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κατανοητά τα χαρακτηριστικά μετακίνησης σε 
αυτές τις περιοχές. Αυτό πραγματοποιείται με την 
εφαρμογή του εργαλείου για τη διαμόρφωση του 
προφίλ της περιφέρειας. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται 
ένα κοινό όραμα και σχέδιο δράσης για ολόκληρη 
την περιφέρεια μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας 
με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. 
Η βάση για την πραγματοποίηση αυτής της δεύτερης 
φάσης είναι η τεχνική του Εργαστηρίου Αναζήτησης 
Κοινού Οράματος. Τέλος, διεξάγονται δράσεις 
παρακολούθησης προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δράσεις που προέκυψαν από το εργαστήρι και να 
ξεκινήσει ο συντονισμός που θα οδηγήσει σε ένα 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το σύνολο 
της περιφέρειας.
Το έργο Poly-SUMP παρέχει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) με σκοπό 
να υποστηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής, 
τους φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και 
γενικότερα όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στις 
πολυκεντρικές περιφέρειες στην ανάπτυξη Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Αυτό το εισαγωγικό φυλλάδιο προορίζεται για τους 
τοπικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής, 
τους φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και για άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών.

ΠΕρΙΛΗψΗ

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP βασίζεται στην ιδέα της υποστήριξης πολυκεντρικών 

περιφερειών για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η 

μεθοδολογία αναπτύχθηκε από το 2012 έως το 2014, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

έργου Poly-SUMP – “Σχεδιάζοντας μαζί για τη Βιώσιμη Κινητικότητα”, το οποίο 

συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 

(Intelligent Energy Europe programme).

Η ιστορική και δημογραφική ανάπτυξη των πόλεων και 
των περιφερειών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πολλών πολυκεντρικών περιφερειών ανά την Ευρώπη. 
Σε τέτοιου είδους περιφέρειες, οι μετακινήσεις και 
οι μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ πολλών 
αστικών κέντρων και κατά μήκος των δημοτικών, 
περιφερειακών και/ή εθνικών συνόρων. Η γεωγραφική 
εξάπλωση του χώρου εργασίας, των υπηρεσιών και των 
τόπων διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αυξάνει τη μέση 
απόσταση μετακίνησης και οδηγεί σε μεγαλύτερη 
εξάρτηση από το Ι.Χ. αυτοκίνητο. Στις περιπτώσεις που 
οι περισσότερες μετακινήσεις ξεπερνούν τα όρια των 
μεμονωμένων πόλεων, η ανάπτυξη περιφερειακών 
στρατηγικών είναι το κλειδί για τη στροφή προς 
πιο βιώσιμους και “καθαρότερους” τρόπους 
μεταφοράς στην περιφέρεια. Επίσης αυτό απαιτεί 
έναν ολοκληρωμένο και συντονισμένο σχεδιασμό 
της κινητικότητας , τόσο εντός όσο και μεταξύ των 
διαφόρων δήμων και των αντίστοιχων φορέων τους. 
Στο έργο Poly-SUMP συνεργάστηκαν έξι Ευρωπαϊκές 
περιφέρειες από την Ευρώπη με σκοπό την ανάπτυξη 
μιας συμμετοχικής μεθοδολογίας για το συντονισμό 
και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της κινητικότητας 
στις πολυκεντρικές περιφέρειες. Ένα Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας για μια πολυκεντρική 
περιφέρεια την αντιμετωπίζει  στο σύνολό της και 
συνδέει τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και 
τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 
Η Μεθοδολογία Poly-SUMP αναπτύσσεται σε τρεις 
φάσεις. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν 
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Οφέλη από τη χρήση της μεθολογίας  
Poly-SUMP 

- Χρησιμοποιείστε μια δοκιμασμένη μεθοδολογία 

για τη δημιουργία ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας για πολυκεντρικές περιφέρειες,

- Έξι Ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν εφαρμόσει τη 

μεθοδολογία. Μπορείτε να διδαχθείτε από την 

εμπειρία τους,

- Αναλύστε το πολυκεντρικό προφίλ της περιφέρειάς 

σας με τη χρήση του online εργαλείου,

- Συγκεντρώστε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 

μαζί σε μια δημιουργική και συμμετοχική διαδικασία 

με σκοπό να αποκτήσουν κοινή αντίληψη και όραμα 

για την κινητικότητα στην περιφέρεια.

Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός της αστικής κινητικότητας είναι μια σύνθετη 

και πολύπλοκη διαδικασία. Αυτό εντείνεται όταν οι αστικές 

λειτουργίες, οι άνθρωποι και οι καθημερινές μετακινήσεις 

είναι διασπαρμένες σε διάφορα αστικά κέντρα και διοικητικά 

όρια, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των πολυκεντρικών 

περιφερειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι καθημερινές 

μετακινήσεις πραγματοποιούνται έξω από τα όρια κάθε 

μεμονωμένης πόλης και ως εκ τούτου απαιτείται πιο 

περίπλοκος σχεδιασμός της κινητικότητας σε σχέση με το 

σχεδιασμό που θα γινόταν  μεμονωμένα σε επίπεδο πόλης. 

Εάν η περιφέρειά σας είναι πολυκεντρική, οι κατευθυντήριες 

Τι είναι μια πολυκεντρική περιφέρεια; 

Οι πολυκεντρικές περιφέρειες χαρακτηρίζονται 

από αρκετά αστικά κέντρα στα οποία τα αγαθά 

και οι υπηρεσίες διασκορπίζονται σε διάφορες 

πόλεις και κωμοπόλεις. Το μεγαλύτερο μέρος των 

καθημερινών μετακινήσεων πραγματοποιείται 

έξω από τα όρια της ίδιας πόλης και απαιτεί 

συντονισμένο σχεδιασμό της κινητικότητας, τόσο 

εντός όσο και μεταξύ των διαφόρων πόλεων και 

των άλλων διοικητικών τομέων.    

οδηγίες (Guidelines) για τη χρήση της Μεθοδολογίας 

Poly-SUMP (www.poly-sump.eu/tools) μπορούν να σας 

βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στην 

περιφέρειά σας. 

Ο σχεδιασμός της κινητικότητας σε αυτές τις περιφέρειες 

απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία ενός μεγάλου 

αριθμού φορέων – συγκοινωνιολόγων, χωροτακτών, φορέων 

λήψης αποφάσεων, παρόχων αστικής και υπεραστικής 

συγκοινωνίας και άλλων – σε διαφορετικά διοικητικά και 

χωρικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό). Χωρίς 

αυτού του είδους το σχεδιασμό οι πολίτες επιλέγουν τη 

λύση “μετακινήσου μόνος σου” με επακόλουθη αύξηση της 

χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων.  

 
“Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν να 
αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις για 
την καταπολέμηση προβλημάτων, όπως η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση των 
πόλεων. Σε περιφέρειες με ξεχωριστά πολιτικά, 
κοινωνικά και οικονομικά κέντρα - γνωστές και ως 
“πολυκεντρικές περιφέρειες” - ο σχεδιασμός της 
βιώσιμης κινητικότητας είναι ακόμη πιο δύσκολος, 
δεδομένου ότι εμπλέκονται πολύ ενδιαφερόμενοι 
φορείς. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες θα 
βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
στη διαμόρφωση σχεδίων κινητικότητας για αυτές 
τις πολυκεντρικές περιφέρειες, συμπληρώνοντας 
τις υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
βιώσιμη αστική κινητικότητα που έχουν ήδη 
διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”  
Violeta Bulc, Ευρωπαία Επίτροπος για τις μεταφορές  
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Η αξία του έργου Poly-SUMP για 
την περιφέρεια Central Alentejo   
(Πορτογαλία)

Στην περιφέρεια Central Alentejo (Πορτογαλία) 

οι σημαντικότεροι τομείς απασχόλησης 

βρέθηκαν διάσπαρτοι σε διάφορες πόλεις, 

συμμεριλαμβανομένης και της κυριότερης πόλης 

Évora. Το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων 

πραγματοποιείται με το Ι.Χ. αυτοκίνητο και η 

έλλειψη ενός ισχυρού συστήματος δημόσιων 

συγκοινωνιών στην πόλη Évora συμβάλλει στο 

υψηλό ποσοστό κατοχής ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Poly-SUMP 

η περιφέρεια έχει σα στόχο να αναπτύξει μια 

αποτελεσματική στρατηγική για τις μεταφορές με 

σκοπό να βελτιωθούν οι καθημερινές μετακινήσεις 

μεταξύ των μεγάλων πόλεων και να μειωθεί η χρήση 

του Ι.Χ. αυτοκινήτου σε αυτές τις μετακινήσεις.

Τι είναι ένα ΣΒΑΚ;

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχει σαν 

κεντρικό στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των 

αστικών περιοχών και την παροχή βιώσιμων και υψηλής 

ποιότητας μετακινήσεων εντός και διαμέσου των αστικών 

περιοχών. Γενικότερα αφορά στις ανάγκες των “λειτουργικών 

πόλεων” και της ευρύτερης περιοχής τους και όχι στα στενά 

όρια των Δήμων. 1

Κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας:

1.Σκοπός και στόχοι

2.Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο 

υλοποίησης

3.Εκτίμηση της υπάρχουσας και μελλοντικής 

κατάστασης

4.Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

όλων των μέσων μεταφοράς

5.Οριζόντια και κάθετη ενοποίηση 

6.Συμμετοχική προσέγγιση

7.Παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποβολή εκθέσεων

8.Διασφάλιση της ποιότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΒΑΚ 

μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Mobility 

Plans, www.eltis.org/mobility-plans.

Το ΣΒΑΚ σε μια πολυκεντρική περιφέρεια σχετίζεται με 

το σύνολο του δικτύου των αστικών κέντρων και των 

διοικητικών ορίων της περιφέρειας και περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή φορέων από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης 

καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών. 

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP στηρίζει τους τοπικούς και 

περιφερειακούς φορείς σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων 

στη μελέτη και στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 

μετακίνησης. Εξετάζοντας την κατάσταση έξω από τα όρια 

κάθε πόλης είναι σε θέση να ανακαλύψουν λύσεις βιώσιμης 

κινητικότητας εντός της περιφέρειάς τους.

1 Annex I to the Urban Mobility Package: http://ec.europa.eu/transport/
themes/urban/ump_en.htm

Υποστηρίζοντας το διάλογο στην  
περιφέρεια της Κεντρικής Σλοβενίας 
(Σλοβενία)

Στην περιφέρεια Heart of Slovenia (Σλοβενία) είναι 

πολύ σημαντικά τα θέματα που σχετίζονται με την 

κινητικότητα. Παρόλα αυτά, στο παρελθόν υπήρχαν 

περιορισμένες δυνατότητες ώστε να αναπτυχθεί 

μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική για τις 

μεταφορές. Αιτία αυτής της κατάστασης ήταν τα 

χαμηλά επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των διάφορων 

ενδιαφερόμενων φορέων. Η μεθοδολογία Poly-

SUMP υποστήριξε την περιφέρεια στην ενίσχυση 

του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων 

κυρίως εμπλέκοντας πολιτικούς από τα διάφορα 

επίπεδα διακυβέρνησης. 
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Η Μεθοδολογία Poly-SUMP 

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP βασίζεται στον κύκλο σχεδιασμού  για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα, 

προσθέτει συγκεκριμένες δράσεις στις τρεις πρώτες φάσεις του κύκλου, προκειμένου να βοηθήσει τις πολυκεντρικές περιφέρειες 

στην προετοιμασία ενός ΣΒΑΚ. 

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP αποτελείται από τρία στάδια 

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

2 Guidelines – Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan, European Commission, 2013: www.eltis.org/mobility-plans

Milestone: 
Analysis of problems 

& opportunities concluded

1. Determine 
your potential 
for a successful 

SUMP

2. De�ne the 
development 
process and 

scope of 
plan

3. Analyse the 
mobility situation 

and develop 
scenarios

4. Develop 
a common 

vision

5. Set 
priorities and 
measurable 

targets
6. Develop 

e�ective 
packages of 

measures

7. Agree 
on clear 

responsibilities 
and allocate 

funding

8. Build 
monitoring and 
assessment into 

the plan

9. Adopt
Sustainable 

Urban Mobility 
Plan

10. Ensure 
proper manage-

ment and 
communication

11. Learn the 
lessons

Commit to overall sustainable mobility principles

Assess impact of regional/national framework

Conduct self-assessment

Review availability of resources

De�ne basic timeline

Identify key actors and stakeholders

Look beyond your own 
boundaries and responsibilities

Strive for policy coordination and 
an integrated planing approach

Plan stakeholder and citizen 
involvement

Agree on workplan and 
management arrangements

Prepare an analysis of 
problems and opportunities

Develop scenarios

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Develop a common vision of 
mobility and beyond 

Actively inform the public

4.1

4.2

Identify the priorities for mobility

Develop SMART targets

5.1

5.2

Identify the most e�ective measures 

Learn from others' experience

Consider best value for money

Use synergies and create integrated packages of measures

6.1

6.2

6.3

6.4

Milestone:
Measures 
identi�ed

Assign responsibilities and resources

Prepare an action and budget plan

7.1

7.2

Arrange for monitoring 
and evaluation8.1

Check the quality
of the plan

Adopt the plan

Create ownership 
of the plan 

9.1

9.2

9.3

Milestone:
SUMP 

document 
adopted

Manage plan implementation

Inform and engage the citizens

Check progress towards 
achieving the objectives

10.1

10.2

10.3

Update current plan regularly

Review achievements - 
understand success and failure

Identify new challenges 
for next SUMP generation

11.1

11.2

11.3

Milestone:
Final impact assessment

concluded

Starting Point:
"We want to 

improve mobility 
and quality 

of life for our 
citizens!"

Preparing 
well

Rational and 
transparent 
goal setting

Elaborating
the plan

Implementing 
the plan

Sustainable 
Urban 

Mobility 
Planning

3. Χρήση των 
αποτελεσμάτων και 
εκπόνηση του σχεδίου

2. Δημιουργία κοινού 
οράματος και κοινού 
εδάφους δράσης

1. Καλή προετοιμασία μέσω της 
κατανόησης της δομής και της 
μορφής της περιφέρειας 1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Past
Present

Future
Visio

n
Values

Goals

Actions

The
Plan

Diagnosis

The future we want
Action Plan

2. Δημιουργία κοινού 
οράματος και κοινού 
εδάφους δράσης 3. Χρήση των 
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Προτού ξεκινήσει το ουσιαστικό στάδιο 

του σχεδιασμού είναι σημαντικό 

να γίνει κατανοητό το προφίλ της 

περιφέρειας και η λειτουργία του 

συστήματος των μεταφορών της. Είναι 

επίσης σημαντικό να γίνει κατανοητή 

η διασπορά των αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα 

διακυβέρνησης της περιφέρειας. Ως εκ τούτου, το πρώτο 

στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση του πλαισίου για το 

σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας και των πρακτικών 

σχεδιασμού. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του 

δικού σας πολυκεντρικού ΣΒΑΚ με τις ακόλουθες ενέργειες:

i. Ορισμός της περιφέρειας και καθορισμός των ορίων της,

ii. Καθορισμός των τρεχουσών συνθηκών-πλαισίου που μπορεί 

να επηρεάσουν το σχεδιασμό της κινητικότητας,

iii. Ανάλυση για το εάν άλλες περιφερειακές πολιτικές 

υποστηρίζουν ή συγκρούονται με την προσέγγιση της 

βιώσιμης κινητικότητας,

iv. Κατανόηση της περιφερειακής διαδικασίας σχεδιασμού,

v. Αναγνώριση των φορέων και των αρμοδιοτήτων τους κατά 

τη διαδικασία του σχεδιασμού, π.χ. συγκοινωνιολόγοι, 

πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες.

vi. Ανάλυση και σύνοψη των κινητήριων δυνάμεων, των 

εμποδίων και των δυνατοτήτων για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας με βάση της παραπάνω ενέργειες.  

“Μέσα από το Ευρωπαϊκό Εργαστήρι Αναζήτησης 

Κοινού Οράματος, στο πλαίσιο του έργου Poly-

SUMP, κατανοήσαμε ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να 

αποφασίζει για την πολιτική των μεταφορών που 

θα υιοθετήσει βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και 

χαρακτηριστικών της”.  

Γιάννης Τόσκας, Συγκοινωνιολόγος, Οργανισμός 

ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 

Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, (Ελλάδα)
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Κατανοώντας την περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) 
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. Παρόλο που η αύξηση 
των τιμών της βενζίνης μείωσε την υπερβολική χρήση 
του Ι.Χ. αυτοκινήτου, η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής μεταφορών δεν επέτρεψε στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς να αυξήσουν το μερίδιό τους 
στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.  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 χρόνου, μείωση της 
παραγωγικότητας και γενικότερα υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Image: Regione Marche

1.  Καλή προετοιμασία μέσω της κατανόησης της δομής και της μορφής της περιφέρειας
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Εργαλείο για τη διαμόρφωση του προφίλ 
της περιφέρειας
Με τη βοήθεια του εργαλείου για τη διαμόρφωση του 

προφίλ της περιφέρειας (www.poly-sump.eu/tools), μπορεί 

να προσδιοριστεί η υφιστάμενη περιφερειακή δομή και το 

πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος των μεταφορών σε 

περιφερειακό επίπεδο καθιστώντας δυνατή τη συγκριτική 

αξιολόγηση ανάμεσα σε παρόμοιες περιφέρειες στην 

Ευρώπη. Το εργαλείο δημιουργεί το προφίλ της περιφέρειας 

με τον υπολογισμό δέκα δεικτών που σχετίζονται με 

την περιφερειακή δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του 

συστήματος των μεταφορών σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα αράχνη 

(spider diagram), το οποίο απεικονίζει το βαθμό στον οποίο 

μια περιφέρεια είναι πολυκεντρική. Όσο πιο πολυκεντρική 

είναι μια περιφέρεια, τόσο πιο διάσπαρτα είναι τα κέντρα και 

οι αστικές λειτουργίες και τόσο υψηλότερος είναι ο όγκος 

των μετακινήσεων μεταξύ αυτών των κέντρων.

‘Χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο του έργου 
Poly-SUMP για τη διαμόρφωση του προφίλ της 
περιφέρειας με σκοπό να προβάλουμε τα βασικά 
στοιχεία της κινητικότητας στην περιφέρειά μας. 
Το εργαλείο αυτό μας έδωσε επίσης την ευκαιρία 
να συγκρίνουμε την περιφέρειά μας με άλλες 
περιφέρειες και να μάθουμε από τις εμπειρίες τους’,  
Fabrizio Pigini, Επικεφαλής του τμήματος για τις 
δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας, Περιφέρεια 
Marche (Ιταλία)

Το προφίλ που θα προκύψει για την περιφέρειά σας θα σας 

βοηθήσει στο δεύτερο βήμα της μεθοδολογίας, στο οποίο όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι φορείς συγκεντρώνονται μαζί με σκοπό να 

διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα για την περιφέρειά τους.

Οι μεταφορές στην περιφέρεια
H δομή της περιφέρειας

Δείκτης 
αλληλεξάρτησης στη 
μεταφορική ζήτηση

Ποσοστό χρήσης μη 
μηχανοκίνητων μέσων 

(τυπική καθημερινή)

Ποσοστό χρήσης δημόσιων 
συγκοινωνιών (τυπική 

καθημερινή)

Απόσταση ταξιδιού: 
Περιφερειακά ταξίδια μεταξύ 

των πόλων

Απόσταση ταξιδιού:  
Εσωτερικά ταξίδια εντός των πόλων

Κατανομή πληθυσμού σε 
σχέση με την κατανομή 

θέσεων εργασίας

Κατανομή 
θέσεων εργασίας

Κατανομή  
πληθυσμού

Αναλογία του πληθυσμού στους 
πόλους σε σχέση με το συνολικό 

πληθυσμό

Πληθυσμός ανά πόλο
1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει ένα διάγραμμα αράχνης 

μιας εξαιρετικά πολυκεντρικής περιφέρειας. 

Σχήμα: Παράδειγμα του προφίλ μιας περιφέρειας
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2. Δημιουργία κοινού οράματος και 
κοινού εδάφους δράσης

Η διαδικασία του καθορισμού των 

στόχων σε πολυκεντρικές περιφέρειες 

χρειάζεται στενή παρακολούθηση και 

συντονισμό. Η τεχνική του Εργαστηρίου 

Αναζήτησης Κοινού Οράματος είναι 

η βάση για τη διαμόρφωση του 

κοινού οράματος και του εδάφους δράσης. Μέσα από τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικών με 

τις μεταφορές, τα εργαστήρια είναι ο κατάλληλος τρόπος για 

την υλοποίηση του οράματος.

Είναι σημαντικό να υπάρχει το σωστό “μίγμα” ενδιαφερόμενων 

φορέων στο εργαστήρι. Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να 

γίνει ανάλυση τους πριν από την αποστολή των προσκλήσεων 

με σκοπό να διαπιστωθεί ποιοι φορείς είναι κατάλληλοι να 

συμμετάσχουν στο εργαστήρι. Οι φορείς λήψης αποφάσεων, 

οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την υπάρχουσα 

κατάσταση των μεταφορών θα πρέπει απαραιτήτως να 

βρίσκονται στο εργαστήρι. 

Τα εργαστήρια διαμορφώθηκαν γύρω από τρία θέματα τα 

οποία καλύπτονταν σε διάστημα τριών ημερών. 

α. Προσωπικές εμπειρίες:

Γίνεται αναδρομή στο παρελθόν για την ανάλυση των 

γεγονότων που διαμόρφωσαν την τρέχουσα κατάσταση 

των μεταφορών. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι μελλοντικές 

τάσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά 

μετακίνησης. 

β. Το μέλλον που επιθυμούμε:

Προσδιορίζεται η μελλοντική ιδανική κατάσταση της 

περιφέρειας και ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Ακόμη, περιγράφονται το κοινό έδαφος 

δράσης που επιδιώκεται καθώς και οι ενέργειες που 

απαιτούνται για τη διαμόρφωση αυτού του επιθυμητού 

μέλλοντος. Επίσης σημαντικό είναι να καταγράφονται και οι 

τυχόν διαφορές και διαφωνίες. 

γ. Σχέδιο δράσης:

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας έμφαση δίνεται στη 

διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων με βάση τα οράματα 

που προέκυψαν στο προηγούμενο βήμα. 

‘Το Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος στο 

πλαίσιο της Μεθοδολογίας Poly-SUMP είναι ένας 

εξαιρετικός τρόπος οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι 

φορείς να καταλήξουν σε κοινές αξίες’.  

Paul Alzer, Υπεύθυνος πολιτικής και αρμόδιος για 

το έργο Poly-SUMP για την περιφέρεια Parkstad-

Limburg (Ολλανδία)

Τα Εργαστήρια Αναζήτησης Κοινού 
Οράματος βασίζονται στους εξής 
πυλώνες: 

•	 Όλοι	οι	σχετικοί	ενδιαφερόμενοι	φορείς	πρέπει	να	

παρίστανται στο εργαστήρι.

•	 Αρχικά	 πρέπει	 να	 βρεθούν	 λύσεις	 σε	 ένα	

ευρύτερο πλαίσιο και να μην επικεντρωθούν οι 

συμμετέχοντες από την αρχή στις λεπτομέρειες.

•	 Το	 επίκεντρο	 των	 δραστηριοτήτων	 του	

εργαστηρίου θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση 

του κοινού εδάφους και ο προσδιορισμός των 

μελλοντικού πλαισίου λειτουργίας των μεταφορών. 

Τα προβλήματα και οι διαφωνίες θα πρέπει να 

λαμβάνονται και αυτά υπόψη.

•	 Προώθηση	 της	 συμμετοχικότητας	 και	 της	

υπεύθυνης στάσης για δράση των συμμετεχόντων 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Εργαστήρι 

Αναζήτησης Κοινού Οράματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 

προετοιμαστεί, θα πραγματοποιηθεί και θα αξιολογηθεί 

ένα Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα www.poly-sump.eu/tools. Επίσης 

αναφέρονται και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες (Poly-SUMP 

Guidelines).  
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Action Plan

Image: City of Ghent
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3. Χρήση των αποτελεσμάτων και εκπόνηση του 
σχεδίου

Μετά την πραγματοποίηση του 

Εργαστηρίου Αναζήτησης Κοινού 

Οράματος, οι δράσεις που προέκυψαν 

πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω 

και να ταξινομηθούν με βάση την 

προτεραιότητά τους.  Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάτε την 

προετοιμασία και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης ενός “ΣΒΑΚ για μια πολυκεντρική περιφέρεια”. 

Με σκοπό να ολοκληρωθεί το ΣΒΑΚ για την περιφέρειά σας, θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

α. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου

Η πραγματοποίηση έρευνας στους συμμετέχοντες του 

εργαστηρίου θα σας βοηθήσει να ταξινομήσετε τις δράσεις με 

βάση τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν.  Πρότυπο για αυτήν 

τη διαδικτυακή έρευνα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο (www.poly-sump.eu/tools).

β. Βελτίωση των δράσεων

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην περαιτέρω 

ανάπτυξη των δράσεων, του οράματος και των στόχων της 

περιφέρειας, όπως προέκυψαν από το Εργαστήρι Αναζήτησης 

Κοινού Οράματος και του προφίλ της περιφέρειας.

γ. Παρακολούθηση των δράσεων με τη συμμετοχή των φορέων 

λήψης αποφάσεων και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των 

προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι 

οι φορείς λήψης αποφάσεων καθώς και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 

φορείς. Με σκοπό να διευκολυνθεί η εφαρμογή των δράσεων θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των πιθανών εμποδίων, 

των κινητήριων δυνάμεων όπως και των ευκαιριών.

`Οι φορείς λήψης αποφάσεων πολιτικής στην 

περιφέρεια Parkstad-Limburg ήταν πολύ σημαντικό 

κομμάτι για την ανάπτυξη των δράσεων που 

περοέκυψαν από το Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού 

Οράματος.’  
Paul Alzer, Υπεύθυνος πολιτικής και αρμόδιος για 

το έργο Poly-SUMP για την περιφέρεια Parkstad-

Limburg (Ολλανδία)

Πιθανότητα υιοθέτησης της 
μεθοδολογίας από άλλες 
πολυκεντρικές περιφέρειες
Κάθε περιφέρεια που συμμετείχε στο έργο Poly-SUMP 

αδελφοποιήθηκε με μια άλλη περιφέρεια της ίδιας χώρας με 

σκοπό να μεταφέρει τις γνώσεις που απέκτησε από τη χρήση 

της μεθοδολογίας Poly-SUMP.

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP παρέχει πολλές δυνατότητες 

για το συντονισμένο σχεδιασμό της κινητικότητας μέσα σε 

μια περίπλοκη περιφέρεια. Παρέχει μια αποτελεσματική 

προσέγγιση με σκοπό να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα και κοινό 

έδαφος δράσης για την κινητικότητα στην περιφέρεια, καθώς 

και να προσδιοριστούν οι δράσεις μέσα από μια συμμετοχική 

διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή προωθεί τη διαύγεια, τη 

διαφάνεια και τη δημιουργικότητα συμπεριλαμβάνοντας 

σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Με την εφαρμογή 

Εκτός από την ανάπτυξη σχεδίων 
κινητικότητας, οι περιφέρειες 
χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία Poly-SUMP 
στην:

•	 Ανάπτυξη	 ενός	 νέου	 πλαισίου	 για	 τις	 υφιστάμενες	

περιφερειακές πολιτικές,

•	 Βελτίωση	των	δράσεων	στα	υφιστάμενα	σχέδια,

•	 Συγκριτική	αξιολόγηση	με	άλλες	περιφέρειες,

•	 Διαμόρφωση	νέων	ομάδων	εργασίας,

•	 Πραγματοποίηση	δράσεων	για	την	ώθηση	με	σκοπό	

την έναρξη νέων διαδικασιών,

•	 Ανάδειξη	 της	 σπουδαιότητας	 των	 θεμάτων	 της	

κινητικότητας στην περιφέρειά τους.

‘Για μια πολυκεντρική περιφέρεια, όπως η 

Obersteiermark West, Αυστρία η Μεθοδολογία 

Poly-SUMP είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την 

ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα,  το εργαλείο για 

τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας είναι μια 

νέα προσέγγιση για την κατανόηση της περιφέρειας 

με μια ολιστική άποψη. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει 

τη σύγκριση με άλλες παρόμοιες περιφέρειες και τη 

δυνατότητα να ωφεληθούν από αυτές.’  

Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Austria

της Μεθοδολογίας Poly-SUMP, οι πολυκεντρικές περιφέρειες 

ανέπτυξαν με επιτυχία σχέδια κινητικότητας και αντιμετώπισαν 

τις ανάγκες τις περιφέρειάς τους. Ταυτόχρονα, πέτυχαν 

βελτίωση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, 

καλύτερο συντονισμό σε όλες τις γειτονιές, καθώς και την 

ενεργό συμμετοχή και δέσμευση των ενδιαφερόμενων 

φορέων και των  φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
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Οι πιλοτικές περιφέρειες

Οι ακόλουθες έξι Ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν διαμορφώσει 

και χρησιμοποιήσει τη Μεθοδολογία Poly-SUMP: 

Περιφέρεια Marche (Ιταλία)

Η Περιφέρεια του Marche έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο 

κατοίκους διασκορπισμένους σε 239 δήμους. Μέσα από το 

έργο Poly-SUMP σχεδιάστηκε μια κοινή πολιτική ατζέντα 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των καθημερινών 

μετακινήσεων μεταξύ των πόλεων της περιφέρειας. Επίσης 

αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή των 

φορέων λήψης αποφάσεων και των ενδιαφερόμενων 

φορέων  από διάφορους δήμους και διάφορα επίπεδα 

διακυβέρνησης της περιφέρειας.

Επικοινωνία: Mr. Sergio Strali, Head of Public Transport 

Management Department, e-mail: funzione.trasportolocale@

regione.marche.it 

Central Alentejo, Πορτογαλία

Οι δημόσιες συγκοινωνίες μεταξύ της πόλης Évora, της 

μεγαλύτερης πόλης στο Central Alentejo, και των πόλεων των 

άλλων 13 δήμων της περιφέρειας χαρακτηρίζονται από μη 

ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού μετακινείται με το αυτοκίνητο, αλλά 

η περιφέρεια αναπτύσσει μια αποτελεσματική πολυκεντρική 

στρατηγική για βιώσιμες μεταφορές.

Επικοινωνία: Arq André Espenica, Director, CIMAC, e-mail: 

aespenica@cimac.pt

Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα

Η περιφέρεια αποτελείται από 7 περιφερειακές ενότητες και 

38 δήμους με συνολικό πληθυσμό 2 εκατομμύρια κατοίκους. 

Οι υποδομές των μεταφορών είναι σε μεγάλο βαθμό 

επικεντρωμένες στη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, 

γεγονός που αφήνει μεγάλα περιθώρια για την υιοθέτηση 

μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. Μέσω του έργου Poly-

SUMP συγκεντρώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με 

στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

μεταφορών για την περιφέρεια.  

Επικοινωνία: Δρ. Κωνσταντίνου Κώστας, Διευθυντής Τοπικής 

Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., e-mail: kostas@anatoliki.gr

Parkstad Limburg, Ολλανδία
Η περιφέρεια Parkstad Limburg αποτελείται από οκτώ 

δήμους και βρίσκεται στη διασταύρωση του Βελγίου, της 

Γερμανίας και της Ολλανδίας. Η χρήση του ποδηλάτου σαν 

μέσο μεταφοράς και η πεζή μετακίνηση αντιπροσωπεύουν 

πάνω από το 40% των μετακινήσεων μεταξύ των πόλεων, 

ενώ η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι ακόμα υψηλή 

στις διαπεριφερειακές και διεθνείς μεταφορές. Η Μεθοδολογία 

Poly-SUMP βοήθησε να αναπτυχθούν κοινές αξίες και ένα 

κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για 

πιο βιώσιμες μεταφορές και μετακινήσεις. Ως αποτέλεσμα, η 

περιφέρεια Parkstad Limburg ασχολείται τώρα με την εφαρμογή 

της e-κινητικότητας, τις δημόσιες μεταφορές και τη χρήση του 

ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης.    

Επικοινωνία: Paul Alzer, Policy officer, e-mail: p.alzer@parkstad-

limburg.nl 

Rhine Alp, Αυστρία
Η περιφέρεια περιλαμβάνει 29 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται 

κοντά στα ελβετικά σύνορα και έχει μια μακρά πολυκεντρική 

παράδοση. Παρά τις ικανοποιητικές διαθέσιμες επιλογές 

δημόσιων μεταφορών, το κύριο οδικό δίκτυο βρίσκεται συχνά 

υπό συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας της 

εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας προς και από την 

περιφέρεια. Μέσω της Μεθοδολογίας Poly-SUMP τα θέματα 

αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους πολιτικούς, τους μηχανικούς, 

τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τους ενδιαφερόμενους 

πολίτες.

Επικοινωνία: Martin Assmann, project leader, e-mail: martin.

assmann@vision-rheintal.at

Heart of Slovenia, Σλοβενία
Με οκτώ δήμους και 96.000 κατοίκους, η περιφέρεια Heart 

of Slovenia αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα κυκλοφοριακής 

συμφόρησης εξαιτίας των καθημερινών μηχανοκίνητων 

μετακινήσεων στην πρωτεύουσα Λουμπλιάνα. Με τη χρήση της 

Μεθοδολογίας Poly-SUMP, η περιφέρεια έχει ενισχύσει το διάλογο 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων μέσα από τη συμμετοχή 

πολιτικών από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.  

Επικοινωνία: Razvojni center Srca Slovenije, e-mail: info@razvoj.si
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ)

1ο χλμ. Θέρμης – Τριαδίου (Gold Center, Κτίριο 9)   

Τ.Θ. 60497 - 57001 Θέρμη, Ελλάδα

ΤΗΛ: +30 231 0463930

FΑΧ: + 30 231 0486203

E-mail: reacm@anatoliki.gr

www.poly-sump.eu

Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες (Στην αγγλική γλώσσα):

•	 Guidelines:	 The	 Poly-SUMP	 Methodology	 -	 How	 to	

develop a SUMP for a polycentric region

•	Regional	Profile	Tool	to	analyse	the	poly-centricity	and	

mobility patterns in your region

•	 Practical	Guide	on	 running	a	 Future	 Search	Workshop	

for poly-centric regions
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