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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αναλύεται η μεθοδολογία Poly-SUMP για τη διαμόρφωση Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε πολυκεντρικές περιφέρειες και η εφαρμογή της στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η μεθοδολογία βασίζεται στη συμμετοχική προσέγγιση και το βασικότερο κομμάτι της υλοποιείται 
με τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος. Αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι η 
δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις στην περιοχή μελέτης με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων που διέπουν τη βιώσιμη κινητικότητα. Για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
κατέληξαν σε δώδεκα απαραίτητες δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Οι 
βασικότερες από αυτές είναι η βελτίωση της συμπεριφοράς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα μετακινήσεων, η 
επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και η πύκνωση των δρομολογίων, καθώς και ο ενιαίος στρατηγικός 
σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας. Στη συνέχεια, έπειτα από συνεντεύξεις με βασικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς στην Περιφέρεια, υψηλότερα στη λίστα εμφανίζονται η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού και 
εποπτείας μετακινήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας και η αλλαγή του επιπέδου εξυπηρέτησης λεωφορείων. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  Πολυκεντρικά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αναζήτηση κοινού οράματος, Κεντρική 
Μακεδονία, διάγραμμα αράχνης, σχέδιο δράσης, συμμετοχική προσέγγιση 

 

ABSTRACT 

 

Within the framework of this study, the Poly-SUMP methodology for the development of Sustainable Urban 
Mobility Plans in polycentric regions, as well as the implementation of the methodology in the region of Central 
Macedonia are analyzed. The methodology is based on the participatory approach and its main part is 
implemented by organizing a future search workshop. The final outcome of the methodology is the development 
of an action plan for the transport and mobility sectors within the study area in order to achieve the goals of 
sustainable mobility. In the region of Central Macedonia, most of the stakeholders were involved in the 
development of its action plan. The result was twelve essential actions which should be carried out over the next 
years. The main actions of this action plan are behavioral modification and awareness raising activities, rail 
network expansion and routes densification and uniform strategic planning at regional level. After the interviews 
which were conducted to key regional stakeholders, establishment of an integrated “regional transport authority” 
and bus services improvement displayed on the top of the list. 

 

Key Words: Polycentric Sustainable Urban Mobility Plans, future search, Central Macedonia, spider diagram, 
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1. Εισαγωγή 
 

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που 
δημιουργείται με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των 
επιχειρήσεων στις πόλεις και την περιφέρειά τους παρέχοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέεται από τις αρχές του ενιαίου 
σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης (Σ.Α.Σ.Θ.,2013). Η υφιστάμενη 
μεθοδολογία για το σχεδιασμό ενός ΣΒΑΚ επικεντρώνεται σε μονοκεντρικές αστικές 
περιοχές. Αντίθετα, το έργο Poly-SUMP “Polycentric Sustainable Urban Mobility Plans”, που 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe, στοχεύει στο να 
υποστηρίξει πολυκεντρικές περιφέρειες στην ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας 
στους διαφορετικούς πόλους αυτών και όχι σε μια μεμονωμένη πόλη. Για τους σκοπούς του 
έργου, οι πολυκεντρικές περιφέρειες ορίστηκαν ως δίκτυα μεσαίων έως μικρών πόλεων και 
περιαστικών περιοχών μέσα σε μια σχετικά συμπαγή περιοχή, που μπορεί να διανυθεί σε 
χρόνο μικρότερο της μιας ώρας, και δε κυριαρχούνται από μια μεγάλη μητροπολιτική 
περιοχή.   

Το έργο Poly-SUMP ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2014. Το εταιρικό σχήμα 
αποτελείτο από έντεκα εταίρους, συγκεκριμένα τους Regione Marche, Pluservice και ISIS 
από την Ιταλία, ICLEI από τη Γερμανία, Panteia NEA από την Ολλανδία, Trivector από τη 
Σουηδία, CIMAC από την Πορτογαλία, Development Centre of the Heart of Slovenia από τη 
Σλοβενία, BOKU από την Αυστρία, Missions Publiques από τη Γαλλία και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε./ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης  από την Ελλάδα 
(www.poly-sump.eu,2015). 

Το έργο ανέπτυξε και αξιολόγησε μια μεθοδολογία που βασίζεται σε μια νέα συμμετοχική 
προσέγγιση (αναζήτηση κοινού οράματος-future search) και επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των πολυκεντρικών περιφερειών. Στόχος του έργου ήταν να μειωθεί η κατανάλωση 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών στις πολυκεντρικές περιφέρειες και να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής των κατοίκων τους μέσω της ανάπτυξης ενός Σ.Β.Α.Κ. για το σύνολο αυτής.  
Η μεθοδολογία του έργου εφαρμόστηκε σε έξι από τις περιφέρειες των εταίρων μεταξύ των 
οποίων ήταν και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

2. Η μεθοδολογία Poly-SUMP 

 

Ο παραδοσιακός τρόπος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Σ.Β.Α.Κ. αποτελείται από 
τέσσερα στάδια σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Σ.Β.Α.Κ. (Rupprecht 
Consult,2014). Η μεθοδολογία Poly-SUMP βασίζεται σε αυτήν τη διαδικασία υλοποιώντας 
συγκεκριμένες δράσεις στις τρεις πρώτες φάσεις με σκοπό να βοηθήσει τις πολυκεντρικές 
περιφέρειες στην προετοιμασία ενός Σ.Β.Α.Κ. Στο σχήμα 1 (Schuthof R. et al., 2014) 
παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης ενός Σ.Β.Α.Κ. με τη μεθοδολογία Poly-SUMP. 
Συγκεκριμένα, τα τρία στάδια αυτής της μεθοδολογίας είναι: 

 Καλή προετοιμασία μέσω της κατανόησης της δομής και της μορφής της περιφέρειας 
 Δημιουργία κοινού οράματος και κοινού πεδίου δράσης 
 Χρήση αποτελεσμάτων και εκπόνηση σχεδίου 

 



3 
 

 
 

Σχήμα 1: Διαδικασία υλοποίησης ενός Σ.Β.Α.Κ. με τη μεθοδολογία Poly-SUMP 

 
2.1. Καλή Προετοιμασία μέσω της Κατανόησης της Δομής και της Μορφής της Περιφέρειας 

Στο πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας γίνεται κατανοητό το προφίλ της περιφέρειας, η 
λειτουργία του συστήματος των μεταφορών σε αυτήν, αλλά και η διασπορά των 
αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης που υπάρχουν στην περιφέρεια. Αρχικά, 
αξιολογείται το πλαίσιο που υπάρχει για το σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας σε αυτήν. 
Πιο αναλυτικά, συλλέγονται στοιχεία και καταγράφονται: 

 Ο ορισμός της περιφέρειας και ο καθορισμός των ορίων της  
 Οι τρέχουσες συνθήκες-πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό της 

κινητικότητας (υπάρχοντα Σ.Β.Α.Κ. σε πόλεις της περιφέρειας, χρηματοδοτικά 
εργαλεία για τη δημιουργία Σ.Β.Α.Κ., μελέτες, επιχειρησιακά προγράμματα κτλ.) 

 Η ανάλυση για το εάν οι σκοποί και οι στόχοι των υπαρχόντων σχεδίων στην 
περιφέρεια συγκρούονται ή υποστηρίζουν την προσέγγιση της βιώσιμης 
κινητικότητας 

 Η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας 
αποτελούν ήδη τμήμα της υπάρχουσας πολιτικής στην περιφέρεια 

 Η αναγνώριση των ενδιαφερόμενων φορέων και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους κατά τη διαδικασία σχεδιασμού 

 Οι κινητήριες δυνάμεις, τα εμπόδια και οι δυνατότητες για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας με βάση τις ανωτέρω ενέργειες (Schuthof R. et al., 2014). 
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Στη συνέχεια, διαμορφώνεται το προφίλ της περιφέρειας και προσδιορίζεται ο βαθμός της 
πολυκεντρικότητας της μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
έργου. Το συγκεκριμένο εργαλείο δημιουργεί το προφίλ της περιφέρειας με τον υπολογισμό 
δέκα δεικτών, οι οποίοι σχετίζονται όχι μόνο με την περιφερειακή δομή, αλλά και με το 
πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος των μεταφορών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο χρήστης 
εισάγει τα απαιτούμενα από το εργαλείο στοιχεία για την περιφέρειά του και αυτό υπολογίζει 
τους δείκτες και δημιουργεί το προφίλ της περιφέρειας. Οι δείκτες που υπολογίζονται είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Δείκτης αλληλεξάρτησης στη μεταφορική ζήτηση: Ο δείκτης απεικονίζει τον αριθμό 
των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των πόλων στην περιοχή σε σχέση 
με τον αριθμό των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται εντός των πόλων. Μια τιμή 
κοντά στο 1 δείχνει ότι ο αριθμός των μετακινήσεων μεταξύ των πόλων είναι ίσος με 
τον αριθμό των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται μέσα στους πόλους. Μια τιμή 
κοντά στο 0 δείχνει ότι ο αριθμός των μετακινήσεων μεταξύ των πόλων είναι πολύ 
μικρότερος από τον συνολικό αριθμό μετακινήσεων εντός των πόλων. Τα στοιχεία 
αυτά προέρχονται από το μητρώο Προέλευσης-Προορισμού για τους διάφορους 
πόλους της περιοχής.  

 Ποσοστό χρήσης μη μηχανοκίνητων μέσων (τυπική καθημερινή): Ο δείκτης αυτός 
απεικονίζει σε ποιο βαθμό οι πολυκεντρικές δομές διευκολύνουν τη μίξη των 
χρήσεων γης και της μικρής απόστασης μετακινήσεις στα κοντινά γραφεία, 
καταστήματα, σχολεία κλπ μέσα στους πόλους. Μια τιμή κοντά στο 1 αντιστοιχεί σε 
υψηλό ποσοστό χρήσης μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς (50%), ενώ μια τιμή 
κοντά στο 0 αντιστοιχεί σε χαμηλό ποσοστό (0%). 

 Ποσοστό χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών (τυπική καθημερινή): Ο δείκτης αυτός 
απεικονίζει σε ποιο βαθμό οι πολυκεντρικές δομές ενισχύουν τη χρήση των δημόσιων 
συγκοινωνιών. Μια τιμή κοντά στο 1 αντιστοιχεί σε υψηλό ποσοστό χρήσης 
δημόσιων συγκοινωνιών (50%), ενώ μια τιμή κοντά στο 0 αντιστοιχεί σε χαμηλό 
ποσοστό (0%). 

 Απόσταση ταξιδιού - περιφερειακά ταξίδια μεταξύ των πόλων: Ο δείκτης απεικονίζει 
τη μέσα απόσταση μεταξύ των πόλων της περιφέρειας. Μια τιμή κοντά στο 1 
αντιστοιχεί σε μικρή απόσταση, ενώ μια τιμή κοντά στο 0 αντιστοιχεί σε μεγάλη 
απόσταση. 

 Απόσταση ταξιδιού - εσωτερικά ταξίδια εντός των πόλων: Ο δείκτης απεικονίζει τη 
μέση απόσταση που διανύουν οι μετακινούμενοι μέσα στους πόλους. Μια τιμή κοντά 
στο 1 αντιστοιχεί σε μικρή απόσταση (2 χλμ),ενώ μια τιμή κοντά στο 0 αντιστοιχεί σε 
μεγάλη απόσταση (30 χλμ). 

 Κατανομή πληθυσμού σε σχέση με την κατανομή θέσεων εργασίας: Συνήθως οι 
θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε κάθε πόλο δεν αντιστοιχίζονται πλήρως με τους 
εργαζομένους που ζουν στο πόλο (οι οποίοι μπορεί να εργάζονται σε άλλο πόλο. Ο 
δείκτης απεικονίζει πόσο η αναλογία εργαζομένων και θέσεων εργασίας ποικίλλει 
μεταξύ των διαφόρων πόλων. Μια τιμή κοντά στο 1 δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που 
ζουν στους πόλους είναι ίσοι στον αριθμό με τις θέσεις εργασίας (δεν είναι 
απαραίτητο αυτοί να καταλαμβάνουν αυτέ στις θέσεις), ενώ μια τιμή κοντά στο 0 
δείχνει μεγάλες διαφορές μεταξύ των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας. 

 Κατανομή θέσεων εργασίας μεταξύ των πόλων: Ο δείκτης περιγράφει το πόσο 
ομοιόμορφα κατανεμημένες είναι οι θέσεις εργασίας μεταξύ των πόλων (εάν οι πόλοι 
έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας ή όχι). Μια τιμή 
κοντά στο 1 δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες μεταξύ 
των πόλων, ενώ μια τιμή κοντά στο 0 δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 
του αριθμού των θέσεων εργασίας στους διάφορες πόλους. 
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 Κατανομή πληθυσμού: Ο δείκτης περιγράφει το πόσο ομοιόμορφα κατανεμημένος 
είναι ο πληθυσμός μεταξύ των πόλων (εάν οι πόλοι έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό 
κατοίκων ή όχι). Μια τιμή κοντά στο 1 δείχνει ότι ο πληθυσμός είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένος μεταξύ των πόλων, ενώ μια τιμή κοντά στο 0 δείχνει ότι υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές μεταξύ του αριθμού των κατοίκων στους διάφορες πόλους. 

 Αναλογία του πληθυσμού στους ενδιάμεσους πόλους σε σχέση με το συνολικό 
πληθυσμό: Ο δείκτης απεικονίζει τη σχετική συγκέντρωση του πληθυσμού στους 
ενδιάμεσους πόλους, σε αντίθεση με τον πληθυσμό που ζει στην πρωτεύουσα ή στις 
αγροτικές περιοχές της περιφέρειας. Μια τιμή περίπου 1 δείχνει ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό των κατοίκων ζουν στους ενδιάμεσους πόλους, ενώ μια τιμή κοντά στο 0 
δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων ζουν στην πρωτεύουσα ή/και στις 
αγροτικές περιοχές. 

 Πληθυσμός ανά πόλο: Ο δείκτης απεικονίζει την πυκνότητα του πληθυσμού στις 
κατοικημένες περιοχές. Η πυκνότητα του πληθυσμού επηρεάζει τη δυνατότητα 
παροχής αποτελεσματικών δημόσιων μεταφορικών υπηρεσιών, τις προϋποθέσεις για 
τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς σε πόλεις και χωριά κτλ. Όταν η τιμή του 
δείκτη σε μια περιοχή πλησιάζει στο 1 τότε η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 
πυκνοκατοικημένη, ενώ αντίστοιχα όταν πλησιάζει στο 0 η περιοχή χαρακτηρίζεται 
ως αραιοκατοικημένη.    

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα αράχνης (spider diagram) το οποίο 
προσδιορίζει και το βαθμό της πολυκεντρικότητας της περιφέρειας. Για παράδειγμα, όσο 
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της πολυκεντρικότητας μιας περιφέρειας τόσο πιο διάσπαρτα 
είναι τα κέντρα και οι αστικές λειτουργίες και ως εκ τούτου τόσο μεγαλύτερος είναι και ο 
όγκος των μετακινήσεων μεταξύ των κέντρων αυτής (Poly-SUMP,2014).  

2.2. Δημιουργία Κοινού Οράματος και Κοινού Πεδίου Δράσης 

Στο δεύτερο στάδιο διαμορφώνεται το κοινό όραμα και το κοινό πεδίο δράσης για την 
περιφέρεια. Αυτό πραγματοποιείται με την τεχνική του εργαστηρίου αναζήτησης κοινού 
οράματος με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων που σχετίζονται με τις 
μεταφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου και της 
αρτιότητας των αποτελεσμάτων του σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του σωστού 
“μίγματος” ενδιαφερόμενων φορέων (www.futuresearch.net,2015).  

Το εργαστήρι αναζήτησης κοινού οράματος διαρκεί 2-3 ημέρες και έχει τρεις βασικούς 
στόχους. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα και ένα κοινό σχέδιο 
δράσης, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δράσουν σε κοινό 
έδαφος και να βοηθήσει στην υλοποίηση του οράματος μέσα από τη συνεργασία. Στη 
διαδικασία συμμετέχουν κατά μέσο όρο 60-80 άτομα (σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία 
ολοκληρώνεται επιτυχώς και με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, αλλά όχι μικρότερο του 
30).  

Το εργαστήρι αποτελείται από επτά ενότητες στις οποίες οι συμμετέχοντες συζητούν για το 
παρελθόν, το παρόν και τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης (Weisbord.M. et al.,2010). Οι 
επτά ενότητες αυτές κατανέμονται σε τρία βήματα, στα οποία ολοκληρώνεται ένα εργαστήρι 
αναζήτησης κοινού οράματος. Αναλυτικότερα: 

 Προσωπική εμπειρία σε θέματα διαχρονικής εξέλιξης των μεταφορών: οι 
συμμετέχοντες πραγματοποιούν αναδρομή στο παρελθόν για την ανάλυση των γεγονότων 
που διαμόρφωσαν την τρέχουσα κατάσταση των μεταφορών. Στη συνέχεια, διερευνώνται 
οι μελλοντικές τάσεις  που θα επηρεάσουν πιθανότατα τα χαρακτηριστικά μετακίνησης. 

 Διαμόρφωση κοινού οράματος: οι συμμετέχοντες εκφράζουν οράματα ενός ουτοπικού 
και τέλειου (ρεαλιστικού ή μη) μέλλοντος. Μοιράζονται τις σκέψεις τους, σχεδιάζουν 
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μαζί σενάρια ανάπτυξης των οραμάτων αυτών εντοπίζοντας το κοινό πεδίο δράσης και τις 
κοινές αρχές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση  ενός επιθυμητού μέλλοντος 
(κοινό όραμα).  

 Πρόταση Σχεδίου Δράσης: οι συμμετέχοντες εστιάζουν στην καταγραφή των 
απαιτούμενων μέτρων και δράσεων που προκύπτουν από το κοινό όραμα 
διαμορφώνοντας έτσι το σχέδιο δράσης για την περιφέρειά τους (Weisbord.M. et 
al.,2010). 

Το σημαντικότερο στοιχείο κατά την πραγματοποίηση ενός τέτοιου εργαστηρίου είναι να 
παρίστανται εκπρόσωποι από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και από τους φορείς λήψης 
αποφάσεων. Η προώθηση της συμμετοχικότητας και η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να 
αναλάβουν πρωτοβουλία για δράση κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας του 
εργαστηρίου είναι ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της μεθόδου της 
αναζήτησης κοινού οράματος. 

2.3. Χρήση Αποτελεσμάτων και Εκπόνηση Σχεδίου 

Την ολοκλήρωση του εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος ακολουθεί η ανάλυση και η 
ταξινόμηση των δράσεων που προέκυψαν με βάση την προτεραιότητά τους και τις ανάγκες 
της περιφέρειας. Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται έρευνα ερωτηματολογίου στους 
συμμετέχοντες του εργαστηρίου με σκοπό να ταξινομηθούν οι δράσεις με βάση τον 
αντίκτυπο που θα έχουν. Στη συνέχεια, αναλύονται περαιτέρω και βελτιώνονται με σκοπό να 
καλύπτουν όσο το δυνατόν πληρέστερα το όραμα και τους στόχους της περιφέρειας.  

Στο βήμα αυτό καθώς και στη μετέπειτα παρακολούθηση της διαμόρφωσης και της 
πραγματοποίησης των δράσεων κρίνεται καθοριστική η συμμετοχή των σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων και των φορέων λήψης αποφάσεων. Στη μεθοδολογία του έργου 
Poly-SUMP το στάδιο αυτό υλοποιείται με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων στους 
ανωτέρω φορείς και ανάλυση των πιθανών εμποδίων, κινητήριων δυνάμεων και ευκαιριών με 
σκοπό την εύρεση χρηματοδοτικών πόρων και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των δράσεων 
του σχεδίου στην περιφέρεια. Τέλος, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνεται 
το Σ.Β.Α.Κ. και ενθαρρύνονται για την εφαρμογή του οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς 
(Schuthof R. et al., 2014). 

 

3. Εφαρμογή της Μεθοδολογίας Poly-SUMP στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 
 

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) αποτελείται από 7 περιφερειακές ενότητες και 
38 Δήμους με συνολικό πληθυσμό περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους, σχήμα 2. Η περιφέρεια 
πέρασε από μια περίοδο ταχείας βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης που διαμόρφωσε 
το υπάρχον αστικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 
και τα μικρότερα αστικά κέντρα. Τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και τα γύρω αστικά κέντρα 
αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και στάθμευσης. Στις μέρες μας, 
παρόλο που η αύξηση της τιμής της βενζίνης μείωσε την υπερβολική χρήση του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών δεν επέτρεψε στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) να αυξήσουν το μερίδιό τους στις καθημερινές μετακινήσεις 
των πολιτών.  

Σε γενικές γραμμές οι υποδομές των μεταφορών είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες 
στη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Η προκληθείσα κυκλοφοριακή συμφόρηση οδηγεί 
στην αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και στην 
αύξηση των επιπέδων θορύβου και της οπτικής όχλησης. Όλα αυτά προκαλούν απώλεια 
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χρόνου, μείωση της παραγωγικότητας και γενικότερα υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, αλλά και αφήνουν περιθώριο για την υιοθέτηση μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. 
Μέσω του έργου Poly-SUMP συγκεντρώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας για την περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια του 
έργου εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Poly-SUMP στην ΠΚΜ διαμορφώνοντας ένα σχέδιο 
δράσης με βάση τους στόχους και τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
(ANATOLIKI S.A. 1, 2013). 

 
 

 Σχήμα 2: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

  

3.1. Υλοποίηση Πρώτου Σταδίου της Μεθοδολογίας Poly-SUMP 

Η υλοποίηση του πρώτου σταδίου της μεθοδολογίας Poly-SUMP στην ΠΚΜ περιελάμβανε 
δυο βήματα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του πλαισίου σχεδιασμού της αστικής 
κινητικότητας και των πολιτικών που εφαρμόζονται στην περιφέρεια με σκοπό τον 
προσδιορισμό των διοικητικών ορίων μέσα σε αυτήν και την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης και των πρακτικών που εφαρμόζονται καθώς και την αναγνώριση των 
ενδιαφερόμενων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το 
θεσμικό πλαίσιο για την ΠΚΜ, όπως προέκυψε από έρευνα στο διαδίκτυο, αλλά και από 
συνεντεύξεις με αρμόδιους περιφερειακούς φορείς (ANATOLIKI S.A. 1, 2013).  

Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας καταγράφηκαν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς της 
ΠΚΜ που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις μετακινήσεις. Η αναλυτική λίστα 
περιελάμβανε περίπου 50 φορείς και μέσα από αυτούς προήλθαν και οι συμμετέχοντες του 
εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος που υλοποιήθηκε κατά την πραγματοποίηση του 
δεύτερου σταδίου της μεθοδολογίας.  
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Πίνακας 1: Θεσμικό πλαίσιο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Φορέας Ευθύνες Πολιτικές και στρατηγικές 

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων 

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών 
για τις μεταφορές 

Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο 
Υποδομών Μεταφορών 

Θεσσαλονίκης 
Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής 

Σχεδιασμός χρήσεων γης και 
χωροταξικός σχεδιασμός 

Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΚΜ) 

Προγραμματισμός, εφαρμογή και  
συντονισμός πολιτικών για την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιφέρειας 

Στρατηγικό Σχέδιο 2012 - 
2014 

Κ.Τ.Ε.Λ. 
Εξυπηρέτηση υπεραστικών 

μεταφορών 
 

Οργανισμός Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προστασίας 

Περιβάλλοντος 
Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.) 

Προστασία του περιβάλλοντος και 
ανάπτυξη πολεοδομικών πολιτικών 

Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης Υποδομών 

Μεταφορών 
“MASTERPLAN 2020” της 

Ευρύτερης Περιοχής 
Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Θ.) 

Συμβούλιο Αστικών 
Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) 

Σχεδιασμός, οργάνωση, επίβλεψη και 
έλεγχος των αστικών συγκοινωνιών 

στη μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. 

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας για τη 

μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 

Οργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

Εξυπηρετεί τις μεταφορές στη 
μητροπολιτική περιοχή της 

Θεσσαλονίκης 
 

 

 

Στόχος του δεύτερου βήματος ήταν να κατανοηθεί και να αξιολογηθεί η δομή της 
περιφέρειας και η λειτουργία του συστήματος των μεταφορών της και να διαμορφωθεί το 
προφίλ της με τη χρήση του διαγράμματος αράχνης. Τα στοιχεία που χρειάστηκαν για τη 
διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας προήλθαν από την απογραφή του 2011 της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας καθώς και από τις συνεντεύξεις με τους αρμόδιους φορείς. 
Στο σχήμα 3 απεικονίζεται το διάγραμμα αράχνης για την ΠΚΜ. Στην αριστερή πλευρά του 
διαγράμματος τοποθετούνται οι δείκτες που σχετίζονται με τις μεταφορές στην περιφέρεια 
και στη δεξιά οι δείκτες με τη δομή της περιφέρειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης 
αλληλεξάρτησης στη μεταφορική ζήτηση έχει μηδενική τιμή καθώς δεν υπάρχουν σε επίπεδο 
περιφέρειας τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του (ANATOLIKI S.A. 1, 2013). 
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Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά είναι η τιμή κάθε δείκτη στο 1, τόσο πιο πολυκεντρική 
είναι η περιφέρεια που αναλύεται. Αντίθετα, όσο πιο μικρή είναι η τιμή του δείκτη, 
πλησιάζοντας το 0, τόσο πιο μονοκεντρική μπορεί να χαρακτηριστεί η περιφέρεια. Το 
διάγραμμα αράχνης παρουσιάζει την ΠΚΜ σαν μια πολυκεντρική περιφέρεια με μια ισχυρή 
πρωτεύουσα (στην προκειμένη περίπτωση είναι η Θεσσαλονίκη) και ακολουθεί περίπου το 
σχήμα ενός αστεριού. 

 

Σχήμα 3: Διάγραμμα αράχνης για την ΠΚΜ 

 

3.2. Υλοποίηση Δεύτερου Σταδίου της Μεθοδολογίας Poly-SUMP 

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία, τη διοργάνωση και την αξιολόγηση του 
εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος. Σκοπός του σταδίου είναι η διαμόρφωση ενός 
πεδίου δράσης και ο προσδιορισμός των απαραίτητων δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας. 

Το εργαστήρι αναζήτησης κοινού οράματος στην ΠΚΜ διοργανώθηκε στις 2-3 Οκτωβρίου 
2013 σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας και είχε τίτλο “Βιώσιμες μετακινήσεις στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Σχεδιάζοντας μαζί το μέλλον της Περιφέρειάς μας προς 
τις Βιώσιμες μετακινήσεις”. Ο χώρος διοργάνωσης του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι σε 
κεντρικό σημείο με ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ και να διαθέτει μεγάλες αίθουσες με 
σκοπό την καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου και την άνεση των συμμετεχόντων. Στην 
περίπτωση της ΠΚΜ η πόλη της Νάουσας δε διέθετε τέτοιο χώρο οπότε αποφασίστηκε να 
διοργανωθεί το εργαστήρι σε ένα ξενοδοχείο λίγα χιλιόμετρα έξω από αυτή, το οποίο 
κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του εργαστηρίου, αλλά και προσέφερε άνεση στους 
συμμετέχοντες (ANATOLIKI S.A. 2, 2013). 
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Η διάρκεια αποφασίστηκε να είναι 2 ημέρες μειώνοντας το χρόνο για κάθε δραστηριότητα, 
διότι οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να διαθέσουν και τρίτη ημέρα για την παραμονή τους. 
Τα άτομα που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν ήταν όλοι από φορείς της περιφέρειας που 
σχετίζονται με τις μεταφορές, από ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και από όλους 
τους Δήμους της περιφέρειας. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 37 και 
προέρχονταν από 25 διαφορετικούς φορείς. 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 6 ατόμων. Στην αίθουσα υπήρχαν τραπέζια με 
χρωματιστά χαρτάκια και στυλό τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση των 
δράσεων του εργαστηρίου. Στις περισσότερες ενότητες οι συμμετέχοντες απαντούσαν στις 
ερωτήσεις ατομικά στα χαρτάκια και μετά συγκέντρωναν και συζητούσαν τις απαντήσεις σε 
επίπεδο τραπεζιού και ακολούθως ένας εκπρόσωπος από κάθε τραπέζι αναρτούσε τις 
απαντήσεις της ομάδας στον τοίχο. Με τον τρόπο αυτό ήταν εύκολο να  εντοπιστούν οι 
διαφορές και οι ομοιότητες στις απόψεις και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων (Stamelou A. 
et al., 2014) 

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις προσωπικές εμπειρίες 
τους στον τομέα των μεταφορών και των μετακινήσεων, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο 
παρόν, αλλά και το πώς πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν στο μέλλον. 

Αρχικά, τους ζητήθηκε να καταγράψουν τα σημαντικότερα γεγονότα σε αυτούς τους τομείς 
τα τελευταία 30-50 χρόνια, βασισμένοι σε προσωπικές εμπειρίες από τον τόπο τους, αλλά και 
από την Ευρώπη και τον κόσμο. Σκοπός αυτής της ενότητας ήταν να διαπιστωθούν οι 
ομοιότητες και οι διαφορές στην αξιολόγηση των εμπειριών των συμμετεχόντων στην 
εξέλιξη των μετακινήσεων στο παρελθόν.  

Στη συνέχεια, αξιολόγησαν την υπάρχουσα κατάσταση των μεταφορών στην περιφέρειά τους 
και κατέγραψαν τις καλύτερες και τις χειρότερες πρακτικές. Μεταξύ άλλων ως καλές 
πρακτικές αναφέρθηκαν η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των Δημοσίων 
Συγκοινωνιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη του προαστικού σιδηροδρόμου και 
του Διεθνούς αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης και η κατασκευή αστικών οδών και 
αυτοκινητοδρόμων. Αντίθετα, τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία που ανέφεραν οι 
συμμετέχοντες για την περιφέρειά τους ήταν η έλλειψη αστυνόμευσης στους δρόμους, η 
έλλειψη παιδείας σε θέματα μετακινήσεων και η υψηλή εξάρτηση από το Ι.Χ. αυτοκίνητο 
(ANATOLIKI S.A. 2, 2013). 

Τέλος, τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις θετικές και αρνητικές μελλοντικές τάσεις που θα 
επηρεάσουν τον τομέα των μεταφορών στα επόμενα 30-50 χρόνια. Οι κυριότερες θετικές 
τάσεις που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες σε περιφερειακό – εθνικό επίπεδο είναι η 
ανάπτυξη του συστήματος των ΜΜΜ, οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών για τα Α.με.Α και η ανάπτυξη του δικτύου των ποδηλατοδρόμων 
και των πεζοδρόμων. Αντίθετα, ως αρνητικές τάσεις καταγράφηκαν η οικονομική κρίση, οι 
καθυστερήσεις στην αλλαγή του στόλου των ΜΜΜ, η συγκέντρωση του πληθυσμού στις 
αστικές περιοχές και η υπογεννητικότητα. 

Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες διαμόρφωσαν το μέλλον που επιθυμούν μέσα από 
ιδεατά σενάρια χωρίς την υποχρέωση αυτά να είναι ρεαλιστικά από οικονομικής πλευράς. 
Κάθε ομάδα κλήθηκε να περιγράψει με διάφορους τρόπους (κολάζ, ζωγραφιά, θεατρικό κτλ.) 
πως φαντάζεται την περιφέρειά της το 2050 έχοντας κερδίσει το βραβείο για την πιο βιώσιμη 
περιφέρεια. Όλες οι ομάδες οραματίστηκαν μια περιφέρεια φιλική προς το περιβάλλον με 
βελτιωμένες σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς και χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας 
(Kocak N. et al.,2014). Αντίθετα, διαφορές υπήρχαν σχετικά με την αναγκαιότητα της χρήσης 
του Ι.Χ. αυτοκινήτου στις καθημερινές μετακινήσεις. Άλλη μια σημαντική διαφορά στα 
οράματα των ομάδων ήταν η απαγόρευση ή όχι των Ι.Χ. αυτοκινήτων και της κατοικίας στα 
ιστορικά κέντρα των πόλεων. Σκοπός όλης της δραστηριότητας ήταν η προώθηση της 
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δημιουργικότητας και η ώθηση των συμμετεχόντων να σκεφτούν έξω από όρια και 
περιορισμούς και η συνεργασία στη διαμόρφωση του επιθυμητού μέλλοντος για την 
περιφέρειά τους.  

Στη συνέχεια, με βάση το επιθυμητό μέλλον που οραματίστηκαν οι συμμετέχοντες, 
συγκέντρωσαν τις αξίες, τους στόχους και τα κρίσιμα σημεία τα οποία είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη αυτού στην περιφέρεια και τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης στο τρίτο και 
τελευταίο μέρος του εργαστηρίου. Οι σημαντικότερες αξίες που αναφέρθηκαν ήταν η 
ποιότητα ζωής και η βιωσιμότητα, ενώ οι σημαντικότεροι στόχοι ήταν η μείωση της χρήσης 
Ι.Χ. αυτοκινήτου και η δυνατότητα συνδυασμένων μετακινήσεων. Τα ενδιάμεσα κρίσιμα 
σημεία που καταγράφηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων ήταν μεταξύ άλλων η 
βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των υποδομών και η επέκταση του δικτύου 
ΜΜΜ.  

Στο τρίτο μέρος του εργαστηρίου διαμορφώθηκε το σχέδιο δράσης με βάση το σενάριο και 
τις αξίες, τους στόχους και τα ενδιάμεσα κρίσιμα σημεία που διαμορφώθηκαν προηγουμένως. 
Αρχικά, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό να επιτύχουν τους 
στόχους που έθεσαν για την ΠΚΜ. Οι συμμετέχοντες επέλεξαν από αυτές τις δράσεις τις 
δώδεκα τις οποίες έκριναν σημαντικότερες για την ΠΚΜ. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 
ομάδες επιλέγοντας μια δράση η κάθε ομάδα και αναλύοντάς την διεξοδικά (στόχος, τρόπος 
πραγματοποίησης, χρηματοδότηση, αρμόδιος φορέας κτλ.). Στο τέλος παρουσίασαν τη δράση 
τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οι προτεινόμενες δράσεις με σειρά προτεραιότητας 
βάση της ψηφοφορίας των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 2: 

 

Πίνακας 2: Προτεινόμενες δράσεις για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Α/Α Δράση Βαθμολογία 

1 

Αλλαγή συμπεριφοράς και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα 
μετακινήσεων 

16 

2 
Επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου 
και πύκνωση δρομολογίων 14 

3 
Ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σε 
επίπεδο Περιφέρειας 9 

4 
Βελτίωση δικτύου μεταφοράς 
εμπορευμάτων (city-logistics) 6 

5 

Ίδρυση ενιαίου φορέα σχεδιασμού 
και εποπτείας μετακινήσεων σε 
επίπεδο Περιφέρειας 

6 

6 
Εκπόνηση – Επικαιροποίηση 
κυκλοφοριακών μελετών 5 

7 
Ανάπτυξη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 5 

8 Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων 4 

9 
 Ενίσχυση χρηματοδοτικών μέσων 
για την ανάπτυξη υποδομών 4 
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10 
Ανάπτυξη ζωνών ήπιας 
κυκλοφορίας 4 

11 
Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης 
λεωφορείων 3 

12 
Βελτίωση δικτύων και ΜΜΜ για 
την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. 3 

 

 

Μετά το πέρας του εργαστηρίου ζητήθηκε μέσω ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες να 
αξιολογήσουν  την οργάνωση και το περιεχόμενο του εργαστηρίου και να προτείνουν άλλους 
τομείς στους οποίους θα τους ενδιέφερε να διοργανωθούν εργαστήρια αναζήτησης κοινού 
οράματος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνολική διοργάνωση 
του εργαστηρίου και από περιεχόμενό του. Ακόμη, χαρακτήρισαν ενδιαφέρουσα και 
πρωτοποριακή τη μεθοδολογία future search την οποία δε γνώριζαν πριν τη συμμετοχή τους 
στο εργαστήρι και σχολίασαν θετικά τη δημιουργική συμμετοχή τους μέσα από τη 
διαδραστική διαδικασία του εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά και τη 
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά 
με τον τομέα των μεταφορών.  

Αντίθετα, η πίεση χρόνου ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανέφεραν, καθώς έπρεπε να 
ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες και οι δράσεις του εργαστηρίου στο σύντομο διάστημα των 
δυο ημερών. Τέλος, πρότειναν ότι θα τους ενδιέφερε να προκύψει κάποιο σχέδιο δράσης 
μέσα από τη διαδικασία του εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος στους τομείς των 
εμπορευματικών μεταφορών, των δημόσιων συγκοινωνιών, της αγροτικής ανάπτυξης και της 
διαχείρισης αποβλήτων (ANATOLIKI S.A. 3, 2013). 

3.3. Υλοποίηση Τρίτου Σταδίου της Μεθοδολογίας Poly-SUMP 

Στο σημείο αυτό έχει γίνει κατανοητή η δομή της περιφέρειας και έχει διαμορφωθεί ένα κοινό 
όραμα μέσα από τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος. Στο τρίτο 
στάδιο χρησιμοποιούνται αυτά τα αποτελέσματα είτε για τη διαμόρφωση του Σ.Β.Α.Κ. για 
την περιφέρεια, είτε για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων, τη σύγκριση με άλλες 
περιφέρειες και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανάπτυξη νέου πλαισίου για τις 
υφιστάμενες περιφερειακές πολιτικές κτλ. 

Οι υποχρεώσεις του έργου Poly-SUMP σταματούσαν στη διαμόρφωση των δράσεων που θα 
πρέπει να περιέχονται σε ένα ολοκληρωμένο Σ.Β.Α.Κ. για την περιφέρεια και στην 
καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων που θα πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτές τις 
δράσεις. Κατά το στάδιο αυτό αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες και 
μέσω συνεντεύξεων με αρμόδιους φορείς καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι σημαντικότερες 
από αυτές δράσεις, ώστε να είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμες. 

Αρχικά, μετά τη λήξη του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο αξιολογούσαν τις δράσεις με βάση συγκεκριμένα στοιχεία. 
Αναλυτικότερα, τους ζητήθηκε να κατατάξουν τις πρώτες τρεις δράσεις με βάση την επιρροή 
τους στη βελτίωση του σχεδιασμού της βιώσιμης κινητικότητας στην περιφέρειά τους και στη 
συνέχεια με βάση τη σκοπιμότητα υλοποίησης τους (Poly-SUMP,2015).  

Οι συμμετέχοντες επέλεξαν αρχικά τις τρεις πιο σημαντικές δράσεις οι οποίες θα ήθελαν να 
αναλυθούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν στην ΠΚΜ. Οι δράσεις αυτές ήταν οι παρακάτω: 

 Δράση 1 - Βελτίωση συμπεριφοράς και ευαισθητοποίηση σε θέματα μετακινήσεων 
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 Δράση 5 - Ίδρυση ενιαίου φορέα σχεδιασμού και εποπτείας μετακινήσεων σε επίπεδο 
Περιφέρειας 

 Δράση 11 – Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης λεωφορείων 

Ακολούθως, μετά από τις υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά με την επιρροή των δράσεων στην 
αλλαγή της συμπεριφοράς των μετακινουμένων και στη μείωση των εκπομπών καθώς και τη 
σκοπιμότητα υλοποίησής τους η Δράση 11 για την αλλαγή του επιπέδου εξυπηρέτησης των 
λεωφορείων κρίθηκε πιο σημαντική, αλλά παράλληλα και πιο εφικτή στην υλοποίησή της και 
τοποθετήθηκε πρώτη στη λίστα. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε φορείς της ΠΚΜ οι οποίοι επέλεξαν τις 
πιο σημαντικές δράσεις τις οποίες είχαν και αρμοδιότητα να υλοποιήσουν και ανέλυσαν τα 
πιθανά εμπόδια, αλλά και τις ευκαιρίες για την υλοποίησή τους. Συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν σε εκπροσώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ινστιτούτο Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), του Ο.Α.Σ.Θ., του Σ.Α.Σ.Θ. και του 
Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Οι 
δράσεις που επέλεξαν και ανέλυσαν περαιτέρω οι προαναφερθέντες φορείς ήταν η βελτίωση 
του δικτύου μεταφοράς εμπορευμάτων (city-logistics), η ανάπτυξη ζωνών ήπιας 
κυκλοφορίας, η εκπόνηση/ επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών και η διαμόρφωση 
ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας, η βελτίωση επιπέδου 
εξυπηρέτησης λεωφορείων και η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού και εποπτείας 
μετακινήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας. Οι σημαντικότεροι περιορισμοί που αναφέρθηκαν για 
την υλοποίηση των περισσότερων δράσεων ήταν η έλλειψη του κατάλληλου νομοθετικού 
πλαισίου, η καθυστέρηση των διαδικασιών (προκηρύξεις, διαγωνισμοί κτλ.) καθώς και η 
έλλειψη χρηματοδότησης, όπως και η δυσκολία εύρεσης χρηματοδοτικών πόρων (Poly-
SUMP,2015). 

4. Συζήτηση 
 

4.1. Σύγκριση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP με τον Παραδοσιακό Τρόπο Δημιουργίας ενός 
Σ.Β.Α.Κ. 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Poly-SUMP συγκρινόμενη με τον 
παραδοσιακό τρόπο δημιουργίας ενός Σ.Β.Α.Κ. παρουσιάζει και θετικά και αρνητικά 
στοιχεία. Συγκεκριμένα: 

Θετικά 

 Η διαδικασία της αναζήτησης κοινού οράματος προάγει τη δημιουργικότητα, τόσο στη 
διαδικασία οραματισμού του επιθυμητού μέλλοντος, όσο και στην πορεία μέχρι την 
πραγματοποίηση αυτού. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι περιορισμοί –
οικονομικοί, πολιτικοί κτλ.- μπαίνουν στην άκρη και προάγεται η δημιουργικότητα. 
Με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται νέες ιδέες και λύσεις. 

 Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από το ίδιο 
επίπεδο. Το εργαστήρι δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα, αλλά βασίζεται στη γνώση και 
στις εμπειρίες που θα “φέρει” κάθε συμμετέχοντας μαζί του. Καθένας είναι ειδικός 
στον τομέα του και συμβάλλει εξίσου στη διαδικασία και όλοι μαζί προσφέρουν ένα 
ευρύ φάσμα γνώσεων που θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 Η προσέγγιση του εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος είναι χρονικά πιο 
αποδοτική σε σχέση με το συμβατικό τρόπο δημιουργίας ενός Σ.Β.Α.Κ. Κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου εκφράζονται πολλές απόψεις και ιδέες και 
πραγματοποιούνται πολλές συζητήσεις, διαδικασία που στον παραδοσιακό τρόπο 
διαρκεί από μερικές εβδομάδες έως και κάποιους μήνες. 
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 Το εργαστήρι είναι προσανατολισμένο στο στόχο καθώς η όλη προσέγγιση βασίζεται 
στο επιθυμητό μέλλον και στην εύρεση τρόπων για την επίτευξη αυτού του. 

 Με τη μεθοδολογία Poly-SUMP έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι 
φορείς λήψης αποφάσεων και ενθαρρύνονται να συζητήσουν και να εργαστούν από 
κοινού. Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών όλων 
των μερών (χρήστες, φορείς λήψης αποφάσεων, μελετητών κτλ.), αλλά περιορίζει και 
τις αδυναμίες που προκύπτουν στον παραδοσιακό τρόπο διαμόρφωσης ενός Σ.Β.Α.Κ., 
όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς στη διαδικασία των διαβουλεύσεων είναι πιο 
παθητικοί θεατές και κρίνουν τις ήδη υπάρχουσες προτάσεις παρά δημιουργούν νέες 
ιδέες και βρίσκουν καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις. 

 Η διαδικασία του εργαστηρίου αναζήτησης κοινού οράματος πραγματοποιείται από τη 
βάση προς την κορυφή. Κατά τη διαδικασία αυτή εκφράζονται απόψεις και ανάγκες 
διαφόρων φορέων σχετικών με τις μεταφορές και την κινητικότητα, οι οποίες σε άλλη 
περίπτωση δε θα λαμβάνονταν υπόψη, παρόλο που εκφράζουν σημαντικά προβλήματα 
στον τομέα των μεταφορών (Kocak N. et al.,2014).  

Αρνητικά 

 Το εργαστήρι αναζήτησης κοινού οράματος βασίζεται στην ιδέα της συγκέντρωσης 
“όλου του συστήματος σε ένα χώρο”. Η επιτυχία του εργαστηρίου εξαρτάται από τη 
σωστή επιλογή και το σωστό συνδυασμό των φορέων και των ατόμων που θα 
συμμετάσχουν το εργαστήρι. Πιθανή λανθασμένη επιλογή φορέων μπορεί να 
επηρεάσει την ομαλή πραγματοποίηση του εργαστηρίου και την ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων.    

 Η συνύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων για πολλές ώρες σε έναν χώρο πιθανόν να 
δημιουργήσει εντάσεις και προβλήματα. Μάλιστα απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια, 
για να συγκεντρωθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο χώρο του εργαστηρίου και για όλη 
τη χρονική διάρκεια αυτού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί σαν αρνητικό 
στοιχείο της διαδικασίας και η πίεση χρόνου που ασκείται στους συμμετέχοντες για 
την ολοκλήρωση των δράσεων του εργαστηρίου. 

 Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δεν υπάρχει χρόνος για τεχνικές παρουσιάσεις και 
για ενημέρωση σχετικά με το προφίλ της περιφέρειας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της. Η διαμόρφωση του προφίλ έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο και οι 
συμμετέχοντες δεν μπορούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και πληροφορίες κατά 
τη διάρκεια του εργαστηρίου. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους συμμετέχοντες δεν 
έχουν ακριβή και πλήρη εικόνα για την κατάσταση της περιφέρειας και των 
υφιστάμενων πολιτικών ενδέχεται να προτείνουν μη ρεαλιστικές ενέργειες για το 
σχέδιο δράσης.   

4.2. Συγκριτική αξιολόγηση του Σ.Β.Α.Κ. για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης με 
το Πολυκεντρικό Σ.Β.Α.Κ. για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική Περιοχή της 
Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκε από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο δημιουργίας ενός Σ.Β.Α.Κ. Στον πίνακα 3 
παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση των δυο Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας). 

 

 

 

 



15 
 

Πίνακας 3: Προτεινόμενες δράσεις για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Α/Α 
Σ.Β.Α.Κ. για τη Μητροπολιτική 

Περιοχή της Θεσσαλονίκης 

Πολυκεντρικό Σ.Β.Α.Κ. για 
την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιοχή Μελέτης 

Η Μητροπολιτική Περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως αστική περιοχή. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία είμαι 
μεγαλύτερης έκτασης και 
περιλαμβάνει έναν αριθμό 
πόλων (πόλεις) έλξης 
μετακινήσεων. 

Ανάπτυξη πακέτων 
μέτρων 

Τα μέτρα αναγνωρίστηκαν και 
καταγράφηκαν από το Συμβούλιο 
Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης. 

Τα μέτρα αναγνωρίστηκαν 
και καταγράφηκαν από τους 
φορείς της Περιφέρειας που 
συμμετείχαν στο Εργαστήρι 
Αναζήτησης Κοινού 
Οράματος. 

Αντικείμενο πακέτων 
μέτρων 

Τα περισσότερα μέτρα εστιάζουν 
στη βελτίωση και την ανάπτυξη 
του συστήματος των Δημόσιων 
Συγκοινωνιών. 

Τα περισσότερα μέτρα 
εστιάζουν στο σχεδιασμό για 
την καλύτερη σύνδεση των 
πόλων της περιφέρειας. 

Διαδικασία διαβούλευσης 

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε 
με τη διοργάνωση Φόρουμ 
Κινητικότητας, όπου συμμετείχαν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που 
σχετίζονται με την κινητικότητα 
στην πόλη, καθώς και πολίτες που 
ενδιαφέρονται για την 
κινητικότητα. 

Η διαβούλευση ήταν 
μέρος του Εργαστηρίου 
Αναζήτησης Κοινού 
Οράματος. 

  
 

4.3. Δυνατότητα Προσαρμογής της Μεθοδολογίας Poly-SUMP ανάλογα με τις Ιδιαιτερότητες 
κάθε Περίπτωσης 

Η μεθοδολογία Poly-SUMP μπορεί σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστεί σαν μια ευέλικτη 
μεθοδολογία και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας στην 
οποία εφαρμόζεται. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια τμήματα της μεθοδολογίας τα οποία 
προτείνεται να μην αλλαχθούν κατά την προσαρμογή της. 

Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της 
μεθοδολογίας ανάλογα με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για παράδειγμα δεν είναι απαραίτητο 
να προκύψει περιφερειακό Σ.Β.Α.Κ. μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας, οπότε σε αυτήν 
την περίπτωση θα πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως και η καταγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και των ενδιαφερομένων φορέων πάντα με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αντίθετα, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξουν αλλαγές στο μοντέλο για τη δημιουργία του 
διαγράμματος αράχνης για τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας. Σε περίπτωση που 
υπάρχει έλλειψη στοιχείων για κάποιο δείκτη, δε θα πρέπει να διαγραφεί ο δείκτης, αλλά να 
αφεθεί κενός. Ακόμη, δε θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η κλίμακα του διαγράμματος γιατί 
κρατώντας μια ενιαία κλίμακα θα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης του προφίλ της 
περιφέρειας με άλλων περιφερειών (Poly-SUMP,2014). 



16 
 

Αναφορικά με το δεύτερο στάδιο στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία του εργαστηρίου 
αναζήτησης κοινού οράματος υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να προσαρμοστεί με 
σκοπό να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις συνθήκες της περιφέρειας. Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων μπορεί να είναι ευέλικτος και να διαμορφωθεί ανάλογα με το μέγεθος της 
περιφέρειας, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να παρευρίσκονται άτομα από όσους περισσότερους 
ενδιαφερόμενους φορείς γίνεται με τους 30 να είναι οι ελάχιστοι συμμετέχοντες. 
Ταυτόχρονα, μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή και στις ημέρες πραγματοποίησης του 
εργαστηρίου από τρεις σε δυο, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι μπορεί να γίνει κουραστικό 
και πιεστικό τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους συμμετέχοντες.     

Από την άλλη μεριά, προτείνεται να μην αλλάξει η δομή του εργαστηρίου, καθώς κάθε 
ενότητα έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες με συγκεκριμένους στόχους. Σε περίπτωση που 
πρέπει να μειωθεί η διάρκεια του εργαστηρίου, συνιστάται να μειωθεί η διάρκεια των 
επιμέρους δραστηριοτήτων. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι το εργαστήρι αναζήτησης κοινού 
οράματος δεν είναι σχεδιασμένο για τους πολίτες, αλλά για τους φορείς. Η άποψη των 
πολιτών είναι πολύ σημαντική, αλλά μπορεί να καταγραφεί με άλλες διαδικασίες. Σε 
περίπτωση, βέβαια, που κάποιος πολίτης εκπροσωπεί κάποια συγκεκριμένη ομάδα, όπως για 
παράδειγμα χρήστες δημόσιων συγκοινωνιών, ποδηλάτες κτλ. μπορεί να συμμετάσχει στο 
εργαστήρι.  

Τέλος, σχετικά με το τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας, οι μετέπειτα δράσεις μπορούν να 
προσαρμοστούν ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει η περιφέρεια και τις εκάστοτε 
ανάγκες της. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η χρήση όλων των αποτελεσμάτων και της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των δυο προηγούμενων σταδίων με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στην περιφέρεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της. 

 

5. Τελικά συμπεράσματα 
 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκε η μεθοδολογία Poly-SUMP για τη διαμόρφωση Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) σε πολυκεντρικές περιφέρειες και η εφαρμογή 
της στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο 
διαμόρφωσης Σ.Β.Α.Κ. που απευθύνεται σε μεμονωμένες πόλεις, η μεθοδολογία Poly-SUMP 
βοηθά στο σχεδιασμό ενιαίου Σ.Β.Α.Κ. για το σύνολο των πόλεων που περιέχονται σε μια 
πολυκεντρική περιφέρεια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα πιθανώς υπάρχοντα Σ.Β.Α.Κ. 
αυτών.   

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε 
με τη συνεργασία των περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικών με τον τομέα των 
μεταφορών και των μετακινήσεων με σκοπό να προκύψει ένα σχέδιο δράσης για την 
περιφέρεια. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με 
βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.  

Το σχέδιο δράσης προέκυψε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία που ονομάζεται 
εργαστήρι αναζήτησης κοινού οράματος. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φόρα 
στην Ελλάδα με τη διαδικασία της αναζήτησης κοινού οράματος και συμμετείχαν φορείς από 
την περιφέρεια που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών διαμορφώνοντας ένα σχέδιο 
δράσης αποτελούμενο από δώδεκα δράσεις. Από τις δράσεις αυτές που κρίθηκαν απαραίτητες 
για την περιφέρεια, οι σημαντικότερες ήταν η βελτίωση συμπεριφοράς και ευαισθητοποίηση 
σε θέματα μετακινήσεων, η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού και εποπτείας 
μετακινήσεων σε επίπεδο περιφέρειας, η βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης λεωφορείων και η 
ανάπτυξη ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. 
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Μετά τη λήξη του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε ενδιαφερόμενους 
φορείς στην περιφέρεια με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των δράσεων και τη διερεύνηση 
της δυνατότητας υλοποίησής τους. Οι φορείς εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να βοηθήσουν 
στην υλοποίηση των δράσεων, αλλά εστίασαν στα προβλήματα που υπάρχουν και 
σχετίζονται κυρίως με το νομοθετικό πλαίσιο, τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων καθώς 
και με την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για τις δράσεις. 

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων με 
σκοπό να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια και να υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης στην 
περιφέρεια προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και τους περιβάλλοντος. 
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