλάπηπμε δηθηχνπ
ήπησλ ππνδνκψλ

Μείσζε ηνπ CO2
εληφο ηνπ αζηηθνχ
θέληξνπ
Αχμεζε ηνπ κήθνπο
δηαδξνκψλ ήπηαο
θπθινθνξίαο
Μείσζε ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ
εθηίζεηαη ζε db άλσ
ηνπ επηηξεπφκελνπ
νξίνπ




Μείσζε ηεο ζηάζκεο
ζνξχβνπ απφ ηα
νρήκαηα








Γηεπξπκέλν σξάξην ηξνθνδνζίαο γηα θαζαξά
νρήκαηα
Γηαζθαιηζκέλεο ζέζεηο θνξηνεθθφξησζεο γηα
θαζαξά νρήκαηα
Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ
Κίλεηξα γηα ηε ρξήζε θαζαξψλ νρεκάησλ (ηέιε,
είζνδνο ζην θέληξν, θιπ)
Καζνξηζκφο δσλψλ ήπηαο θπθινθνξίαο
θνληά ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο
Μείσζε ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
νδηθνχο άμνλεο
Τνπνζέηεζε ερνπεηαζκάησλ
Απαγφξεπζε θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ

Απνηέιεζκα ηαδίνπ 5
-

Παξαδνηέν πξνζδηνξηζκνχ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ
ηνπο, εθηίκεζε αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.

-

Έλαξμε 3

νπ

θχθινπ ελεκέξσζεο & δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηε

ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ΣΒΑΚ.
Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο δηαβνχιεπζεο.
-

Δπίζεκε πηνζέηεζε (έγθξηζε?) παξαδνηένπ απφ ην Γίθηπν Φνξέσλ θαη ηνλ ΟΤΑ

Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3., 2.7.4

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ
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ηάδην 6: Καηαλνκή αξκνδηνηήηωλ, θαηάξηηζε π/π, εμέηαζε
πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο. Καζνξηζκόο κεζνδνινγίαο
παξαθνινύζεζεο & αμηνιόγεζεο.

4.6

Σην ελ ιφγσ ζηάδην ζπγρσλεχνληαη ηα βήκαηα [7] & [8] ηνπ θχθινπ ΣΒΑΚ ηεο Δ.Δ.
ήηνη:
[Βήκα 7]: Σπκθσλία γηα ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο
[Βήκα 8]: Δλζσκάησζε ηεο παξαθνινχζεζεο & αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ
Γηαθξίλνληαη νη εμήο δξάζεηο:
4.6.1

Καηαλνκή αξκνδηνηήηωλ, θαηάξηηζε π/π & πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο.

Σην πξνεγνχκελν ζηάδην, θαζνξίζηεθαλ ηα κέηξα, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα
νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Παξάιιεια έγηλε κηα πξψηε εθηίκεζε
ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ. Σε απηφ ην ζηάδην θαη κε ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ, ην θφζηνο εμεηδηθεχεηαη, θαζνξίδεηαη ν ππεχζπλνο
πινπνίεζεο θάζε κέηξνπ, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ, αιιά θαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. έζνδα απφ θφκηζηξα, ηέιε
ζηάζκεπζεο, θ.ιπ. ή άιιε ρξεκαηνδφηεζε). Βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη
ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο ησλ κέηξσλ, θαηαξηίδεηαη ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ θαηαξηίδεηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ
αιιά θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ησλ
κέηξσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζπληάζζεηαη Σρέδην Γξάζεο πνπ πεξηιακβάλεη ην
ζχλνιν ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ
θαη ηα ζρέδηα απνθαηάζηαζήο ηνπο.

4.6.2

Καζνξηζκόο κεζνδνινγίαο παξαθνινύζεζεο & αμηνιόγεζεο.
(Τηνζέηεζε δεηθηώλ παξαθνινύζεζεο)

Η παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΣΒΑΚ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γίθηπν Φνξέσλ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ. Σε απηφ
ην ζηάδην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
επηκέξνπο κέηξσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αμηνινγείηαη
αθελφο ε πξφνδνο ηνπ ΣΒΑΚ ζπλνιηθά, αιιά θαη θάζε εκπιεθνκέλνπ ππεχζπλνπ γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ
ηπρψλ δπζιεηηνπξγηψλ, ζρεηίδνληαη νη δείθηεο παξαθνινχζεζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθε πξνεγνχκελα ζην Σηάδην 4. Καζφζνλ ε δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο είλαη ζπλερήο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΣΒΑΚ, ζηελ ελφηεηα απηή
πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ηνπ ΣΒΑΚ θαηά ηελ
βξαρππξφζεζκε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ φπσο αλαπηχζζεηαη ζην Σηάδην 8
(Αλαθνξέο πξνφδνπ).
Απνηέιεζκα ηαδίνπ 6
-

Παξαδνηέν

Σρέδην

αξκνδηνηήησλ,

ηνλ

Γξάζεο

ην

νπνίν

πξνυπνινγηζκφ,

ζα

ηηο

πεξηιακβάλεη

πεγέο

ηελ

ρξεκαηνδφηεζεο,

θαηαλνκή
θαη

ηε

πινπνίεζεο

&

κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο & αμηνιφγεζεο.
-

Έγθξηζε παξαδνηένπ απφ ην Σπκβνχιην ηνπ ΟΤΑ.

-

Υπνγξαθή

Σπκθσληψλ

κεηαμχ

ΟΤΑ

θαη

Υπεχζπλσλ
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Παξαθνινχζεζεο ησλ Μέηξσλ
Δλδεηθηηθέο Πεγέο
Κύκλορ ΣΒΑΚ Eltis
Σσέδια

Βιώζιμηρ

Γπαζηηπιόηηηα 7.1, 7.2, 8.1
Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.8.1, 2.8.2, 2.9.1

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.7

ηάδην 7: Τηνζέηεζε & Έγθξηζε ΒΑΚ.

Σην έγγξαθν ΣΒΑΚ ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεί ην πιήξεο θείκελν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ
ηα εμήο:
ΜΔΡΟ Α:

ρεδηαζκόο Αλάπηπμεο ΒΑΚ, πλεξγαζία Δκπιεθνκέλωλ
Μεξώλ & πκκεηνρή Πνιηηώλ
Δλδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη ηα εμήο: Σχκθσλν Γέζκεπζεο ηνπ ΟΤΑ κε
ην Γίθηπν Φνξέσλ, θαζνξηζκφο πεξηνρήο παξέκβαζεο, αμηνιφγεζε
ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ, ην Σρέδην ζπληνληζκνχ, επηθνηλσλίαο &
δηαβνχιεπζεο εκπιεθνκέλσλ κεξψλ & πνιηηψλ

ΜΔΡΟ Β:

Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο & αλάδεημε επθαηξηώλ
Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ
θαη αλάδεημε επθαηξηψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε αλαθνξά ζηε
δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 1εο δηαβνχιεπζεο.

ΜΔΡΟ Γ:

Αλάπηπμε ελαξίωλ & Κνηλνύ νξάκαηνο
Αλαιχνληαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ εμεηάζηεθαλ, ηα
απνηειέζκαηά ηνπο θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Πεξηγξάθεηαη ε
κεζνδνινγία
επηινγήο
ηνπ
απνδνηηθφηεξνπ
ζελαξίνπ
θαη
αλαπηχζζεηαη ην θνηλφ φξακα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, κε αλαθνξά ζηε
δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 2εο δηαβνχιεπζεο.

ΜΔΡΟ Γ:

Καζνξηζκόο Πξνηεξαηνηήηωλ & Μεηξήζηκωλ ηόρωλ
Αλαπηχζζνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ θαη νη ζηφρνη πνπ
επηιέρζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο.

ΜΔΡΟ Δ:

Πξνηεηλόκελα Μέηξα & ρέδην Γξάζεο
Πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ κε αλαθνξά ζηε
δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 3εο δηαβνχιεπζεο, ηελ θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο
πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.

ΜΔΡΟ Σ:

Παξαθνινύζεζε & αμηνιόγεζε ηνπ ΒΑΚ
Αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο & αμηνιφγεζεο ηνπ ΣΒΑΚ
θαη θαζνξίδεηαη πιάλν ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ.

Τν έγγξαθν ηνπ ΣΒΑΚ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ
κεξψλ (Γίθηπν Φνξέσλ). Τν έγγξαθν πηνζεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην
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ΟΤΑ θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή Γνκή γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ
ζρεδίνπ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ/θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ
αλάπηπμεο ΣΒΑΚ.
Τν ηειηθψο εγθεθξηκέλν θείκελν ηνπ ΣΒΑΚ, επηθνηλσλείηαη ζηνπο πνιίηεο κέζα απφ
δηάθνξεο πξνσζεηηθέο δξάζεηο (εθδειψζεηο, εκεξίδεο, θφξνπκ, θ.ιπ), κε ηε
ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ, ψζηε λα ιάβεη ηελ αλαγθαία πξνβνιή θαη ηε δεκηνπξγία
αηζζήκαηνο θπξηφηεηαο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ & πνιηηψλ.
Θέματα προσ προβληματιςμό.
- Ποιοσ ελζγχει ότι τα μζτρα ζχουν λάβει τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ από
τουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ φορείσ (π.χ. διμοσ, περιφζρεια,
κλπ.)
- Εφόςον κρικεί ότι απαιτείται γνωμοδότθςθ και άλλων υπθρεςιών
για τθν τελικι ζγκριςθ του ΣΒΑΚ, θ εν λόγω Διοικθτικι Δομι κα
μποροφςε να ζχει ρόλο ςυντονιςτικό.
- Όταν απαιτείται χρθματοδότθςθ π.χ. από εκνικά κονδφλια κα
απαιτείται και ζγκριςθ π.χ. από το Υπουργείο Οικονομικών?

Απνηέιεζκα ηαδίνπ 7
-

Έγγξαθν ΣΒΑΚ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δνκή.

-

Υηνζέηεζε εγγξάθνπ ΣΒΑΚ κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Σπκβνχιην ηνπ ΟΤΑ.

-

Έγθξηζε εγγξάθνπ ΣΒΑΚ απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε
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4.8

ηάδην 8: Οξζή δηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε, αμηνιόγεζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ

Τν ζηάδην απηφ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΣΒΑΚ θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν θάζεηο, ηε
βξαρππξφζεζκε θαη ηε καθξνπξφζεζκε. Σηε βξαρππξφζεζκε θάζε εληάζζεηαη ε
δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ, ε ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη
ν έιεγρνο πξνφδνπ ηνπ ζρεδίνπ. Η καθξνπξφζεζκε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ
ελεκέξσζε ηνπ ηξέρνληνο ζρεδίνπ, ηελ επηζεψξεζε επηηεπγκάησλ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ λέσλ πξνθιήζεσλ.

4.8.1

Βξαρππξόζεζκε Φάζε

i.
Γηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
Η δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ δηαθξηηψλ
ξφισλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Σρεδίνπ, ηνλ
ζπληνληζκφ ηνπο, ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
ζρεδίνπ, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαηά ηελ πινπνίεζε
κε ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε δηαθάλεηαο
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θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. Όια ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε έλα
Σρέδην Δξγαζίαο.
ii.
Έιεγρνο ηεο πξνόδνπ
Η δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη ππνρξεσηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ηεο
πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε
πξνεγνχκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ ΣΒΑΚ. Ο έιεγρνο θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Σε
πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο πξνφδνπ αλαδείμεη αδπλακίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ
πινπνίεζε θάπνηνπ κέηξνπ, αλαδεηνχληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή ελδερνκέλσο
αθφκα θαη ηξνπνπνηήζεηο κέηξσλ. Οη εθζέζεηο πξνφδνπ είλαη εηήζηεο,
δεκνζηνπνηνχληαη πξνο ην επξχ θνηλφ θαη απνζηέιινληαη ζηε Γηνηθεηηθή Γνκή ηεο
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.
iii.
Δλεκέξωζε θαη ζπκκεηνρή ηωλ πνιηηώλ
Με ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ησλ
κέηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεην ε ελεξγή ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ λα
παξακείλεη σο επηδίσμε ζηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ νη
πνιίηεο λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηα νθέιε πνπ ζα
επηθέξεη ε θάζε κία παξέκβαζε. Η δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο
ηνπ θνηλνχ ζπκβάιεη πξνο ηελ επηδησθφκελε θαηεχζπλζε.
Θέμα προς προβληματισμό.
- Οι αναθοπέρ πποόδος κάθε πόηε θα ζςνηάζζονηαι? Δκηόρ από ηην
αποζηολή ηοςρ ζηη Γιοικηηική Γομή, ζε ποιερ άλλερ Υπηπεζίερ θα
ππέπει να αποζηέλλονηαι? Π.σ. ζηην Πεπιθέπεια, ζηην πηγή
σπημαηοδόηηζηρ κ.λπ.?
-

Δπιζημαίνεηαι όηι, ζύμθωνα με ηιρ Οδηγίερ ηηρ Δ.Δ., η αξιολόγηζη
ηος ΣΒΑΚ είναι επιθςμηηό να γίνεηαι από ανεξάπηηηο Φοπέα.
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Γπαζηηπιόηηηα 10.1, 10.2,10.3

Προτεινόμενο Πλαίςιο Προδιαγραφών Ανάπτυξθσ ΣΒΑΚ για τισ Ελλθνικζσ Πόλεισ

26

Σσέδια

Βιώζιμηρ

Αζηικήρ

Κινηηικόηηηαρ,

Δνόηηηα 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3

Έκδοζη ΔΚΔΤΑ, ΙΜΔΤ

4.8.2

Μαθξνπξόζεζκε Φάζε

i.
Δλεκέξωζε ηνπ ηξέρνληνο ζρεδίνπ
Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο ην ζρέδην ζα
πξέπεη λα βειηηζηνπνηείηαη - επηθαηξνπνηείηαη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο
εμειίμεηο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ε φπνηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απαηηεί εθ λένπ δηαβνχιεπζε κε
ην Γίθηπν Φνξέσλ θαη ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε απφ ηελ ππεξεζία έγθξηζεο ηνπ
αξρηθνχ ζρεδίνπ. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θπκαίλεηαη
απφ 3 έσο 10 ρξφληα ελψ ε αλαζεψξεζή ηνπ εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη
ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 ρξφληα.
Θέμα προς προβληματισμό.
- Η επικαιποποίηζη ηος ζσεδίος θα είναι ςποσπεωηική?
-

Θα

καθοπιζηεί

ζςγκεκπιμένο

σπονικό

διάζηημα

επικαιποποίηζηρ ηος ΣΒΑΚ?

ii.
Δπηζεώξεζε επηηεπγκάηωλ – θαηαλόεζε επηηπρίαο θαη απνηπρίαο
Η επηζεψξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ηνπ ζρεδίνπ
αλαιχνληαο ην ηη πήγε θαιά θαη ηη φρη ηφζν φζν αθνξά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ
ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ επηιέρζεθαλ. Η απνηίκεζε απηή
απνηειεί θξίζηκν εξγαιείν γηα ηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηφζν ζηελ πεξηνρή κειέηεο
φζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ αλαδεηνχλ παξφκνηεο ιχζεηο.

iii.
Πξνζδηνξηζκόο λέωλ πξνθιήζεωλ γηα ηελ επόκελε γεληά ΒΑΚ
Η δξαζηεξηφηεηα απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ελφο λένπ
ΣΒΑΚ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ πξνθιήζεσλ πνπ επηζεκάλζεθαλ
θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ΣΒΑΚ, εθ λένπ ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηε ζεψξεζε άιισλ πνιηηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λέν ΣΒΑΚ (ρξήζεηο γεο, πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
άξζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πγεία θαη αζθάιεηα).

Απνηέιεζκα Δλέξγεηαο 4.8.2
-

Δλδηάκεζε Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο & Δπηθαηξνπνίεζεο ΣΒΑΚ ζηελ πεληαεηία κε
απνζηνιή απηήο ζηε Γηνηθεηηθή Γνκή.
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