
1η Θεματική Διαβούλευση

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου 
Πέλλας



 Η 1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο των Γιαννιτσών. Στο πλαίσιο της πρώτης διαβούλευσης
πραγματοποιήθηκε η επαφή με το Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων και η ενημέρωση τους σχετικά
με το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν το ρόλο και το έργο τους στη λειτουργία της πόλης
και να τοποθετηθούν σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις δραστηριότητες τους
στο υφιστάμενο σύστημα κινητικότητας.

 Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με την μορφή διαδραστικού εργαστηρίου με την ενεργή
συμμετοχή όλων των παραβρισκόμενων εκπροσώπων των φορέων



Πρόγραμμα 1ης Θεματικής Διαβούλευσης για το

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας
Συμμετέχοντες

 Δήμος Πέλλας – Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ

 Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας

 Εμπειρογνώμονες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. και Π.Θ.

 Lever Α.Ε. – Σύμβουλος του Δήμου

Διαβούλευση

Στάδιο Θέμα Εισηγητές

Α
Παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Δήμου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. 

Μελλοντικά σχέδια και έργα ανάπτυξης
 Δήμος Πέλλας

Β
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 Περιεχόμενο, οφέλη, στάδια εκπόνησης

 Lever Α.Ε

 Εμπειρογνώμονες του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

Α.Π.Θ. και Π.Θ.

Γ

Τοποθετήσεις Φορέων σχετικά με την αποστολή τους (ρόλος, σκοπός) στην 

πόλη, τις δραστηριότητες τους που συνδέονται με το σύστημα μεταφορών και 

τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν

Το Σύνολο των συμμετεχόντων 

Δ Διάλειμμα 15’

E

Συνοπτική περιγραφή του συστήματος αστικής κινητικότητας των 

Γιαννιτσών

 Δυνατά σημεία και αδυναμίες ανά τομέα κινητικότητας

 Εμπειρογνώμονες του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

Α.Π.Θ. και Π.Θ.

 Lever Α.Ε. 

ΣΤ Αξιολόγηση του συστήματος μεταφορών από το δίκτυο φορέων Το Σύνολο των συμμετεχόντων 

Η

Ολοκλήρωση της Διαβούλευσης 

 Δέσμευση του Δικτύου Φορέων για συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ

 Παρουσίαση επόμενων βημάτων

Το Σύνολο των συμμετεχόντων 



Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1 ΕΚΑΒ Πέλλας Καρασαββίδου Συμέλα

2
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Γιαννιτσών
Αγιαννίδης Ιωάννης

3 Τμήμα Τροχαίας Πέλλας Βελόπουλος Ιορδάνης

4 Δημοτική Αστυνομία Δήμητρα Σταυρίδου

5 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σεβαστή Ευθυμιάδου

6 Αστικό Κτελ Γιαννιτσών
• Σταυρίδης Αναστάσιος

• Σβολιαντοπουλος Πρόδρομος

7 Σωματείο Φορρτ/ων Εθνικού
Ευσταθιάδης Ανέστης

Μποίτσης Χαρίσης

8 Επιμελητήριο Πέλλας Σαραφούδης Παναγιώτης

9 Εμπορικός  Σύλλογος Γιαννιτσών Σαραφούδης Παναγιώτης

10 Σύλλογος Παραπληγικών Σιδερας Λάζαρος (Πρόεδρος)

11 Τοπικό Επιμελητήριο Μηχανικών
Τοπαλογλου Στέφανος

Αβραμίδη Ελεύθερια

12 ΚΤΕΛ Λεοντίου Χρήστος

13 Ε.Κ. Πέλλας Χαριτίδης Κυριάκος

14
Σωματείο ΤΑΞΙ ‘Άγιος 

Χριστόφορος’
Ντιντίλας Πέτρος

15 ORANGE COURIER Ατματζίδης Σάββας

Φορείς και οι εκπρόσωποί τους



Η πρώτη διαβούλευση ξεκίνησε με την εισήγηση του Δημάρχου του Δήμου Πέλλας κ. Στάμκου ο οποίος αρχικά
ευχαρίστησε και παρουσίασε την ομάδα έργου και καλωσόρισε όλους τους φορείς στη διαβούλευση. Ο
Δήμαρχος τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των φορέων για τον εμπλουτισμό της μέχρι στιγμής εκπόνησης του
ΣΒΑΚ μέσω δικών τους επισημάνσεων και παρατηρήσεων.

Την ενημέρωση των παρευρισκόμενων φορέων σχετικά με τις βασικές έννοιες του ΣΒΑΚ πραγματοποίησε με
την παρουσίαση του ο κ . Καρκαβίτσας. Στην εν λόγω εισήγηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες
Συμμετοχικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει η εκπόνηση των ΣΒΑΚ. Οι φορείς ενημερώθηκαν για την αξία
του συμμετοχικού σχεδιασμού, για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από την σωστή εφαρμογή του καθώς και
για τις διαφορές του παραδοσιακού σχεδιασμού σε σχέση με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ακολούθησε η παρουσίαση του πλάνου εκπόνησης που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες των Γιαννιτσών, από
τον Ραφαήλ Κατκαδίγκα, στην οποία καταγράφονταν και αναλύονταν συνοπτικά τα στάδια που απαιτούνται
για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην εν λόγω εισήγηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες
Συμμετοχικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει η εκπόνηση των ΣΒΑΚ. Οι φορείς ενημερώθηκαν για την αξία
του συμμετοχικού σχεδιασμού και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από την σωστή εφαρμογή του. Το πλάνο
συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας, έτσι όπως διαμορφώθηκε από την
ομάδα έργου, παρουσιάσθηκε στους φορείς στο τέλος της παρουσίασης.



Στην επόμενη ενότητα της διαβούλευσης ζητήθηκε από τους φορείς να τοποθετηθούν σχετικά με τον ρόλο
τους και τις δραστηριότητες τους στο σύστημα αστικής κινητικότητας των Γιαννιτσών, καθώς και για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο δίκτυο.

Η πρώτη Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Καθ. Του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κου Ηλιού, σχετικά με τα αποτελέσματα των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν
στο οδικό δίκτυο της πόλης (μετρήσεις φόρτων), την ποιότητα της υποδομής και στοιχεία που αντλήθηκαν
από τους εμπλεκόμενους φορείς (ατυχήματα, στάθμευση, μέσα μαζικής μεταφοράς).

Η πρώτη θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας ολοκληρώθηκε με το Σύμφωνο Συμμετοχικού
Σχεδιασμού που έλαβε κάθε παρευρισκόμενος προκειμένου να μελετήσει και να υπογράψει. Το έντυπο του
Συμφώνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού παρουσιάζεται στο παράρτημα Β.



Αποτελέσματα Β’ φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Η πρώτη φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε με την ομάδα έργου να συλλέγει τις 
πληροφορίες και τις απόψεις των φορέων μέσα από διαφορετικές διαδικασίες. Οι μέθοδοι διαβούλευσης που 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το στάδιο ήταν:

 Συνεντεύξεις με τους βασικότερους φορείς του συστήματος κινητικότητας των Γιαννιτσών - Τροχαία, 
Δημοτική αστυνομία, Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ (τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο κεφάλαιο 3.)

 Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων

 Τοποθετήσεις Φορέων στην 1η Θεματική Διαβούλευσης Φορέων: Οι τοποθετήσεις των φορέων έγιναν αφού 
ενημερώθηκαν εκτενώς για το ΣΒΑΚ και τους στόχους τους. Οι τοποθετήσεις βασίστηκαν στην 
προετοιμασία που έκαναν οι εκπρόσωποι των φορέων μέσου του εντύπου τοποθέτησης

 Ποιοτική Αυτό – Αξιολόγηση του Συστήματος Κινητικότητας



Τοποθετήσεις φορέων

 Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων

 Απουσία δεσμευμένων θέσεων στάθμευσης για οχήματα έκτακτης ανάγκης

 Προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργούνται από την παράνομη στάθμευση και τον
μεγάλο όγκο των οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας και την κίνηση των υπεραστικών ΚΤΕΛ μέσα στο
δίκτυο

 Ανάγκη ορισμού και εφαρμογής-τήρησης κανονισμού τροφοδοσίας στις εμπορικές περιοχές της πόλης που
αντιμετωπίζουν ζητήματα συμφόρησης

 Απουσία χώρων στάθμευσης εκτός οδού

 Απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ελλιπής διαμόρφωση διαβάσεων και κόμβων

 Μικρό πλάτος πεζοδρομίων στις οδούς Χατζηδημητρίου και Βενιζέλου

 Απουσία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στην εμπορική περιοχή των Γιαννιτσών

 Δυσκολία βάσει ανάγλυφου της πόλης, ωστόσο εξαιρετικής χρησιμότητας η κατασκευή ποδηλατοδρόμων



Τοποθετήσεις φορέων

 Η πρόσβαση στον πυρήνα αθλητικών εγκαταστάσεων στο νότιο ανατολικό άκρο της πόλης, είναι
επικίνδυνη για πεζούς και ποδηλάτες

 Σημαντική έλλειψη αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ (σχεδόν ανύπαρκτες)

 Ανάγκη για καλύτερη διαμόρφωση των ραμπών και διαβάσεων

 Έντονη παράνομη στάθμευση που εμποδίζει έντονα την κίνηση των Α.με.Α, καθώς και των υπόλοιπων
ευάλωτων χρηστών της οδού.

 Βαθύτερο αίτιο παραβατικότητας αποτελεί η ελλιπής παιδεία, στην οποία θα πρέπει να δοθεί βάση σε
επίπεδο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

 Ελλιπής σήμανση στις οδούς περιμετρικά των σχολικών μονάδων

 Ελλείψεις άνετων και ασφαλών υποδομών κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν οι μαθητές προς τα
σχολεία.

 Έλλειψη επαρκώς διαμορφωμένων θέσεων /σημείων στάσης σχολικών λεωφορείων κοντά σε σχολικά
συγκροτήματα

 Προτροπή για προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής μαθητών



Μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης, Διατυπώθηκαν και κάποιοι στόχοι ή γενικότερες επιδιώξεις
των φορέων :

Πεζοδρόμηση των κεντρικών εμπορικών οδών της πόλης

Μείωση των ατυχημάτων

Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης

Πόλη φιλικότερη προς τους ευάλωτους χρήστες

Βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης 

Οργάνωση της στάθμευσης & Περιορισμός της παράνομης στάθμευσης

Περιορισμός της συμφόρησης στο κέντρο των Γιαννιτσών

Βελτίωση της άνεσης και ασφάλειας υποδομών των πεζών

Προώθηση ριζοσπαστικών λύσεων.



Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης ζητείται από τους εκπροσώπους του Δίκτυο
Εμπλεκόμενων Φορέων να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας
της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η αντιλαμβανόμενη κατάσταση του υφιστάμενης συστήματος κινητικότητας από τους φορείς ενδέχεται να
εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της συγκοινωνιακής ανάλυσης. Η διαφοροποίηση
αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου αντιληφθεί καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και
των ευκαιριών.

Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο αποτελεί προϊόν
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου προσαρμοστήκαν στις ανάγκες
του ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας προκειμένου να είναι σαφής και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:

Διαχείριση Στάθμευσης, Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα οδών ήπιας κυκλοφορίας, Πεζή
μετακίνησης, Ποδήλατο, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων, Διαχείριση
Κινητικότητας, Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών.

Τα επίπεδα της ποιοτικής βαθμολόγησης των απαντήσεων στο εργαλείο, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα
με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:



Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

Τα επίπεδα της ποιοτικής βαθμολόγησης των απαντήσεων στο εργαλείο, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα
με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:

0. Δεν ισχύει

1. Το έχουμε εφαρμόσει σποραδικά ή "κατά περίπτωση"./ Διαθέτουμε ορισμένες πληροφορίες ατεκμηρίωτες. 
/ Πολύ μικρή απόδοση./ Πυροσβεστική προσέγγιση μόνο.

2. Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και/ή το έχουμε εφαρμόσει λίγες φορές και σε μικρό αριθμό 
τοποθεσιών / Διαθέτουμε σχετικές πληροφορίες / Ορισμένη επίδοση.

3. Το έχουμε υλοποιήσει τακτικά και σε πολλές τοποθεσίες / Διαθέτουμε ικανοποιητικό όγκο πληροφοριών / 
Σχετικά ισχυρή απόδοση.

4. Το έχουμε υλοποιήσει  και το επανεξετάζουμε τακτικά και με συστηματικό τρόπο. / Εργαζόμαστε με 
συστηματικό και καινοτόμο τρόπο / Ισχυρή απόδοση.



Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

• Η γενικότερη εικόνα που σχηματίζεται από την διαδικασία 
Αυτό-αξιολόγησης αναδεικνύει σημαντικές ελλείψεις στην 
αστική κινητικότητα. Η αντιπροσωπευτικότερη τιμή στο 
σύνολο των τομέων κινητικότητας προσεγγίζει το Επίπεδο 
1. Η οικονομική κρίση, οι προτεραιότητες του Δήμου και 
κατά κύριο λόγο οι συνθήκες παραγωγής και απασχόλησης 
που επικρατούν στον Δήμο μπορούν να ερμηνεύσουν την 
χαμηλή αντιλαμβανόμενη κατάσταση του συστήματος 
αστικής κινητικότητας από το Δίκτυο Εμπλεκόμενων 
Φορέων

• Γίνεται επίσης άμεσα εμφανής η απουσία κάθε πρόνοιας 
σε υποδομή ή διαχείριση στον τομέα του ποδηλάτου. Αν 
και οι διαστάσεις της πόλης ενθαρρύνουν την χρήση πεζή 
μετακίνησης και ποδηλάτου, το φαινόμενο αυτό οφείλεται 
στις έντονες κλίσεις της πόλης και στις στενές οδού, που 
δημιουργούν αποτρεπτικές συνθήκες για την χρήση του 
ποδηλάτου.



Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

• Σε ανάλογα χαμηλό επίπεδο βρίσκονται τα «μέτρα σχετικά 
με την χρήση οχημάτων». Οι εκπρόσωποι των φορέων 
αντιλαμβάνονται έλλειμα στον εν λόγω τομέα, από την 
καθημερινή τους δραστηριότητα στο δίκτυο.

• Σε λίγο καλύτερο επίπεδο αξιολογήθηκαν η «διαχείριση 
της στάθμευσης», «ο σχεδιασμός και διαμόρφωση τοπίου, 
δρόμων και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας» και η διαχείριση 
κινητικότητας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντικό 
περιθώριο και σε αυτές τις κατηγορίες.

• Αν και τα Γιαννιτσά διαθέτουν ένα σημαντικό τμήμα 
πεζοδρομιμένων οδών στο κέντρο τους, το 
αντιλαμβανόμενο επίπεδο της πεζή μετακίνησης 
κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλή βαθμολογία. Οι εκπρόσωποι 
των φορέων αξιολόγησαν τον εν λόγω τομέα 
συνυπολογίζοντας τις συνθήκες κίνησης των πεζών σε 
οδούς εκτός του κέντρου, καθώς και το επίπεδο άνεσης και 
ασφάλειας στο σύνολο των υποδομών (διαβάσεις, ράμπες, 
επιφάνεια κίνησης, σήμανση κ.ά)


