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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Ιστορικό 

Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης τόσο της Ένωσης στο σύνολό της όσο και, ειδικότερα, των πλέον 
αδύναμων μεταξύ των 271 περιφερειών της. Μέσω των διαρθρωτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και του 
Ταμείου Συνοχής, η ΕΕ επενδύει σε χιλιάδες έργα σε διάφορους τομείς της οικονομίας, που 
καλύπτουν πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Για την 
περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013, ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 
347 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία πηγή χρηματοδοτικής στήριξης 
σε επίπεδο ΕΕ για επενδύσεις στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης. Τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση των πόρων στους δικαιούχους, τα αποκαλούμενα 
επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ), καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Περίπου το ένα τέταρτο των 347 δισεκατομμυρίων ευρώ (συνολική χρηματοδότηση της 
πολιτικής συνοχής) κατανέμεται στον τομέα των μεταφορών. Μόνο το 2,3 % του ποσού 
αυτού κατανέμεται σε έργα ειδικά για τις αστικές μεταφορές. Εντούτοις, περίπου το 70 % 
του πληθυσμού της Ευρώπης κατοικεί σε αστικές περιοχές, ποσοστό που διαρκώς αυξάνεται. 
Συνολικά 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κατανεμηθεί σε έργα αστικών μεταφορών στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Κάθε ΕΠ στηρίζεται κατά κανόνα από ένα 
ταμείο, δηλαδή είτε ένα από τα διαρθρωτικά ταμεία είτε από το Ταμείο Συνοχής. Η διαχείριση 
των ΕΠ πραγματοποιείται σε επίπεδο εθνικών υπουργείων, περιφερειακών αρχών και 
τοπικών συμβουλίων, στα οποία το οικείο κράτος μέλος αναθέτει τον ρόλο της διαχειριστικής 
αρχής (ΔΑ) για το εκάστοτε ΕΠ. 
 
Πέραν των συνήθων ΕΠ που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής, υπάρχουν ειδικά μέσα 
στήριξης, που χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων αστικής κινητικότητας αξίζει να αναφερθούν πέντε 
εξ αυτών: το JASPERS (Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες) παρέχει τεχνική βοήθεια για μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών στα 12 νέα 
κράτη μέλη· το JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές) εστιάζει στη στήριξη της αστικής ανάπτυξης και ανάπλασης·  το πρόγραμμα ΕΕΣ 
(ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία) συχνά συνδέεται με το πρόγραμμα INTERREG IVC, το 
οποίο στηρίζει περιφερειακά και αστικά δίκτυα μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· το 
URBACT II αποτελεί πρόγραμμα ανταλλαγής και μάθησης για την προαγωγή της 
ολοκληρωμένης, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης· και το ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Παρακολούθησης για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή) στηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής 
στον τομέα της εδαφικής συνοχής. 
 
Στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011δ) προτείνεται να εξεταστεί η 
δυνατότητα σύστασης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τη σταδιακή εφαρμογή των 
σχεδίων αστικής κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις. Τίθεται, με αυτόν τον τρόπο, σαφώς 
ζήτημα αλληλεπίδρασης μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των βιώσιμων έργων αστικών 
μεταφορών. Επιπροσθέτως, η Λευκή Βίβλος κάνει λόγο για σχέδια βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ή σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών (ΣΒΑΜ), τα οποία αποτελούν 
ολοκληρωμένα μέσα σχεδιασμού που προορίζονται να καλύψουν όλους τους τρόπους 
μεταφοράς στα αστικά κέντρα και στις περιαστικές ζώνες. Η ιδέα των ΣΒΑΚ είχε ήδη 
αναδειχθεί σε δύο προηγούμενα έγγραφα της ΕΕ —στην Πράσινη Βίβλο με τίτλο 
«Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2007α) και στο 
Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009). 
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Σκοπός και δραστηριότητες 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια και η κατάσταση των 
αστικών περιοχών, της αστικής κινητικότητας, και των ΣΒΑΚ (ή ΣBΑM) στην Ευρώπη. 
Επίσης, αναλύεται η σύνδεση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των ΣBΑΚ. 
 
Μεθοδολογικά η μελέτη ακολουθεί διττή προσέγγιση: κατά πρώτον, εξετάζει τη βασική 
βιβλιογραφία και κατά δεύτερον μελετά οκτώ ειδικά προσαρμοσμένες περιπτωσιολογικές 
μελέτες που καταδεικνύουν πιθανή σύνδεση μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
ΣΒΑΚ. Στην πραγματικότητα, μόνο τα δύο τρίτα των έργων που εντάσσονται στα 
επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν επισήμως μέρος ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας ή αντίστοιχου σχεδίου ανάπτυξης των μεταφορών. Οι οκτώ περιπτωσιολογικές 
μελέτες αφορούν τέσσερις περιφέρειες σύγκλισης: 

 Cluj Napoca (Ρουμανία), 

 Halle (Γερμανία),  

 Κρακοβία (Πολωνία) και 

 Ταλίν (Εσθονία)·  
 
τρεις περιφέρειες του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (ΠΑΑ)»: 

 Βαρκελώνη (Ισπανία), 

 Λίβερπουλ (Ηνωμένο Βασίλειο) και 

 Ρεν (Γαλλία)·  
 
και μία διασυνοριακή περιφέρεια του στόχου ΕΕΣ:  

 Στρασβούργο/Kehl (Γαλλία/ Γερμανία).  
 
Πορίσματα και συστάσεις 
Στα έγγραφα αναφοράς σχετικά με τα ΣΒΑΚ ορίζονται διάφορα κριτήρια για τον 
χαρακτηρισμό αυτών των σχεδίων. Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι λίγα μόνο από τα 
σχέδια που εξετάστηκαν πληρούν όλα τα κριτήρια. Συνολικά καταδεικνύεται ότι η σύνδεση 
μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των τοπικών ή περιφερειακών σχεδίων 
αστικής κινητικότητας εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση σε κάθε περιπτωσιολογική μελέτη 
που αναλύεται. Όπου δεν υπάρχουν πραγματικά ΣΒΑΚ, το ΕΠ συχνά χρηματοδοτεί υποδομές 
μεταφορών αντί μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας (Halle, Ταλίν). Από την άλλη πλευρά, 
τα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα ΕΠ στο 
Λίβερπουλ και την Κρακοβία, μολονότι δεν εντάσσονται επίσημα στο σχέδιο αστικής 
κινητικότητας. 
 
Επιπλέον, στην περίπτωση του Λίβερπουλ αναδεικνύεται το πλεονέκτημα της προσέγγισης εκ 
των κάτω προς τα άνω κατά την εφαρμογή του ΕΠ: οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς 
υποβάλλουν συγκεκριμένα έργα, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται με βάση τις 
προτεραιότητες του ΕΠ. Ωστόσο, λόγω της περιπλοκότητας του συστήματος στήριξης, που 
διασφαλίζει ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε περιφέρειας, συχνά είναι 
δύσκολο για τους δυνητικούς δικαιούχους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν αυτούς τους 
όρους και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης.  
 

 
4



Ολοκληρωμένα σχέδια αστικών μεταφορών και πολιτική συνοχής 
____________________________________________________________________________________________ 

Οι τοπικές αρχές σχεδιασμού των μεταφορών συχνά δεν γνωρίζουν τις επιλογές 
χρηματοδότησης που διατίθενται μέσω του ΕΠ και, ως εκ τούτου, δεν το λαμβάνουν υπόψη 
κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου (βιώσιμων) αστικών μεταφορών. Αυτό μάλλον οφείλεται 
σε διαφορές ως προς τη γεωγραφική εμβέλεια: τα ΕΠ εστιάζουν στην περιφερειακή ή εθνική 
ανάπτυξη, ενώ τα τοπικά σχέδια εξετάζουν τις συνθήκες σε επίπεδο πόλεων. 
 

Κατά συνέπεια, συνιστάται η ανάληψη δράσης για την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων για 
τον σχεδιασμό αστικών υποδομών σχετικά με τα ΕΠ που καλύπτουν τους δήμους τους και 
επίσης η σύσταση φορέων για τη σύνδεση των συναφών ΕΠ, δηλαδή όσων καλύπτουν 
στόχους αστικής ανάπτυξης, με πιθανά νέα ΣΒΑΚ. Περιλαμβάνονται: 

 η παροχή ολοκληρωμένης, αλλά και ειδικά προσαρμοσμένης, ενημέρωσης προς 
δυνητικούς δικαιούχους· 

 η θέσπιση ενός πλαισίου διαλόγου ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές και τις 
αρχές μεταφορών και τους υφιστάμενους/δυνητικούς δικαιούχους, με τη 
διοργάνωση, για παράδειγμα, τακτικών «συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης»· 

 η θέσπιση της κατάρτισης ΣΒΑΚ ως προϋπόθεσης για τη χρηματοδότηση από ΕΠ 
για μέτρα αστικών μεταφορών· 

 η εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα συστατικά μέρη και την 
εφαρμογή των ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και τις 
αρχές χωροταξικού σχεδιασμού των δήμων· 

 η συνεξέταση της μελλοντικής τάσης μείωσης του πληθυσμού, όπως 
προβλέπεται για πολλές —αλλά όχι όλες— τις περιφέρειες, κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με σημεία εστίασης και άξονες προτεραιότητας των (νέων) ΕΠ, καθώς μια 
τέτοια εξέλιξη θα μεταβάλει τις ανάγκες κινητικότητας μιας περιφέρειας. 

 
Επιπλέον, κατά τη σύσταση τόσο των ΕΠ όσο και των ΣΒΑΚ σημαντικός είναι ο ρόλος της 
χρηστής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι απαιτήσεις ως προς τη 
διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση των πόρων δεν θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως γραφειοκρατικά εμπόδια από τους πιθανούς δικαιούχους. 
Επομένως, προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και η συνεργασία μεταξύ των 
υφιστάμενων ΕΠ και των φορέων διαχείρισης των ΣΒΑΚ συνιστώνται τα εξής: 
 

 να απαιτείται συντονισμός μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των φορέων 
διαχείρισης των ΣΒΑΚ, ακόμη και όταν δεν υφίσταται προφανής σύνδεση μεταξύ των 
έργων ΕΠ στον τομέα των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας· 

 να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ 
των διαχειριστικών αρχών και των φορέων διαχείρισης των ΣΒΑΚ· Μια πιθανή 
επιλογή θα ήταν η σύσταση εθνικών σημείων επαφής για τα ΣΒΑΚ, τα οποία θα 
ενημερώνονται για τα ΕΠ στο εκάστοτε κράτος μέλος, και θα διαβιβάζουν τις σχετικές 
πληροφορίες στους αρμόδιους για τον σχεδιασμό των ΣΒΑΚ· 

 στο ΣΒΑΚ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα ΕΠ με πιθανό αντίκτυπο 
στις αστικές μεταφορές, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η 
αποτελεσματικότητα του ΣΒΑΚ· 

 θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι εφικτό είτε να απλουστευθούν οι 
διοικητικοί κανόνες για την αίτηση χορήγησης πόρων από το ΕΠ είτε να εκπαιδευτούν 
οι αρμόδιες αρχές μεταφορών και οι δυνητικοί δικαιούχοι, ώστε να καταρριφθεί το 
εμπόδιο της πραγματικής ή εικαζόμενης γραφειοκρατίας. 
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Τρία σημαντικά διδάγματα μπορούν να αντληθούν από την παρούσα μελέτη όσον αφορά την 
ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της πολιτικής συνοχής που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ΕΠ 
και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Κατά πρώτον, τα ζητήματα στρατηγικής και υψηλού 
επιπέδου θα πρέπει να προσδιορίζονται από το ΕΠ, καθώς διαθέτει ευρύτερη γεωγραφική 
εμβέλεια (καλύπτει κράτος μέλος ή περιφέρεια) και μπορεί να λαμβάνει υπόψη ευρύτερα 
περιφερειακά ζητήματα που αφορούν το περιαστικό περιβάλλον ενός αστικού κέντρου για το 
οποίο θα πρέπει να συσταθεί ΣΒΑΚ.  
 
Κατά δεύτερον, τα ίδια τα έργα αστικής κινητικότητας θα πρέπει να εκπονούνται σε τοπικό 
επίπεδο εκ των κάτω προς τα άνω, ακολουθώντας μια αυστηρή συμμετοχική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ο συντονισμός αυτών των έργων με τους στρατηγικούς στόχους 
και τα ζητήματα υψηλού επιπέδου που εντοπίζονται πρέπει να εξετάζεται από τους αρμόδιους 
φορείς και στα δύο επίπεδα, ήτοι από τη διαχειριστική αρχή για το ΕΠ και από την αρχή 
σχεδιασμού που είναι αρμόδια για το ΣΒΑΚ.  
 
Έτσι φτάνουμε στο τρίτο δίδαγμα: είναι σημαντικό να προβλέπεται και να διευκολύνεται η 
επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των αρχών σχεδιασμού για το ΕΠ και το 
ΣΒΑΚ. Στις περιπτωσιολογικές μελέτες αναδείχθηκαν ορισμένες επιτυχείς επιλογές 
επικοινωνίας. Μια στρατηγική προσέγγιση η οποία είναι πάντοτε εφικτή είναι η σύσταση ενός 
φορέα (π.χ. μιας επιτροπής συντονισμού) που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους τόσο της 
διαχειριστικής αρχής όσο και της αρχής σχεδιασμού, καθώς και από δικαιούχους του ΕΠ και 
του ΣΒΑΚ. Σε άλλες περιπτώσεις, θεσμικές δομές που προϋπήρχαν της σύστασης του ΕΠ 
και/ή του ΣΒΑΚ αποδείχθηκαν κατάλληλες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Για 
παράδειγμα, όπου υπήρχε από μακρού εδραιωμένος διάλογος μεταξύ δήμων και 
περιφερειών, ήταν εύκολη η σύσταση ειδικών ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση 
αναδυόμενων ζητημάτων που προϋπέθεταν τη συνεργασία μεταξύ του ΕΠ και του φορέα 
διαχείρισης του ΣΒΑΚ. Τέλος, ήταν εφικτή η διαμόρφωση πλαισίων συνεργασίας από άτομα 
που συμμετείχαν τόσο στο ΕΠ όσο και στο ΣΒΑΚ. 


