
Τίτλος έργου: Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και 
Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 

Θέμα εκπαίδευσης: Συμμετοχικός Σχεδιασμός για την 
Επίτευξη των ΣΒΑ 

Δρ. Ευγενία Βαθάκου



Πρόγραμμα εκπαίδευσης

◼O Συμμετοχικός Σχεδιασμός ως βασική μέθοδος για την διαμόρφωση 

αναπτυξιακών σχεδίων δράσης που προσβλέπουν στην επίτευξη των 

Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ).

◼Ποια είναι τα επίπεδα του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και ποια τα στάδια

της διαδικασίας του σχεδιασμού.

◼Πως οργανώνεται στην πράξη μια διαδικασία Συμμετοχικού Σχεδιασμού –

εργαλεία και μέθοδοι.

◼Προκλήσεις και αντιμετώπιση.

◼Ένα παράδειγμα από τη Λακωνία και ένα παράδειγμα από το Βέλγιο.

◼Πρακτική Εφαρμογή – δουλεύοντας σε ομάδες: σχεδιάζοντας τη διαδικασία 

του Συμμετοχικού Σχεδιασμού για ένα έργο τοπικής ανάπτυξης.





Τι είναι Συμμετοχικός Σχεδιασμός

• Σχεδιασμός μιας αναπτυξιακής παρέμβασης στην οποία όλοι όσοι 
επηρεάζονται από την παρέμβαση έχουν λόγο, είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω εκπροσώπησης. 

• Το προσωπικό του οργανισμού που θα τη διευθύνει, τα μέλη του 
πληθυσμού-στόχου, οι υπεύθυνοι της κοινότητας, οι ενδιαφερόμενοι 
πολίτες, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και άλλοι φορείς. 

• Η συμμετοχή όλων θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη και σεβαστή, και η 
διαδικασία δεν θα πρέπει να κυριαρχείται από κάποιο άτομο ή ομάδα ή από 
μία μόνο άποψη.

• Αύξηση ελέγχου στην κατανομή πόρων και στη λήψη αποφάσεων



Βασικές αρχές Συμμετοχής

• Συμπερίληψη – αντιπροσωπευτικότητα

• Ίση συμμετοχή

• Διαφάνεια

• Αύξηση του αποθέματος γνώσης & κατανόησης των ζητημάτων

• Πρόσβαση σε πληροφορία

• Κατανομή αρμοδιοτήτων (sharing/balance of power) 

• Aνάληψη ευθύνης

• Ενδυνάμωση πολιτών

• Συνεργασία (συναίνεση και κλίμα ομάδας)

• Ιδιοκτησία αποτελεσμάτων (ownership)

• Σχεδιασμός διαδικασίας συμμετοχής

• Άμεση σύνδεση συμμετοχής με διαδικασίες λήψης αποφάσεων



Επίπεδα συμμετοχικού σχεδιασμού



Στάδια διαδικασίας σχεδιασμού

• Διερεύνηση και καθορισμός προβλήματος

• Διατύπωση του προς επίτευξη στόχου και καθορισμός των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων

• Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και της δυναμικής της

• Δόμηση εναλλακτικών λύσεων/σεναρίων

• Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων/σεναρίων

• Επιλογή εναλλακτικής λύσης και λήψη απόφασης

• Σύνταξη πακέτων πολιτικής

• Εφαρμογή επιλεγείσας εναλλακτικής λύσης





• Ερώτηση: από τι εξαρτάται το επίπεδο συμμετοχής 
εμπλεκομένων φορέων / κοινού στο σχεδιασμό; 



Ο ρόλος του σχεδιαστή

• Σύμβουλος

• Συντονιστής

• Εκπαιδευτής

• Καταλύτης 

• Διαμεσολαβητής



• 1. WORLD CAFÉ

• 2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

• 3. ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (OPEN SPACE 
TECHNOLOGY)

• 4. ΠΑΝΕΛ ΔΗΜΟΤΩΝ

• 5. OMΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (FOCUS GROUP DISCUSSION)

• 6. ΚΥΚΛΟΙ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ

• 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

• 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ

• 9. ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέθοδοι διαλόγου



Μέθοδοι



Εμπλεκόμενοι φορείς

• Ποιοι φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια διαδικασία σχεδιασμού; 

• Iδανικά όλοι όσοι επηρεάζονται/έχουν κάποιο συμφέρον σε σχέση με την 
παρέμβαση



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ



Εργαλείο ανάλυσης (1)
Εμπλεκόμενοι φορείς Πως επηρεάζονται από το 

πρόβλημα
Συμφέροντα (και πιθανές 
δράσεις για να τους 
ικανοποιήσει το έργο)

Δυναμικό (Ικανότητα και 
κίνητρο για θετική αλλαγή)

................. ............... ..........



Εργαλείο ανάλυσης (2) 

Εμπλεκόμενοι
φορέας

Αγνοών
Απληροφόρητ
ος

Αντιστέκεται / 
αντιδρά

Ουδέτερος Υποστηρικτικό
ς

Ηγετικό ρόλο



Εργαλείο ανάλυσης (3)   



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ΣΣ

• Περισσότερες οπτικές/ιδέες - Καλύτερος σχεδιασμός (με βάση τις 
ανάγκες)

• Αίσθημα ιδιοκτησίας (ownership) - Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
εφαρμογή

• Διαδικασία αμοιβαίας μάθησης – ενδυνάμωσης (γνώσεων, δεξιοτήτων)

• Διαχείριση συγκρούσεων

• Ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης (διαφάνεια, εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση) – νέο μοντέλο διακυβέρνησης

• Κοινωνική συνοχή – εμπιστοσύνη του πολίτη στους φορείς / κράτος



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ στον ΣΣ



2 παραδείγματα από τη Σπάρτη



Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, ΠΑΠΕΛ

Διάρκεια: Μάϊος 2012 – Ιούνιος 2013  (8 τρίωρες συναντήσεις) & 5-9 Ιουνίου 
υλοποίηση της δράσης

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σύσταση ομάδας με εκπροσώπους εμπλεκομένων φορέων

Εκπαίδευση σε θέματα Συμμετοχικού Σχεδιασμού & Διαβούλευσης 
(Εργαλεία ανάλυσης προβλημάτων/Λύσεων & Εργαλεία σχεδιασμού) 

Διαβούλευση με χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, συλλογή 
δεδομένων  από τοπικές και εθνικές αρχές σχετικά με τα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν και τακτικές δια ζώσης συναντήσεις

Συμμετοχικός σχεδιασμός & Συμμετοχική Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων

* Aνοιχτή επικοινωνία, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και έγκριση σε κάθε 
συνάντηση, ανατροφοδότηση με επιπλέον υλικό για το κάθε θέμα (στατιστικά και 
ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα, καλές πρακτικές).

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργαστήρι Πολιτικής



Η ΟΜΑΔΑ

• Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης του 
Δήμου Σπάρτης, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης
Διοικητικού του Δήμου Σπάρτης

• 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι 

• Συμμετείχαν με εκπροσώπους: Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης, Ελληνικός 
Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ξηροκαμπίου, Σύλλογος Μηχανικών –Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Ν. Λακωνίας, Φωτογραφική Λέσχη, Κινηματογραφική 
Λέσχη, Αγροτικός, Πολιτιστικός, Αθλητικός Σύλλογος Αφυσσού
«Διόσκουροι», Μουσικός Όμιλος Σπάρτης, Πολιτιστικός Σύλλογος 
Βαμβακού Νέας Ζωής

• Συντονίστρια: Δρ. Ευγενία Βαθάκου



Φωτογραφίες από τις συναντήσεις της ομάδας





ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ          

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ANEΡΓΙΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

3 σημαντικά προβλήματα



Δ ΔΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ σχ.1 

Aνεπαρκής ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Σπάρτης

Μείωση επισκεπτών της πόλης και 
μείωση του χρόνου παραμονής

Αύξηση 
ανεργίας, 

επιχ κλείνουν

Υπονόμευση 
κοινωνικής ανάπτυξης

Έλλειψη συνεργασίας  
αρμοδίων φορέων  
(λόγω προσώπων, 
γραφειοκρατίας) 

Έλλειψη πολιτικής 
βούλησης & 

οράματος της 
ηγεσίας της πόλης

Η κΤπ δεν 
ασκεί  
πίεση

Έλλειψη 
πόρων

Συνέπειες

Αίτια 

Κύριο Πρόβλημα

Υπονόμευση 
οικονομικής 
ανάπτυξης

Αλλοτρίωση πολίτη 
από τον ιστορικό / 
πολιτιστικό πλούτο 

του τόπου τους

Έλλειψη μελέτης 
& σχεδιασμού από 

το Δήμο

Έλλειψη τεχνογνωσίας 
σχεδιασμού & 

εξεύρεσης πόρων

Εσωστρέφεια, έλλειψη 
επικοινωνίας και 
δαλόγου με άλλους 
τόπους/ανθρώπους

Έλλειψη 
πρωτοβουλιών 
των πολιτών

Έλλειψη 
οργάνωσης & 
τεχνογνωσίας

Άγνοια της 
αξίας της 
ιστορίας



Δ ΔΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ σχ.1 

Ελλιπής προστασία περιβάλλοντος από Δήμο και πολίτες

Υποβάθμιση του 
φυσικού 

περιβάλλοντος

Υποβάθμιση του 
τουριστικού 
προϊόντος

Απώλεια 
εσόδων από 
ανακυκλώσιμα

Έλλειψη σωστού προγραμματισμού/ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων του δήμου Άγνοια πολιτών

Συνέπειες

Αίτια 

Κύριο Πρόβλημα

Ανεργία λόγω 
επιχειρήσεων 
που κλείνουν

Εξάντληση φυσικών 
πόρων (υδάτων)

Έλλειψη πολιτικής 
βούλησης/οράματος Έλλειψη 

περιβαλλοντικής 
παιδείαςΜη άσκηση πίεσης 

από ΚτΠ

Μόλυνση υδάτων, 
εδάφους και 

ατμόσφαιρας (κακή 
διαχείριση απορριμ
φωτιές σε ΧΥΤΑ)

Κίνδυνος για 
αγροτική 
παραγωγή

Επιπτώσεις στην 
υγεία μας 

(καρκίνος κτλ)

Έλλειψη 
ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης

Έλλειψη 
μηχανισμού 

προγραμματισμο
ύ με κριτήρια 

διαφανή

Έλλειψη 
τεχνογν
ωσίας 
υπαλλήλ

ων

Έλλειψη  
οργάνωσης & 

γνώσης

Έλλειψη εκπαίδευσης (τυπικής 
και μη τυπικής) και 
ευαισθητοποίησης

Έλλειψη κατάρτισης 
στελεχών υπηρεσίας 

δήμου



• 3     ΣΧΕΔΙΑ     ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

• ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  





ΣΠΟΡΟΙ – ΚΟΜΠΟΣΤ-ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΦΟΡΕΙΣ & ΣΧΟΛΕΙΑ 







• Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (τι είπαν οι 
συμμετέχοντες στην ομάδα διαλόγου/δράσης)



• Η κατάρτιση σε θέματα σχεδιασμού πολύ χρήσιμη 

• Έμαθα  την ουσιαστική έννοια της διαβούλευσης και συνεργασίας με 
άτομα που γνώριζα για πρώτη φορά (πλην ελαχίστων)

• Διδάχτηκα ότι μια ιδέα είναι όμορφη αλλά για να υλοποιηθεί θέλει 
κόπο και πολύ καλή οργάνωση και κυρίως ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

• Ό,τι μάθαμε έχει μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης σε συλλογικότητες 
κάθε είδους

Κατάρτιση (1)



• Δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες ισότιμα η δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, μέσα σε κλίμα ηρεμίας και σεβασμού στις 
απόψεις των άλλων.

• Υπάρχουν χρήσιμες τεχνικές διαλόγου που είδαμε και μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε (world café, εργαλεία όπως το Δέντρο 
Προβλήματος/Λύσεων)

• Όμορφες ιδέες, διαπίστωσα ότι έστω και 10 πολίτες του δήμου μου, 
άφηναν τις δουλειές τους και έδιναν τον προσωπικό τους χρόνο για 
κάτι κοινό, δημιουργικό και άγνωστο για εμάς μέχρι τότε, έναν τρόπο 
σκέψης, οργάνωσης και λειτουργίας σε συλλογικό επίπεδο.

Διάλογος (2)



• Η ομάδα κατέληξε μικρότερη από την αρχική. Από 18 μέλη μείναμε 12

• Η ομάδα που δούλεψε για την τελική δράση είχε αρκετά μεγάλη 
συνοχή και αποτελεσματικότητα, οι δουλειές επιμερίστηκαν 
ικανοποιητικά.

• Αναδείχθηκε η συλλογική ευφυΐα. 

• Οι συμμετέχοντες από το Δήμο δεν ενσωματώθηκαν (εκτός κάποιων 
εξαιρέσεων).  Η παρουσία  τους κάπως διεκπεραιωτική /κλειστοί σε 
νέες προσεγγίσεις.

Συνοχή ομάδας (3) 



• Συμμετείχα όσο μου επέτρεψαν οι υποχρεώσεις μου, η δράση και η 
δέσμευση στην ομάδα αποτέλεσε προτεραιότητα (ιδίως τις τελευταίες 
μέρες).

• Η συμμετοχή μου είχε πολλά θετικά για μένα, από την ενεργοποίηση 
της συμμετοχής μου, τη γνωριμία με ανθρώπους, φορείς και 
διαδικασίες, τη συνεργασία, την εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων 
και τα συναισθήματα ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης από αυτά.

Η συμμετοχή του καθενός (4)



• Ήταν ικανοποιητικό που γίναμε ομάδα, που σχεδιάσαμε και φέραμε 
εις πέρας μια συλλογική δράση. 

• Οι εκδηλώσεις που συμπεριλήφθηκαν στη δράση είχαν για μένα πολύ 
ενδιαφέρον.   

• Μόνο και μόνο η υλοποίηση του στόχου κρίνεται ως θετικότατο 
αποτέλεσμα. 

• Η συνέχεια όμως (δεν έχει γίνει τίποτα μετά από αυτό το πενθήμερο 
εκδηλώσεων) είναι κάπως απογοητευτική (ευθύνομαι για αυτό).

Το αποτέλεσμα (5)



• Περισσότερη συμμετοχή από την αρχή ως το τέλος. Ότι και αν κάνουμε 
να έχει συνέχεια και να μην είναι ένα πυροτέχνημα άλλα ένα ηφαίστειο 
που θα γεννά ιδέες, δράσεις, αλλαγές, υγιείς νοοτροπίες και μια 
πολιτική που θα υπηρετεί όλους και όχι τους λίγους

Ελλείψεις στο σχεδιασμό  (7)
• Μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα (κεφαλαιοποίηση της δράσης)

• Καλύτερη πλαισίωση της ομάδας δράσης σε επίπεδο θεσμικό 
(πανεπιστήμιο-δήμος) 

Προτάσεις (6)



2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Συμμετοχική Έρευνα Δράσης 
(2016)

Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, ΠΑΠΕΛ

• Mε εμπλουτισμένη την αρχική ομάδα (από το Εργαστήρι Πολιτικής) και τη 
συμμετοχή του ACTIVATE NOW, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, 
Βιοτεχνικών, Εμπορικών Σωματείων Λακωνίας (Ο.Ε.Β.Ε.Λ.), του ΟΑΕΔ και του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σπάρτης, ξεκινήσαμε αυτή τη φορά Συμμετοχική 
Έρευνα Δράσης με θέμα την ανεργία.

• Συντονίστρια: Δρ. Ευγενία Βαθάκου

• Αποτέλεσμα: Ο σχεδιασμός ενός ηλεκτρονικού χάρτη της πόλης 3 διαδρομών, 
τέχνης, εμπορίου και γαστρονομίας για την ενίσχυση της τοπικής οικον0μίας 
με αφορμή τον υπερμαραθώνιο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ (30.9-2.10 2016). H δράση 
υλοποιήθηκε από το ACTIVATE NOW, με τη σύμπραξη των άλλων 
συμμετεχόντων φορέων στην ομάδα εργασίας. 

• https://activateyourparticipation.files.wordpress.com/2016/09/spartathon-locals-
on-map_3.pdf



Τακτικές συναντήσεις δομημένου διαλόγου





Η ΔΡΑΣΗ spARTathlo







Δελτίο Τύπου για τη διαδρομή της Τέχνης

Ο χάρτης του spARTathlo θα είναι ο ξεναγός σου στην πόλη τις ημέρες του 
Σπάρταθλον, 30 Σεπτεμβρίου, 1 & 2 Οκτωβρίου. 

Οι τρεις διαδρομές Τέχνη, Εμπόριο και Γεύση, με τα χρώματα Μπλε, Κόκκινο και 
Κίτρινο, σου δίνουν προτάσεις για ολόκληρο το τριήμερο του αγώνα.

Η διαδρομή της Τέχνης ενδείκνυται για παιδιά και γονείς.

Σε όλη την πόλη της Σπάρτης θα βρεις κρυμμένους θησαυρούς, αντικείμενα τέχνης 
και μακέτες, σχέδια και τρισδιάστατα μοντέλα που δεν φανταζόσουν. 

Ακολουθώντας την μπλε γραμμή μπορείς να επισκεφτείς τα πιο σημαντικά δημόσια 
και ιδιωτικά Μουσεία της πόλης της Σπάρτης καθώς και σημαντικά αρχιτεκτονικά 
γραφεία και χώρους τέχνης της πόλης. 

Οι χώροι είναι πάντα δωρεάν για παιδιά όπως επίσης και η  ξενάγηση στην 
ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης.  

Στον χάρτη αναγράφονται οι ώρες λειτουργίας των χώρων και τα έργα - συλλογές 
που θα εκτεθούν το τριήμερο του Σπάρταθλον.



Αξιολόγηση

• Για πρώτη φορά υπήρξε μια επιτυχημένη  σύμπραξη 
τοπικών φορέων με απτό αποτέλεσμα και προοπτικές για 
την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της πόλης.

• ΟΜΩΣ το αποτέλεσμα δεν αξιοποιήθηκε από την τοπική 
αρχή και η προσπάθεια δεν συνεχίστηκε!

• Ο ηλεκτρονικός χάρτης δεν παρέμεινε ενεργός.

• Η σύμπραξη που είχε δημιουργηθεί μεταξύ φορέων και 
ανθρώπων διαλύθηκε και οι νέοι άνθρωποι που 
πρωτοστάτησαν σε αυτό, και προσέφεραν τεχνογνωσία και 
το χρόνο τους έφυγαν από την πόλη…….



Το παράδειγμα της Γάνδης του Βελγίου

• 260.000 κάτοικοι και μεγάλη αλλά και φιλική πόλη

• Σεπ 2021, 6,25 εκ €, για δράσεις σε 11 γειτονιές, 150 ειδικοί στο 
συμμετοχικό σχεδιασμό, grants 150.00-350.000 € για κάθε γειτονιά

• https://www.citizenlab.co/blog/neighborhoods-community-
development/participatory-budgeting-ghent/

https://www.citizenlab.co/blog/neighborhoods-community-development/participatory-budgeting-ghent/


Μέθοδοι και εργαλεία 

• Αρχικά μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης (MME, social media και 
έξυπνες ιδέες για να ευαισθητοποιηθεί/κινητοποιηθεί ο κόσμος)

• City’s platform, 3.350 άνθρωποι και οργανώσεις εγγεγραμμένοι, 500 ιδέες 

• Community panels

• Neighborhood DNA

• Τραπέζια διαλόγου



Community panels

• Στις 2 πιο ευάλωτες περιοχές

• Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 500 άτομα και τους ρώτησαν για την 
οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση, φύλο, φυλή, κτλ.

• Επέλεξαν 20 άτομα εξασφαλίζοντας συμμετοχή διαφορετικών φύλων, 
ηλικιών, φυλών κτλ.

• Οργάνωσαν τακτικές συναντήσεις από τον Νοέμβριο του 2020 –
Δεκέμβριο του 2021 όπου συζητούσαν και ζητούσαν τη δική τους άποψη 
για προτάσεις που αφορούσαν τη γειτονιά τους



Το DNA της γειτονιάς

• Στόχος μια σε βάθος ανάλυση του DNA της κάθε γειτονιάς η οποία 
περιέχει τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία, τα δυνατά σημεία, τα 
σημεία προσοχής και τα τρωτά σημεία της περιοχής. Ποιο ποσοστό του 
πληθυσμού της Γάνδης κατοικεί σε αυτή τη γειτονιά; Ποια είναι η 
κοινωνική σύνθεση αυτής της περιοχής; Ποια είναι τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτής της γειτονιάς; Κτλ

• Οι εκθέσεις αυτές, συμπληρωμένες με φωτογραφίες, αποσπάσματα και 
γραφήματα, βρίσκονται στην πλατφόρμα της πόλης και προσφέρουν μια 
αξιόπιστη βάση για τον προσδιορισμό των πιο πιεστικών αναγκών κάθε 
γειτονιάς.



Τραπέζια διαλόγου

• Οι ιδέες αναλύονται για να διαπιστωθεί πόσο σχετικές και εφικτές είναι 
μέσω της διοργάνωσης Τραπεζιών διαλόγου

• Στόχος: η περαιτέρω επεξεργασία των ιδεών και των σχεδίων που 
βρίσκονται επί του παρόντος στο τραπέζι. Οι πολίτες μπορούν ελεύθερα 
να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές τις συνεδρίες διαλόγου.



Πρακτική εφαρμογή σε ομάδες

• Σενάριο 1: μόλυνση των υδάτων του ποταμού/υπόγεια ύδατα λόγω 
ελαιοτριβείων και εντατικής καλλιέργειας (λιπάσματα και ψεκασμοί) –
ΣΒΑ 6, 15

• Σενάριο 2:ανεργία των γυναικών ηλικίας 55+ στην ……… – ΣΒΑ 5 & 8

• Σενάριο 3: διαμόρφωση ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην περιοχή 
μας - ΣΒΑ 11

• Σενάριο 4: υποστήριξη των ηλικιωμένων του δήμου ….. – ΣΒΑ 3, 10

• Σενάριο 5: η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά σε τοπικό 
επίπεδο, ΣΒΑ 5

• Σκεφτείτε κάποιο δικό σας σενάριο



ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ

• Διατυπώστε το πρόβλημα και το στόχο της παρέμβασης

• Αναφέρετε με ποιο τρόπ0/μέθοδο θα κάνετε εκτίμηση αναγκών (πως θα 
τεκμηριώστε ότι υφίσταται το πρόβλημα)

• Ποιοι φορείς/άτομα θα συμμετέχουν στην εκτίμηση αναγκών και στη 
συνέχεια στο σχεδιασμό της δράσης (ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς)

• Mε ποια μέθοδο σκέφτεστε να τους συμπεριλάβετε στη διαδικασία της 
εκτίμησης αναγκών και του σχεδιασμού της δράσης;



Βασική βιβλιογραφία

• Αναστασία Στρατηγέα, 2015, Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και 
Βοηθήματα – Κάλλιπος

• https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5428/3/00_master_document
_FINAL_21_3_2016-KOY.pdf

• Brown Juanita, Isaaks David, 2021, H Μέθοδος World Café, Εκδόσεις 
Σταμούλη

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5428/3/00_master_document_FINAL_21_3_2016-KOY.pdf


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO6nPCwcnLhLZZaeSOk
QbDtfb6Go3crh_NR0ymC6Gfw8Ua3A/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO6nPCwcnLhLZZaeSOkQbDtfb6Go3crh_NR0ymC6Gfw8Ua3A/viewform?usp=sf_link


Σας ευχαριστώ!

Για όποια σχόλια/παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε 
email στο evathakou@hotmail.com

Δρ. Ευγενία Βαθάκου

mailto:evathakou@hotmail.com

