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εστιάζει στην ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή των πολιτών, σε
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1. 
Τι είναι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας

1.1. Το εγχείρημα
Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ είναι ένα εγχείρημα έρευνας και δράσης που αποσκοπεί στην ανάπτυξη,
καταγραφή και διάχυση μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού που
βασίζεται στις διατομεακές συνέργειες και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Το πεδίο
έρευνας και δράσης επιλέχθηκε να είναι η πλατεία Βαρβακείου στην Αθήνα, ένας
υποβαθμισμένος δημόσιος χώρος στην καρδιά της πόλης που αντικατοπτρίζει τρέχοντα
ευρύτερα αστικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά και μελλοντικά στοιχήματα, ενώ αποτελεί ένα
κλασικό παράδειγμα πρόχειρου σχεδιασμού ενόψει των ολυμπιακών αγώνων του 2004 και
μετέπειτα διαχείρισης με παράνομες μισθώσεις αναψυκτηρίων κοκ.
Στόχος του εγχειρήματος, εν' όψει των σχεδίων του Δήμου για την αναβάθμιση της πλατείας,
είναι αφ’ ενός η ενημέρωση των ενεργά εμπλεκόμενων δημοτικών υπηρεσιών των
αποτελεσμάτων της έρευνας και αφ’ ετέρου η ανάπτυξη ενός ανοιχτού εγχειριδίου για την
εφαρμογή αντίστοιχων συμμετοχικών διαδικασιών σε άλλα έργα αστικής αναγέννησης.
Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ υλοποιείται μέσα από τη διατομεακή σύμπραξη της ΜΚΟ 
Place Identity
,
της εταιρίας design 
theSwitch 
και της πλατφόρμας 
συνΑθηνά 
του Δήμου Αθηναίων,
αποτελώντας την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο "
Actors of Urban Change
". Το
συγκεκριμένο δίκτυο παρέχει τεχνογνωσία για συμμετοχικές δράσεις αστικής αναγέννησης σε
δέκα διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης και υποστηρίζεται από το ίδρυμα Robert Bosch και
τον οργανισμό MitOst.
Τα εργαστήρια πολιτών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
εντάσσονται στις δράσεις της Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας που αναπτύσσουν οι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
Culture Polis
,
Place Identity και 
SciFy
. Το έργο συγχρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Προγράμματος «
Είμαστε όλοι Πολίτες
» το οποίο είναι μέρος του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη και στόχος του, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των
πολιτών στη χώρα μας, η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της
βιώσιμης ανάπτυξης.

1.2. Ο σκοπός

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει αναλυτικά και βήμα βήμα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε
κατά τη διάρκεια του έργου, τις αρχές και τη μέθοδό της, τα επί μέρους αποτελέσματα της
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κάθε φάσης αλλά και τις όποιες αποκλίσεις ή αλλαγές απο τον αρχικό σχεδιασμό που
συνέβησαν. Αξιολογεί και αναδεικνύει τους ενδιάμεσους αστάθμητους παράγοντες που
προέκυψαν και επηρέασαν την εξέλιξη του έργου, ως ισότιμο συστατικό μέρος της όλης
διαδικασίας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρωταρχική βάση δεδομένων για μελλοντικά αστικά
έργα, για τα οποία δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, πλαίσιο ώστε να υποδεχθεί και να υποστηρίξει
αντίστοιχες πρακτικές.

1.3. Σε ποιούς απευθύνεται
Το εγχειρίδιο απευθύνεται, καταρχήν, σε όσους εμπλέκονται ή έχουν ενδιαφέρον με ζητήματα
αστικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, αφορά εν γένει νέες προοπτικές ζητημάτων των ελληνικών
πόλεων μέσα στις οποίες αντικατοπρίζονται σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
προκλήσεις. Επομένως, αφορά κάθε έναν που δραστηριοποιείται με τον έναν η τον άλλο
τρόπο στο αστικό περιβάλλον και φιλοδοξεί να εφαρμόσει έναν διαφορετικό τρόπο
αντιμετώπισής του. Τέλος, αφορά όλους εκείνους που συσπειρώνονται γύρω απο τις ιδέες
των συνεργασιών, την ανταλλαγής γνώσης, της αμοιβαίας μάθησης και των ανοιχτών
δεδομένων, ως απαραίτητων συστατικών μιας μελλοντικής κοινωνικής συνθήκης που θα έχει
προκύψει από τη δημιουργική κριτική και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης.

1.4. Η εξέλιξη της πρόθεσης
Το γεγονός που αξίζει να τονιστεί έξ' αρχής είναι το πώς η ομάδα συντονισμού του έργου
κατέληξε στη συγκεκριμένη πρόταση της διαδικασίας. Τα ερωτήματα ήταν καταρχήν δύο. 
Πώς
και από ποιόν διαμορφώνεται ο δημόσιος χώρος στις ελληνικές πόλεις; και πώς
διαμορφώνεται η εικόνα και η εμπειρία της σύγχρονης Αθήνας αν αλλάξουν οι διαδικασίες
παραγωγής του αστικού δημοσίου χώρου; 
Με βάση τα παραπάνω και με αρχές, τη συμμετοχή
των πολιτών στο σχεδιασμό και τις διατομεακές συνέργειες, έγινε αρκετά νωρίς αντιληπτό ότι
το εγχείρημα δεν μπορεί να αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτότυπων σχεδιαστικών
ιδεών για το μέλλον της πλατείας από την ίδια την ομάδα, αλλά οφείλει να εστιάσει στην
ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας για όλα τα προγενέστερα βήματα του αστικού
σχεδιασμού που λαμβάνονται υπ'όψιν σχεδόν de facto από τις ομάδες μελετών. Η
"επαναθεμελιοποίηση" των αρχών του αστικού σχεδιασμού κι ο σχεδιασμός μιας νέας
μεθόδου γύρω από αρχές του, καθόρισε την όλη δομή και εξέλιξη του έργου. Ενώ,
φαινομενικά κινήθηκε ένα βήμα πίσω προκειμένου να εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση, εν
τούτοις αυτό αποτέλεσε την εναλλακτική πρόταση, σχεδιάζοντας έτσι, όχι την πλατεία αυτή
καθεαυτή αλλά μια νέα διαδικασια που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό της πλατείας από τους
πολίτες.

5

2. Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό του
αστικού χώρου
2.1. Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τη συμμετοχή των πολιτών
στον αστικό σχεδιασμό;
Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την πλήρη αναδιαμόρφωη του πλαισίου λειτουργίας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και Περιφερειών) σε έναν ενιαίο
κώδικα γνωστότερο και ως “Καλλικράτη” (ν. 3852/2010) προβλέφθηκαν σημαντικές
δυνατότητες για την αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση και
ειδικά στα τεχνικά έργα και επομένως και στον αστικό σχεδιασμό.
Κατ’ αρχήν, ο Καλλικράτης καθιέρωσε την δυνατότητα η και την υποχρέωση (με βάση
πληθυσμιακά κριτήρια) σύστασης Επιτροπών διαβούλευσης τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο
και Περιφερειών.

2.1.2. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Ως προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το άρθρο 76 ν. 3852/2010 προβλέπει ότι:
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους
συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την
εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με
συμβουλευτικές Αρμοδιότητες. Η διάρκεια τηςΘητείας της δημοτικής επιτροπής
διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να
συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της
τοπικής κοινωνίας, όπως:
●
●
●
●
●
●
●

των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
των ενώσεων και συλλόγων γονέων
των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
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●
●
●

άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα
(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων
φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους. ΣτηΔημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο
αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφαση του.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων
πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα
και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται
σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου
και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.
3. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση
του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των
προσχεδίων του προύπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς
συζήτηση.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο
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οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη
συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων
της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

2.1.2. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Αντίστοιχα, ως προς την Περιφεριειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, το
3852/2010 προβλέπει ότι :

άρθρο 178 ν.

1.
Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του περιφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών,
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η Θητεία της
επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τηΘητεία των περιφερειακών αρχών. Η
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από τους δημάρχους της
περιφέρειας, «και έως είκοσι 20) συνολικά» εκπροσώπους:
●
●
●
●
●
●
●

των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
των συνεταιριστικών οργανώσεων,
της αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,
των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,
οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
πολίτες.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών ορίζονται ως μέλη
μετά από κλήρωση και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Στην
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο περιφερειάρχης ή ο
αντιπεριφερειάρχης που ορίζει ο περιφερειάρχης με απόφαση του. Στις
συνεδριάσεις της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης προσκαλούνται και
συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη
Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές
προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας
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και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.
3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μια
φορά ανά τρίμηνο και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται
προς συζήτηση. (άρθρο 216 ν. 3463/2006)

2.2. Γιατί εμπλέκουμε τους πολίτες στη διαδικασία του χωρικού
σχεδιασμού;
●

●

●

●

●

●

Κάνουμε το σχεδιασμό πιο δημοκρατικό
: οι προτιμήσεις των πολιτών
καταγράφονται στις σχετικές διαδικασίες και αποτυπώνονται στον παραγόμενο
σχεδιασμό.
Βελτιώνουμε την ποιότητα των αποφάσεων
: σε αυτές ενσωματώνονται
προερχόμενες από την τοπική κοινωνία πληροφορίες που δεν έχουν στη διάθεση
τους οι ειδικοί και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Προάγουμε την ισότητα και τη δικαιοσύνη
: καταγράφονται οι ανάγκες και
επιθυμίες των ‘λιγότερο ευνοημένων ομάδων’ που διαφορετικά θα μείνουν στο
περιθώριο.
Πιστοποιούμε τις αποφάσεις
: η συμμετοχή των πολιτών επικυρώνει τις
διαδικασίες και λειτουργεί υποστηρικτικά στα σχέδια και πολιτικές που θα
προκύψουν.
Εφαρμόζουμε τον νόμο
: σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ειδικοί και τα κέντρα
λήψης αποφάσεων είναι αρκετές φορές υποχρεωμένα να εμπλέξουν το κοινό στον
σχεδιασμό.
Καλλιεργούμε μία νέα σχέση πολίτη  δημόσιου χώρου
, στα πλαίσια της
οποίας η συμμετοχή του πολίτη σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης του δημόσιου
χώρου από το σχεδιασμό έως και τη χρήση του, αυξάνουν σημαντικά τη
βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

2.3. Σε ποιο βαθμό επιλέγουμε να εμπλέξουμε τους πολίτες;
Καθώς αναπτύσσουμε ένα εγχείρημα συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού, οφείλουμε να
επανεξετάζουμε τακτικά ποιός, που, πότε, πώς και γιατί καλείται να συμμετέχει, και να
είμαστε ειλικρι
νείς προς τους εαυτούς μας και το κοινό μας ως προς το βαθμό
“δημοκρατικότητας” της διαδικασίας.
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Τα παρακάτω εργαλεία προσφέρουν ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο που ενδείκνυται για
εσωτερικές ασκήσεις και συζητήσεις, ώστε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές στρατηγικές
εμπλοκής πολιτών και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των δράσεων μας:
●
●
●

H κλίμακα της συμμετοχής
(Sherryl Arnstein)
O κύβος της Δημοκρατίας
(Archon Fung)
Kαμβάς Συμμετοχής

3. Ποιές αρχές διέπουν το εγχείρημα μας;
Θεωρητικές αρχές και εννοιολογικό πλαίσιο

α. Ανοιχτότητα
Ανοιχτή ομάδα και δεδομένα: Η ομάδα συντονισμού έχει προκύψει μέσα από ανοιχτό
κάλεσμα (από τον/τους “caller”) . Πραγματοποιεί ανοιχτές συναντήσεις και αποτυπώνει τα
δεδομένα της σε ανοιχτή μορφή.
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β. Διατομεακή συνεργασία & πολιτική ποικιλομορφία
Τα μέλη της ομάδας προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και την κοινωνία
των πολιτών και παράλληλα συνδυάζουν ποικίλα γνωστικά / επιστημονικά αντικείμενα.

γ. Συμμετοχή πολιτών – η έννοια του ενεργού πολίτη
Κάθε στοιχείο του εγχειρήματος αναπτύσσεται με γνώμονα την έμπνευση και διευκόλυνση
του πολίτη για τη συμμετοχή του στα κοινά. Βασιζόμαστε στην αυτοδιάθεση των μελών της
κοινότητας, στις ιδιότητες του ενεργού πολίτη παράλληλα με αποδοχή το δικαίωμα της μη
συμμετοχής

δ. Ο δημόσιος χώρος ως πολιτικό πεδίο (δημόσιος διάλογος & αποδοχή
διαφορετικότητας)
Ο δημόσιος χώρος ως πολιτικός χώρος ελευθερίας της έκφρασης και της πράξης «όπου
συναθροίζονται οι άνθρωποι, όπου συγκεντρώνονται αλλά και διαχωρίζονται ταυτόχρονα».
Απαραίτητες προϋποθέσεις η διαφορετικότητα και ότι αλληλεπιδρούμε, μιλάμε και
πράττουμε επί ίσοις όροις.

ε. Εμπειρικός χαρακτήρας της δράσης
Συμμετέχουμε και παρατηρούμε στο πεδίο δράσης. Αφετηρία γίνονται τα ίδια τα γεγονότα,
όπως μπορούν να διαγνωσθούν την δεδομένη κάθε φορά ιστορική στιγμή, και όχι η
ανάλυση «πολιτικών αφηρημένων εννοιών που θα εναποτεθούν με τρόπο λίγο ως πολύ
αυθαίρετο πάνω στα πράγματα».

στ. Μετά-θεμελιωτικό ή μη-θεμελιωτικό χαρακτήρας εγχειρήματος

Το εγχείρημα μας έχει έναν αναδυόμενο χαρακτήρα ο οποίος δεν προϋπάρχει των
ανθρώπων αλλά συγκροτείται μέσα από την ίδια την αλληλεπίδραση τους τη στιγμή της
πράξης. Η πολιτική κρίση ξαναρχίζει κάθε τόσο από μηδενικό σημείο χωρίς το όφελος
κανονιστικών ή εκ των προτέρων θεμελίων  θεμελιώνεται αυτόνομα κάθε φορά. Αποδοχή
της τυχαιτότηατς και της αβεβαιότητας στον κόσμο των ανθρώπινων πραγμάτων «την ίδια
την τραγικότητα και το ρίσκο της vita activa»

ζ. Ταύτιση Έναρξης με Αρχές
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«Για να ξεκινήσει κάτι νέο το οποίο να σπάσει έναν φαύλο κύκλο στον οποίο εμπλέκονται
όλα όσα προϋπάρχουν, δεν απαιτείται κανένα απόλυτο, αλλά απαιτείται ή έναρξη
(principium) και η αρχή(principle) να σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και να είναι όροι
συνομήλικοι. Αυτό το χαρακτηριστικό προστατεύει από τις αυθαιρεσίες, όταν δηλαδή η
πράξη κουβαλάει μέσα της την θεμελιακή αρχή».

η. Η αρχή της αμοιβαίας υπόσχεσης και συζήτησης
Η σύνθετη αρχή της αμοιβαίας υπόσχεσης και της συζήτησης η οποία αναδεικνύει την
ικανότητα των ανθρώπων να εγκαθιδρύσουν καλή διακυβέρνηση και την δυνατότητα να
μην εξαρτώνται καθοριστικά από αστάθμητους παράγοντες.

4. Ποια είναι τα στάδια μιας διαδικασίας
συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού;
Το συνολικό εγχείρημα ενός αστικού συμμετοχικού σχεδιασμού μπορεί να διακριθεί σε δύο
φάσεις. Η πρώτη φάση σχετίζεται με εσωτερικές διεργασίες της ομάδας που στοχεύουν
στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης σχετικά με το σκοπό του εγχειρήματος, τη γνωριμία και
ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που θα επιτρέψουν την καλύτερη
δυνατή συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση δεξιοτήτων. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την
αναγνώριση και τη διερεύνηση του πλαισίου στο οποίο θα εξελιχθεί το εγχείρημα. Η
δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καθώς αφορά στο σχεδιασμό της
διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού και την υλοποίηση της.
Και τις δύο φάσεις του εγχειρήματος, καθώς και κάθε βήμα μέσα σε αυτές, τις
προσεγγίζουμε ως εξής:

●

Κοιτάμε ποιες είναι οι ανάγκες που θέλουμε να
αντιμετωπίσουμε με την εκάστοτε δράση

●

Καλούμε

μια

αποτελέσουν

ομάδα
τον

ανθρώπων

πυρήνα

που

θα

υλοποίησης

της

δράσης
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●

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσκληση των
συμμετεχόντων για τις δράσεις μας ποιους καλούμε,
με ποιο τρόπο, σε τι τους καλούμε

●

Υλοποιούμε την δράση μας έχοντας βάση τα
παραπάνω

Συλλέγουμε


τα

αποτελέσματα

που

προκύπτουν έτσι ώστε να χτίσουμε πάνω σε αυτά

4.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κατά την προετοιμασία του εγχειρήματος πραγματοποιείται ο σχηματισμός της ομάδας, η
γνωριμία των μελών και η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους καθώς και οι πρώτες επαφές με
άτομα και φορείς που έχουν σχέση με τον αστικό συμμετοχικό σχεδιασμό. Στο στάδιο αυτό
δεν είναι εμφανές κανένα αποτέλεσμα  και ενδέχεται ο χρόνος να είναι μεγαλύτερος από
τον χρόνο της εφαρμογής του εγχειρήματος. Αρκετές φορές η ομάδα μπορεί να νιώσει την
ανάγκη να προχωρήσει στη δράση. Παρ’όλα αυτά είναι σημαντικό να δώσουμε επαρκή
χρόνο στις ανάγκες αυτής της προετοιμασίας ώστε να λειτουργούμε πιο αποδοτικά ως
ομάδα. Ενδείνυνται δύωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με συγκεκριμένη ατζέντα,
καταγραφή πρακτικών και ορισμό αρμοδιοτήτων και επόμενων βημάτων σε κάθε φάση
του εγχειρήματος.
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Πλαίσιο συνεργασίας
Αρχικά δουλεύουμε σε αρχές συνεργασίας, εξετάζοντας όχι μόνο τους τομείς στους
οποίους συνεργαζόμαστε αλλά και τα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε
κίνδυνο τη συνεργασία μας.
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή.
Καθόμαστε σε κύκλο και έναςένας απαντάμε τις εξής ερωτήσεις. Προχωράμε στην
επόμενη ερώτηση, μόνο αν έχουν τοποθετηθεί όλα τα μέλη της ομάδας. Τουλάχιστον ένα
άτομο, σημειώνει όσα αναφέρονται για να αποτελέσουν οδηγό και σημείο αναφοράς για το
μέλλον.
1.
Σε τι συνεργάζομαι;
2.
Σε τι δεν συνεργάζομαι;
3.
Τι νιώθω έχοντας ακούσει όσα ειπώθηκαν;

Συντονισμός νοημάτων
Πολλές φορές, κάθε μέλος της ομάδας, εξαιτίας του διαφορετικού γνωσιακού του
υποβάθρου χρησιμοποιεί ίδιους όρους με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, προκύπτει η
ανάγκη να μοιραστούμε τις διαφορετικές οπτικές μας πάνω στα ζητήματα που εστιάζει το
εγχείρημα, τόσο με την ομάδα όσο και με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.
Προχωράμε λοιπόν στη διοργάνωση μιας ανοιχτής εκδήλωσης για την παρουσίαση του
“κόσμου” κάθε μέλους και των εργαλείων που εφαρμόζει, σε ένα ευρύτερο κοινό. Στο τέλος
των παρουσιάσεων δίνουμε χώρο και χρόνο για μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στο
εγχείρημα ώστε να ακούσουμε ιδέες, προτάσεις και σχόλια που πιθανώς να βοηθήσουν
στο σχεδιασμό ή να εμπνεύσουν επιπλέον άτομα να ενταχθούν στην ομάδα.

14

Νοητική χαρτογράφηση
Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε κατά τις συναντήσεις εργασίας είναι το collective
mindmap. Θέτουμε ένα κεντρικό ερώτημα στο κέντρο ενός μεγάλου χάρτινου πίνακα (πχ.
“Ποια είναι τα θέματα που πρέπει να λύσουμε σαν ομάδα για να μπορέσουμε να
υλοποιήσουμε το εγχείρημα”). Ξεκινάμε να σχεδιάζουμε θεματικές ως κλαδιά που ξεκινούν
από το ερώτημα και αποκτούν σχετικές διακλαδώσεις ανά υποκατηγορία θέματος. Το
collective mind map χρησιμοποείται ως ένα εργαλείο για την εύρεση και αποτύπωση των
επιμέρους αναγκών του εγχειρήματος, καθώς και των σημείων που ενίοτε αποτελούν
τροχοπέδη στη σωστή και έγκαιρη διεκπεραίωση των βημάτων εργασίας. Το collective
mind map έχει ως στόχο να φανερώσει τις κατηγορίες – θεματικές που απασχολούν
περισσότερο την ομάδα και να βοηθήσει στο συνδυασμό των επιμέρους στόχων των
μελών σε ένα συλλογικό στόχο. Καθώς παίρνουν το λόγο όλα τα μέλη της ομάδας και
συνδέονται οι διάφορες θεματικές, παράγουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ομάδα και μπορούμε να προχωρήσουμε σε ορισμό
προτεραιοτήτων και αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένο πλάνο δράσης.
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Eργαστήριο ειδικών
Τέλος, διερευνούμε τι έχει γίνει στον αστικό συμμετοχικό σχεδιασμό στο παρελθόν στην
Ελλάδα. Επειδή μια τέτοια έρευνα θα απαιτούσε πολύ χρόνο, επιλέγουμε να
διοργανώσουμε ένα εργαστήριο με ανθρώπους που έχουν είτε ακαδημαϊκή γνώση σε
θέματα αστικού συμμετοχικού σχεδιασμού είτε έχουν δοκιμάσει στην πράξη παρόμοια
εγχειρήματα, μέσα από την τοπική αυτοδοιίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιωτικές
εταιρείες ή άτυπες ομάδες πολιτών. Σχεδιάζουμε το εργαστήριο ειδικών ως εξής:
Πάλι, με τη χρήση του CollectiveMind map βλέπουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που θα
μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ύστερα, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες
ιεραρχούν ποιες είναι οι πιο σημαντικές, τοποθετώντας αυτοκόλλητα/ψήφους πάνω στο
mind map. Από αυτές επιλέγουμε τις τρεις επικρατέστερες προς περαιτέρω ανάπτυξη με
τη μέθοδο των focus group, σε ομαδικές συζητήσεις. Αυτός ο σχεδιασμός μας δίνει την
δυνατότητα:
●

Να λάβουμε σε σύντομο χρόνο τις βασικές προκλήσεις σε θέματα αστικού
συμμετοχικού σχεδιασμού

●

Να δούμε ποιες από αυτές πραγματικά «καίνε» και θέλουμε άμεση διερεύνηση

●

Να λάβουμε εις βάθος πληροφορίες στα πιο σημαντικά ζητήματα
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Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
To
Εργαστήριο
Ειδικών
που
διοργανώσαμε είχε τον τίτλο “Τί έχει
συμβεί με τον συμμετοχικό σχεδιασμό
στην Ελλάδα;”
Δείτε τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου
Ειδικών και διαβάστε ακριβείς οδηγίες
για τις μεθοδολογίες 
Mindmap
, 
Focus
Group και 
Κύκλος
, στην σχετική
Έκθεση Συγκομιδής (Harvest Report)

4.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατά την εφαρμογή, χρησιμοποιούμε τα παραδοσιακά βήματα του Αστικού Σχεδιασμού
και προσπαθούμε να εμπλέξουμε τους πολίτες σε κρίσιμα σημεία της διαδικασίας. Έτσι,
ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης ιδεών που παραδοσιακά γίνεται από ειδικούς
κεκλεισμένων των θυρών, γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε δημόσιο χώρο.
Η διαδικασία της εφαρμογής χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις:
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Α.
Καταγραφή και Ανάλυση
Β.
Αξιολόγηση
Γ.
Οραματισμός
Δ.
Πρόταση

Καθ’ όλη τη διαδικασία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία ανάμεσα σε
συμμετέχοντες με ειδική τεχνογνωσία επί του θέματος και απλούς πολίτες που
ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο δημόσιο χώρο. Η αξιολόγηση και ο οραματισμός
ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για την εμπλοκή των πολιτών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
μπορούμε να βρούμε τρόπους να εμπλέξουμε το ευρύ κοινό και κατά τα υπόλοιπα
βήματα. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια ειδικών τόσο σε θέματα
πολεοδομικά όσο και σε θέματα σχεδιασμού των συμμετοχικών διαδικασιών ειδικότερα αν
η ομάδα δεν έχει εμπειρία σε παρόμοια εγχειρήματα.

4.2.1. Πώς καταγράφουμε και αναλύουμε το πεδίο δράσης;
α. Συλλέγουμε ιστορικά δεδομένα
Η συλλογή των ιστορικών δεδομένων μπορεί να γίνει με βιβλιογραφική ανασκόπηση,
διαδικτυακή αναζήτηση υλικού που αφορά την περιοχή (π.χ.σημαντικές ειδήσεις), συλλογή
φωτογραφικού υλικού, προσωπικών ιστοριών και αναμνήσεων από ανθρώπους που ζουν
και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή (ή έχουν προσωπικές μνήμες από το παρελθόν),
καθώς και ανατρέχοντας στο ιστορικό προηγούμενων μελετών, αναπλάσεων ή
παρεμβάσεων στον εν λόγω δημόσιο χώρο (π.χ. διπλωματικές εργασίες που σχετίζονται
με την περιοχή μελέτης, μελέτες αναπλάσεων/παρεμβάσεων που έχουν εκπονηθεί από
ιδιωτικούς φορείς ή τον εκάστοτε Δήμο κ.ά.).

β. Συλλέγουμε πολεοδομικά δεδομένα
Η θεσμική, λειτουργική και προγραμματική οριοθέτηση του πεδίου έρευνας και δράσης
προϋποθέτει:
●

Περιπλάνηση και αναγνώριση 
της ευρύτερης θέσης της περιοχής και της σχέσης
της με το κέντρο της πόλης (μέσω της διερεύνησης της ένταξης αυτή στο ευρύτερο

υφιστάμενο χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο), της συνδεσιμότητας της με
δημόσιους χώρους που εμφανίζουν όμοια χαρακτηριστικά (ροές, θεάσεις, δίκτυα
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κίνησης πεζών και οχημάτων, γεωμετρία οδικών και άλλων αξόνων που διέρχονται
από την περιοχή).
●

Συλλογή, αποτύπωση και κατανόηση 
των χρήσεων γης, του υφιστάμενου
κτιριακού

αποθέματος

χώρωνπλατειών

(ύψος,

ηλικία,

κατάσταση)

και

των

ελεύθερων

της ευρύτερης περιοχής καθώς και στοιχείων που αφορούν

πληθυσμιακά μεγέθη (συγκεντρώσεις ομάδων που ανήκουν σε συγκεκριμένη
ηλικιακή ή οικονομική τάξη κ.ά.) και μεγέθη απασχόλησης (πχ. κλαδική
εξειδίκευση).
●

Αξιολόγηση των πολεοδομικών δεδομένων
, παρατηρήσεις και διεξαγωγή
συμπεράσματων για τη δημιουργία οράματος και στρατηγικής, επιμέρους στόχων
και εναλλακτικών σεναρίων, με σκοπό την υιοθέτηση της βέλτιστης δυνατής λύσης.

γ. Χαρτογραφούμε τους εμπλεκόμενους φορείς / άτομα
Η επιτυχής έκβαση οποιοδήποτε εγχειρήματος συμμετοχικού σχεδιασμού του αστικού
χώρου απαιτεί τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των δυναμικών που υπάρχουν στο
πεδίο. Αυτές οι δυναμικές εκφράζονται από συγκεκριμένα άτομα, ομάδες ή οργανώσεις
που μπορούν εν δυνάμει να επηρρεάσουν την διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού
και της λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε από νωρίς
συμπεριφορές, προθέσεις, σχέσεις, ενδιαφέροντα, συμφέροντα, καθώς και την επιρροή
που ασκούν ή ενδέχεται να ασκήσουν στο πεδίο.
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Η ανάλυση των εμπλεκομένων (Stakeholders Analysis) βασίζεται στην εφαρμογή μίας
σειράς εργαλείων συμμετοχικής εμπειρικής έρευνας για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων
(qualitative data). Αυτή περιλαμβάνει:
●

ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών που στοχεύουν όλους του εμπλεκόμενους
φορείες, ομάδες ή άτομα

●

ημιδομημένες

συνεντεύξεις

(semistructured

interviews)

στη

βάση

των

ερωτηματολογίων
●

συμμετοχική παρατήρηση (participant observation), κατά τη διάρκεια της οποίας
δημιουργούμε σχέσεις οικειότητας με τους αθρώπους ή τις ομάδες που
εμπλέκονται στο πεδίο

●

οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τα
άτομα και τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο.

Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην:
●

ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης της σχέσης με τους εμπλεκομένους, πχ. την
γλώσσα επικοινωνίας με κάθε ομάδα

●

πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων αποφάσεων που απαιτούν την κινητοποίηση
και την υποστήριξη των συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων

●

ανάπτυξη στόχων και δραστηριοτήτων στη βάση των προθέσεων και των
επιθυμιών των εμπλεκομένων

●

κατανόηση του πολιτικού πλαισίου που ορίζει το πεδίο, συνυπολογίζοντας όλες τις
δυναμικές που υπάρχουν σε αυτό
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●

αξιολόγηση του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμες οι κατευθύνσεις που ορίζονται από
το εκάστοτε πολιτικό πλαίσιο.

Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Αν και δεν εκτιμήσαμε εγκαίρως τη σημασία της χαρτογράφησης εμπλεκομένων από
την πρώτη φάση της εφαρμογής, φροντίσαμε να εμπλέξουμε ερευνητή με εμπειρία σε
αγορές τροφίμων για να πραγματοποιήσει 50 συνεντεύξεις με κατοίκους,
εργαζόμενους της περιοχής και εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων. Υπόδειγμα του
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε είναι διαθέσιμο 
εδώ

4.2.2. Πώς αξιολογούμε τα προβλήματα και τις δυνατότητες του πεδίου;
Kατά το στάδιο της αξιολόγησης φιλτράρουμε την πληροφορία η οποία έχει συλλεχθεί
κατά το πρώτο στάδιο καταγραφής και ανάλυσης ώστε να κρατήσουμε τα σημεία τα οποία
είναι πιο σημαντικά για το σχεδιασμό. Η πιο συνήθης μέθοδος για τη διαδικασία της
αξιολόγησης είναι αυτή της SWOT analysis, κατά την οποία αξιολογούμε τα δεδομένα μιας
περιοχής σε Δυνατότητες  Αδυναμίες  Ευκαιρίες και Απειλές. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος
απαιτεί χρόνο και εξειδικευμένη εμπειρία/γνώση από όσους την εφαρμόσουν. Μία μέθοδος
που μας δίνει τη δυνατότητα και να συλλέξουμε πληροφορία αλλά και να δώσουμε το
περιθώριο να συμμετέχει το ευρύτερο κοινό στη φάση της αξιολόγησης είναι το World Café
(βλ. 
σύντομο οδηγό για τη μέθοδο World Cafe
)

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε τραπέζια 45 ατόμων. Για 20 λεπτά οι συμμετέχοντες
οραματίζονται τον ιδανικό δημόσιο χώρο με μια ερώτηση ως εξής:
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«Βρισκόμαστε στο 2020. Πώς φανταζόμαστε το Χ δημόσιο χώρο;»
(ρωτάμε συγκεκριμένα για το δημόσιο χώρο που μας απασχολεί)
Μετά από 20 λεπτά μένει ένας σε κάθε τραπέζι συζήτησης και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες
αλλάζουν θέσεις πηγαίνοντας σε καινούργιες ομάδες. Με την ίδια ερώτηση η συζήτηση
συνεχίζεται για άλλα 20 λεπτά. Μετά από το δεύτερο γύρο συζήτησης, με βάση όσα
έχουμε ήδη οραματιστεί, ακολουθεί η ερώτηση:
«Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν επιλυθεί και ποια τα θετικά στοιχεία που έχουν
αναδειχθεί στο Χ δημόσιο χώρο;»
Σε κάθε ομάδα μοιράζονται 4 κάρτες διαφορετικού χρώματος (2 και 2). Ζητούμε στους
συμμετέχοντες να καταγράψουν τα θετικά στοιχεία σε πράσινες κάρτες και τα προβλήματα
σε κόκκινες έτσι ώστε κατά την ομαδοποίηση, που γίνεται από τους συμμετέχοντες, να
δούμε που υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ τους. Σημαντικό: Κάθε κάρτα αφορά ENA ζήτημα.
Δεν καταγράφουμε στην ίδια καρτέλα λίστα ασχέτων θεμάτων γιατί θα είναι αδύνατη η
ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση είναι σχετικά απλή: Zητάμε από μία ομάδα να διαβάσει μία
κάρτα και όσοι έχουν ίδια η παρόμοια δίνουν τις δικές τους έτσι ώστε να σχηματιστεί ή
πρώτη θεματική ομάδα. Εφόσον δεν υπάρχει άλλη σχετική καρτέλα, προχωράμε στο
επόμενο θέμα και έτσι συνεχίζεται η ομαδοποίηση των ζητημάτων.
Η μέθοδος αυτή μας βοηθά να δούμε ζητήματα που αφορούν το δημόσιο χώρο που
απασχολεί το εγχείρημά μας και μπορεί να δώσει το χώρο να συζητήσουν άνθρωποι που
έχουν διαφορετικές ακόμα και αντικρουόμενες απόψεις. Επίσης μας δίνει την δυνατότητα
να δούμε ποια από αυτά τα ζητήματα είναι πιο σημαντικά ανάλογα με τον αριθμό των
καρτών που μαζεύει το κάθε ζήτημα.
Σε περίπτωση που δεν έχουμε επαρκή αριθμό συμμετεχόντων μπορούμε να φτιάξουμε
ερωτηματολόγια

όπου

πολίτες

της

περιοχής αξιολογούν τα αποτελέσματα του

εργαστηρίου μας, επιβεβαιώνουν τις θεματικές ή προσθέτουν νέα ζητήματα και
δυνατότητες.
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Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
To
εργαστήριο
πολιτών
που
διοργανώσαμε για την αξιολόγηση του
πεδίου είχε τον τίτλο “Συζητάμε για το
μέλλον της πλατείας Βαρβακείου”.
Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
και διαβάστε ακριβείς οδηγίες για τη
μεθοδολογία 
World Cafe
, στην σχετική
Έκθεση Συγκομιδής (Harvest Report)

4.2.3. Πώς περνάμε από τον οραματισμό στο σχεδιασμό προτάσεων;
H μέθοδος Open Space αποτελεί ιδανική λύση για να δομηθεί ανάμεσα στους
συμμετέχοντες η εξής διάθεση: «ΠΟΙΕΣ ιδέες θέλω/θέλουμε να υλοποιήσουμε και ΠΩΣ;».
Το εργαστήριο οραματισμού μπορεί να διοργανωθεί σε οποιονδήποτε χώρο επιτρέπει
παράλληλες συζητήσεις σε ομάδες. Ξεκινάει από μια γενική παρουσίαση του εγχειρήματος
και την πλαισίωση του ερωτήματος από τα προβλήματα και τις δυνατότητες που έχουν
αναδειχθεί κατά την αξιολόγηση του πεδίου.
Σε έναν πίνακα στον οποίο αναγράφονται μόνο οι χώροι και οι χρόνοι συζήτησης οι
συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ατζέντα. Όσοι επιθυμούν
μπορούν να θέσουν ένα θέμα συζήτησης διαλέγοντας παράλληλα το μέρος και την ώρα
που θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση. Αφοτού ανακοινωθούν τα θέματα η ολομέλεια
διαλύεται και οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες όπως αυτοί επιθυμούν ανάλογα με
το ρόλο που επιθυμεί να έχει ο καθένας (βλ. παρακάτω). Με το τέλος των συζητήσεων
συγκροτείται ξανά η ολομέλεια όπου οι συμμετέχοντες ακούν τα συμπεράσματα από κάθε
ομάδα συζήτησης που δημιουργήθηκε. Ως ερώτηση μπορούμε να θέσουμε κάτι το ευρύ,
τύπου:
“
Πώς είναι o ιδανικός δημόσιος χώρος Χ για εμάς;”
Προκειμένου τα αποτελέσματα του εργαστηρίου να είναι συγκρίσιμα και επεξεργάσιμα,
αφήνουμε πάνω σε κάθε τραπέζι εργασίας έναν εκτυπωμένο καμβά προς συμπλήρωση.
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Αυτός ο καμβάς μπορεί να περιλαμβάνει κάτοψη του πεδίου και συγκεκριμένες ενότητες
προς συμπλήρωση όπως πχ:
●

Τίτλος πρότασης

●

Ποιά είναι η Γενική Ταυτότητα του χώρου;

●

Iδέες και προτάσεις για τον χώρο

●

Ποιοι φορείς μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες αυτές;

O εκτυπωμένος καμβάς, πολύχρωμοι μαρκαδόροι, ακόμα και υλικό για κολλάζ με σχετικές
εικόνες μπορούν να βοηθήσουν με δημιουργικό τρόπο στην περιγραφή και οπτικοποίηση
της κάθε πρότασης.

Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Κατά το 2ο εργαστήριο πολιτών
συμπληρώθηκαν
6
καμβάδες
μεγέθους Α1 με της εξής θεματικές:
"Κόμβος Γνώσης και Εκπαίδευσης
για την Τροφή"
"Αστικός Πράσινος Παράδεισος"
"Κανονισμός Λειτουργίας"
"Διεθνές Πολιτισμικό Κέντρο"
"Σύγχρονη Αγορά Επικοινωνίας &
Διαλόγου"
"Skate & BMX Park"
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Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων σε ομάδες, επανερχόμαστε σε δομή
ολομέλειας και παρουσιάζονται οι προτάσεις από τους συμμετέχοντες, αναρτώντας τους
καμβάδες σε έναν ενιαίο τοίχο. Η διαδικασία λήγει με μια ψηφοφορία τάσης, που επιτρέπει
να αναδειχτούν οι επικρατέστερες προτάσεις.
Η ψηφοφορία γίνεται ως εξής: Κάθε συμμετέχων διαθέτει 5 ψήφους/αυτοκόλλητα και του
ζητείται να τους μοιράσει ανάλογα με τη σημαντικότητα των προτάσεων που έχουν
προκύψει. Η ελευθερία έγκειται στο ότι ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να μοιράσει τους
ψήφους όπως επιθυμεί με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Μπορεί δηλαδή να βάλει
όλους τους ψήφους σε μία πρόταση ή πχ. να τις μοιράσει σε 5 προτάσεις βάζοντας 1
ψήφο στην κάθε μία. Με αυτό τον τρόπο βλέπουμε πού πραγματικά βρίσκεται το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ώστε η τέταρτη φάση της διαδικασίας να προσαρμοστεί
αναλόγως.
Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
To
εργαστήριο
πολιτών
που
διοργανώσαμε
για
τη
φάση
του
οραματισμού είχε τον τίτλο “Ιδέες και
προτάσεις για το μέλλον την πλατεία
Βαρβακείου”.
Δείτε αναλυτικά τις 6 προτάσεις που
αναπτύχθηκαν από τους συμμετέχοντες
και διαβάστε ακριβείς οδηγίες για τη
μεθοδολογία 
Open Space
, στην σχετική
Έκθεση Συγκομιδής (Harvest Report)

4.2.4 Πώς

καταλήγουμε σε

ολοκληρωμένες προτάσεις αστικής

αναγέννησης;
Τελευταίο στάδιο, σε μία τέτοια συμμετοχική διαδικασία, είναι η οριστικοποίηση και
επισημοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το
οποίο τίθεται στη διάθεση του κέντρου λήψης απόφασης για εφαρμογή. Αυτή η φάση δεν
εστιάζει απαραίτητα στην μία ή σε ορισμένες επικρατέστερες προτάσεις της τρίτης φάσης,
ίσα ίσα προσβλέπει ιδανικά στη σύνθεση των ιδεών που ανέδειξαν οι πολίτες. Απαραίτητη
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σε αυτή τη φάση είναι η συμμετοχή στελεχών του Δήμου ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών
που σχετίζονται με το σχεδιασμό/τη διαχείριση του εν λόγω δημοσίου χώρου. Ένα
χρήσιμο εργαλείο για να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους σε θέσειςκλειδιά είναι το
εργαλείο προάσπισης θεσμικών αλλαγών (
advocacy dashboard).
Τα βήματα, που ακολουθούμε, είναι τα εξής:
●

Προγραμματίζουμε ένα εργαστήριο ειδικών με σκοπό ο οραματισμός, που
προηγήθηκε να μετουσιωθεί σε πρόταση εφαρμόσιμη από το αρμόδιο κέντρο
λήψης αποφάσεων.

●

Διακρίνουμε ποιο όραμα (ή οράματα) επικράτησε στην προηγούμενη διαδικασία
(μέσω της ψηφοφορίας τάσης από τους συμμετέχοντες).

●

Καλούμε ειδικούς, που εξειδικεύονται στα αντικείμενα του αστικού σχεδιασμού και
του επικρατέστερου οράματος (ή οραμάτων), να συμμετέχουν στο εργαστήριο.

●

Πραγματοποιούμε το εργαστήριο, κατά το οποίο μέσω της αλληλεπίδρασης και της
συνεργασίας των ειδικών προκύπτουν οι κατάλληλες πολιτικές και το αντίστοιχο
σχέδιο αστικής σύνθεσης ως πρόταση για την ανάδειξη του οράματος.

●

Παραδίδουμε την πρόταση στο αρμόδιο κέντρο λήψης αποφάσεων για υλοποίηση.

Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
To παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε ενώ το εγχείρημα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ ολοκλήρωνε το
3ο στάδιο της εφαρμογής. Οι παραπάνω οδηγίες θα αναθεωρηθούν εφόσον η ομάδα
συντονισμού καταφέρει να προχωρήσει σε ένα τελικό εργαστήριο ειδικών για τη
σύνθεση και εξέλιξη των προτάσεων πολιτών, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.

5. Πώς ενεργοποιούμε τους πολίτες;
Κάθε συμμετοχική διαδικασία προϋποθέτει την κατανόηση και την κινητοποίηση της
τοπικής κοινότητας με συγκεκριμένες προσκλήσεις για δράση και τακτικές ενημερώσεις για
τις εξελίξεις του εγχειρήματος. Ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούν να μεγιστοποιήσουν
την εμπλοκή των πολιτών στις δράσεις μας;

5.1. Προσεγγίζουμε υποστηρικτές.
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Οι υποστηρικτές ενός εγχειρήματος επιτρέπουν τη διάχυση της πληροφορίας και την
ευρύτερη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων, καθώς μπορούν να συμπεριλάβουν τις
ανακοινώσεις μας σε ενημερωτικά δελτία, εσωτερική επικοινωνία ή στα ψηφιακά τους
μέσα.
Προκειμένου να αναπτύξουμε το δίκτυο υποστηρικτών, βάσει της διαδικασίας ανάλυσης
εμπλεκομένων προσεγγίζουμε τους φορείς και τα άτομα με σημαντική επιρροή ή
ενδιαφέρον επί του πεδίου έρευνας και δράσης. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το
κέρδος που έχει να αποκομίσει κάθε φορέας από τη δράση μας, καταγράφουμε
ανταποδοτικά οφέλη και προσαρμόζουμε τη γλώσσα και την παρουσίαση του
εγχειρήματος στις ανάγκες του.

5.2. Kαταγράφουμε τις κοινότητες-στόχους
Πριν ξεκινήσουμε την επικοινωνία μιας δράσης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της
χαρτογράφησης εμπλεκομένων (Βλ.4.2.α), καταγράφουμε τις κοινότητες και τους φορείς
που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Αυτοί μπορεί να είναι εμπορικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ομάδες πολιτών, πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Η συμπλήρωση του 
καμβά
συμμετοχής μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποιός, πού, πότε και γιατί θέλουμε
να συμμετέχει στη διαδικασία αλλά και το πώς να προσαρμόσουμε το μήνυμα μας. Μέσα
από έρευνα στο διαδίκτυο, τηλεφωνικές και προσωπικές επαφές, συλλέγουμε στοιχεία
επικοινωνίας και τα οργανώνουμε σε ένα κοινό αρχείο. Έχοντας πιο καθαρή εικόνα για τις
κοινότητεςστόχους, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικά την επικοινωνία
μας.

5.3. Επιλέγουμε κατάλληλο χώρο.
Η επιλογή του χώρου διεξαγωγής μιας δράσης είναι καταλυτικής σημασίας. Τόσο η
ταυτότητα, όσο η τοποθεσία ενός χώρου μπορεί να αποτρέψει ή να διευκολύνει την
προσέλευση του κοινού. Προσπαθούμε να διοργανώνουμε τα εργαστήρια πολιτών εντός
της γεωγραφικής περιοχής που μελετάμε, διερευνώντας διαθέσιμους χώρους, όπως
πολιτιστικά κέντρα, καφενεία, πλατείες, σχολεία που είναι οικεία για τις κοινότητες μας.
Καταθέτουμε εγκαίρως αίτηση για άδεια από το δήμο σε περίπτωση χρήσης δημοσίου
χώρου και υπολογίζουμε το χρόνο διαπραγματεύσεων που συχνά απαιτούν ιδιωτικοί
χώροι για δωρεάν παραχώρηση. Φροντίζουμε ο τίτλος και η διεύθυνση του επιλεγμένου
χώρου να είναι κατατοπιστικός, αναγνωρίζοντας ότι το επίσημο όνομα ενός χώρου μπορεί
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να διαφέρει τελείως από το όνομα με το οποίο το γνωρίζει ο κόσμος στη γειτονιά. Εάν
χρειαστεί προσθέτουμε οδηγίες ή χάρτη στο υλικό επικοινωνίας.

5.4. Επιλέγουμε κατάλληλη μέρα και ώρα.
Σε μια εποχή που ο ελεύθερος χρόνος συρρικνώνεται συνεχώς, η συμμετοχή στα κοινά
συχνά φαντάζει πολυτέλεια για ανθρώπους με βεβαρυμένα ωράρια εργασίας και χιλιάδες
τρέχουσες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να εξετάσουμε τα ωράρια εργασίας της
κοινότητας μας και να ρωτήσουμε ανοιχτά για τις καταλληλότερες ημέρες και ώρες.
Μπορεί σε μια εμπορική γειτονιά να βολεύει μια συνάντηση καθημερινή βράδυ την ώρα
που κλείνουν τα καταστήματα, αλλά σε μια οικιστική ζώνη να βολεύει πχ. το πρωί της
Κυριακής. Καλό είναι να ελέγχουμε αργίες, απεργίες, ακόμα και μετεωρολογικές
προβλέψεις (καταιγίδα, καύσωνας) που μπορούν να αποτρέψουν τους πολίτες να
συμμετέχουν.

Παρά

τους

αστάθμητους

παράγοντες,

για

λόγους

βέλτιστου

προγραμματισμού της επικοινωνίας, φροντίζουμε η μέρα και η ώρα διεξαγωγής της
δράσης να έχει οριστεί τουλάχιστον 30 μέρες πριν.

5.5. Συνδυάζουμε τα εργαστήρια με πολιτιστικές δράσεις
Ενώ η πρόσκληση σε ένα “εργαστήριο πολιτών”, μια “συνέλευση”, μια “διαβούλευση”
μπορεί να φαντάζει δυσνόητη έως και αποκρουστική σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού,
δύσκολα αντιστέκεται κανείς σε ένα δωρεάν γεύμα, έναν κερασμένο καφέ, μια ευχάριστη
ευκαιρία κοινωνικοποίησης με τη γειτονιά υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής ή με την
ευκαιρία κάποιας δημόσιας παράστασης ή έκθεσης. Οι πολιτιστικές δράσεις πριν, κατά τη
διάρκεια ή στο τέλος ενός εργαστηρίου μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συμμετοχή
της τοπικής κοινότητας. Μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον τοπικό πολιτιστικό
σύλλογο για τον συντονισμένο προγραμματισμό δράσεων στο δημόσιο χώρο ή να
καλέσουμε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν κάτι νέο που σχετίζεται με το εγχείρημα μας (πχ.
προφορική ιστορία της γειτονιάς, αναβίωση κάποιας παράδοσης, εικαστική παρέμβαση
στο αστικό τοπίο). Η ταυτότητα κάθε δημοσίου χώρου εμπνέει διαφορετικές δράσεις και
αξίζει να διερευνήσουμε τις συνάψεις μεταξύ πόλης  πολιτών  πολιτισμού  πολιτικής.
Ακόμα και εφήμερες εγκαταστάσεις ή δράσεις αναβίωσης ενός εγκαταλελειμμένου
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δημοσίου χώρου μπορούν να ενεργοποιήσουν το φαντασιακό της τοπικής κοινότητας και
να επιταχύνουν τη διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής πολιτών για το σχεδιασμό
προτάσεων.
Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Η
Πλατεία
Βαρβακείου
βρίσκεται στο “στομάχι” της
πόλης, και η Αγορά αποτελεί
για πολλούς το μοναδικό
σημείο επαφής τους με τις
πρώτες ύλες που συνθέτουν
τη
διατροφή
τους.
Συνδιάζοντας ένα εργαστήριο
πολιτών και την υπαίθρια
έκθεση αποτελεσμάτων με ανοιχτά δείπνα πάνω στην πλατεία, αναδείξαμε την
ταυτότητα και τις ιστορίες της γειτονιάς, που είναι γεμάτες με τις γεύσεις και τα
αρώματα της πλατείας. Εστιάζοντας στην κεντρικότητα που έχει η τροφή στις
ζωές μας, φέραμε σε επαφή διαφορετικούς ανθρώπους της Πλατείας Βαρβακείου
και εμπλέξαμε ενεργά την εμπορική κοινότητα για τη συλλογή υλικών και την
προετοιμασία των δείπνων. Σε μια περιοχή που βιώνει έντονα την οικονομική και
κοινωνική κρίση, η προσφορά δωρεάν φαγητού προσέλκυσε ένα ποικιλόμορφο
κοινό που προσέφερε πρωτόγνωρη ζωντάνια στην πλατεία.

5.6. Επιλέγουμε τα κανάλια επικοινωνίας
Για τη διάχυση της πληροφορίας αξιοποιούμε τόσο παραδοσιακά όσο και ψηφιακά μέσα
επικοινωνίας, δίνοντας προτεραιότητα στα κανάλια που προσεγγίζουν άμεσα τις
κοινότητεςστόχους.

Έντυπο υλικό
Το έντυπο υλικό που δημιουργούμε για την επικοινωνία του εγχειρήματος συνήθως
περιλαμβάνει αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια. Το υλικό οφείλει σε πρώτο επίπεδο να
απαντά στα “5W: who, what, where, when, why / ποιος, τί, πού, πότε, γιατί” και σε δεύτερο
επίπεδο, να προσφέρει λεπτομέρειες/συνδέσμους για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει
περισσότερα. Κατά το σχεδιασμό του υλικού λαμβάνουμε υπόψιν ότι το υπερβολικό
branding ή οι ακριβές εκτυπώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά, ενώ μια πιο
λιτή αισθητική μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στο κοινό στο οποίο απεθυνόμαστε. Όποια
κατεύθυνση κι αν επιλέξουμε οφείλουμε να παραμείνουμε συνεπείς ως προς την ταυτότητα
της επικοινωνίας έτσι ώστε σε βάθος χρόνου κάποια στοιχεία (πχ. λογότυπο, χρώμα) να
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είναι αναγνωρίσιμα από την κοινότητα μας. Προτιμούμε να τραβάμε την προσοχή με
ερωτήματα αντί για συνθήματα και να χρησιμοποιούμε τον πρώτο πληθυντικό σε απλό,
ενωτικό τόνο φωνής, αποφεύγοντας προστακτικές και πολύπλοκες εκφράσεις. Η
αφισοκόλληση βοηθάει στην τακτική υπενθύμιση όμως φροντίζουμε να ζητούμε άδεια από
καταστηματάρχες με χρήσιμες επιφάνειες προβολής του υλικού και να μη ρυπαίνουμε το
δημόσιο χώρο, απομακρύνοντας τυχόν αφίσες μετά τη λήξη κάθε δράσης. Τα ενημερωτικά
φυλλάδια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για διάχυση σε γραμματοκυβώτια, καταστήματα, αλλά
κυρίως για την επικοινωνία πόρτα πόρτα, χέρι χέρι.

Πόρτα-πόρτα
Η διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία σε επίπεδο δρόμου αποτελούν τη βάση για τη
δημιουργία κοινότητας και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο εγχείρημα. Η
διαδικασία αυτή απαιτεί εξωστρέφεια, ευγένεια και ενθουσιασμό, οπότε είναι σημαντικό να
την αναλαμβάνουν μέλη της ομάδας με άνεση στις δημόσιες σχέσεις. Εξοπλιζόμαστε με
αρκετά ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και σιλοτείπ, χωρίζουμε την περιοχή σε ζώνες και
ξεκινάμε πόρτα πόρτα ενημέρωση και πρόσκληση των ανθρώπων της γειτονιάς. Επειδή
το καλό timing μετράει, ελέγχουμε τα ωράρια των καταστημάτων και αποφεύγουμε ώρες
αιχμής ώστε να υπάρχει άνεση για κουβέντα. Μια καλή αρχή είναι μια φράση όπως
“Καλησπέρα σας! Σας έφερα πρόσκληση για την αυριανή συνάντηση στην πλατεία!!”. Η
έννοια της πρόσκλησης τιμά τον αποδέκτη και δυο λόγια για τη δράση μπορεί να αρκούν
για να αφιερώσει χρόνο να διαβάσει το υλικό. Μπορούμε να σχεδιάσουμε και κάτι πιο
δημιουργικό που επί τόπου να απαιτεί από τον αποδέκτη να πεί, να κάνει, να
συμπληρώσει κάτι που να τον κάνει μέρος της ευρύτερης καμπάνιας/κοινότητας.
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Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Κατά την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας πόρταπόρτα, ζητήσαμε στους αποδέκτες
της πρόσκλησης να βγουν μια φωτογραφία με το φυλλάδιο και φόντο το κατάστημα
τους. Η υπόσχεση ότι θα τους φέρουμε τη φωτογραφία εκτυπωμένη για το κατάστημα
τους προκάλεσε ενθουσιασμό και η ανάρτηση των φωτογραφιών στην είσοδο του
χώρου του εργαστηρίων πολιτών δημιούργησε μια αίσθηση του ανήκειν σε μια
ευρύτερη κοινότητα/προσπάθεια που ενίσχυσε τη συμμετοχή στο εργαστήριο πολιτών.

Κατά τη διαδικασία των συναντήσεων είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με δυσπιστία,
και αίσθηση ματαιότητας από την κοινότητα μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στις
πρακτικές ερωτήσεις τους για τη δράση, χωρίς όμως να δίνουμε εύκολες απαντήσεις ή να
δημιουργούμε προσδοκίες που δεν μπορούμενα ικανοποιήσουμε (πχ. για την υλοποίηση
μιας ανάπλασης). Ίσα ίσα μιλάμε ανοιχτά για τις προθέσεις μας ως εθελοντές αλλά και το
ασαφές πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Συνδεόμαστε με το συνομιλητή μας ως γείτονες
της περιοχής με κοινά ενδιαφέροντα βάσει ισότιμων σχέσεων, τονίζουμε την πειραματική
φύση του εγχειρήματος και τους καλούμε να διερευνήσουμε παρέα τις δ
υνατότητες του
πεδίου έρευνας και δράσης.

Ψηφιακή επικοινωνία
Τα ψηφιακά μέσα αδυνατούν να αντικαταστήσουν την ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων
στο φυσικό χώρο όμως αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη διάχυση των αποτελεσμάτων
ενός εγχειρήματος συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού. Η δημιουργία μιας ξεχωριστής
ιστοσελίδας με αυτόνομη διεύθυνση μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για όλο το υπόλοιπο
υλικό επικοινωνίας. Προβάλοντας εξίσου όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και άτομα,
προστατεύει το εγχείρημα από “καπελώματα” και προσφέρει βήμα για αντικειμενική
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συγκέντρωση και παρουσίαση των εξελίξεων και αποτελεσμάτων. Τέλος, η ισοσελίδα
μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφορίας για άλλες ιστοσελίδες με δυνατότητα
αναδημοσίευσης κειμένων και εικόνων σε πιο στοχευμένα κοινά (πχ. τοπική εφημερίδα,
τοπικοί σύλλογοι ή δίκτυα πολιτών).
Όσον αφορά στα social media, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα για το
εγχείρημα ή να αξιοποιήσουμε υπάρχουσες σελίδες των εμπλεκόμενων ομάδων/φορέων,
για να αποφύγουμε τον κόπο/χρόνο δημιουργίας νέας ψηφιακής κοινότητας. Σε αυτή την
περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούμε ένα κοινό hashtag για από κοινού
δημιουργία facebook events και συντονισμένη διάχυση του παραγόμενου ψηφιακού υλικού
(albums, banners, viral videos) που συνδέεται με το εγχείρημα. Aν και τα social media
παρέχουν πλέον τη δυνατότητα για στοχευμένη διάχυση της πληροφορίας πχ. με
χορηγούμενες διαφημίσεις σε επιλεγμένη γεωγραφική εμβέλεια/ηλικιακή ομάδα, πρέπει να
λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας ότι οι βασικές κοινότητεςστόχος πιθανώς να μην έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο ή απλά να μην ασχολούνται με τα social media. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί η προώθηση πχ. facebook event να μην βοηθάει στην προσέλκυση
των κοινοτήτωνστόχων. Πιθανώς να ενδείκνυται να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά μέσα μόνο
για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό, αφού έχουμε εμπλέξει τις τοπικές
κοινότητες με τους προαναφερθέντες τρόπους στο φυσικό χώρο.
Στόχος πάντα είναι να κρατάμε την ισορροπία και τη συνέπεια ανάμεσα στα κανάλια
επικοινωνίας και τα μηνύματα, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στις κοινότητες που
συνδέονται άμεσα με το πεδίο έρευνας και δράσης.

5.7. Ακολουθούμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα
Η επικοινωνία απαιτεί χρόνο, επανάληψη και διάχυση του υλικού σε πολλά επίπεδα
συγχρόνως. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα προτείνει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την
επικοινωνία μιας δράσης, ξεκινώντας ένα μήνα πριν και ολοκληρώνοντας την επικοινωνία
δύο εβδομάδες μετά την επιλεγμένη ημερομηνία.

30 ημέρες

Oρισμός 5W: who,what,where,when,why
ποιος, τί, πού, πότε, γιατί

30 ημέρες

Σύνταξη δελτίου τύπου

25 ημέρες

Σχεδιασμός αφίσας + ψηφιακού banner
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20 Ημέρες

Δημιουργία facebook event / eventora

15 ημέρες

Αποστολή δελτίου τύπου σε ΜΜΕ

15 ημέρες

Αποστολή προσκλήσεων στις λίστες

10 ημέρες

Αφισοκόλληση
προσκλήσεις

7 ημέρες

Στοχευμένες επαφές με δημοσιογράφους και εμπλεκόμενους
φορείς

5 ημέρες

Τακτικές αναρτήσεις στα social media και σύνδεση με τοπικές
σελίδες ομάδων/επιχειρήσεων/φορέων

3 ημέρες

Καθημερινή παρουσία στο πεδίο για μοίρασμα flyer και
διαπροσωπικές προσκλήσεις

0



μοίρασμα

flyer

και

διαπροσωπικές

Αναμετάδοση εξελίξεων στα social media

+1 ημέρα

Ανάρτηση ευχαριστιών για τους υποστηρικτές στα social media
Σύνταξη δελτίου τύπου

+2 ημέρες

Δημοσίευση επιλεγμένων φωτογραφιών και αποστολή δελτίου
τύπου

+3 ημέρες

Αφαίρεση αφισών/flyer από την περιοχή

+7 ημέρες

Ολοκλήρωση επεξεργασίας και παρουσίασης αποτελεσμάτων

+7 ημέρες

Τακτικές αναρτήσεις με φωτογραφίες και μαρτυρίες
συμμετεχόντων

+10 ημέρες

Δημοσίευση και αποστολή Harvest Report στους
συμμετέχοντες

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμοζόμαστε σε
απρόοπτες καταστάσεις όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.
Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Την παραμονή της υπαίθριας έκθεσης αποτελεσμάτων των εργαστηρίων οι
μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν άστατο καιρό. Επιλέξαμε να μην το ρισκάρουμε
και να μεταθέσουμε την εκδήλωση κατά δύο εβδομάδες, ενημερώνοντας, άμεσα, όλες
τις επαφές μας, ιστοσελίδες και social media, ώστε να εξασφαλίσουμε τη γιορτινή
ατμόσφαιρα που θα μεγιστοποιούσε τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας.
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5.8. Εξασφαλίζουμε την οπτικοακουστική κάλυψη του εργαστηρίου
Για την καταγραφή και διάχυση των αποτελεσμάτων, φροντίζουμε να γίνεται σωστή
κάλυψη

της

δράσης. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφική κάλυψη και

βιντεοσκόπιση ή απ’ευθείας αναμετάδοση των εξελίξεων στα social media. Ελλείψει
κατάλληλου εξοπλισμού ή τεχνογνωσίας, μπορούμε να ζητήσουμε την υποστήριξη
κάποιας σχετικής ομάδας/εταιρείας, προσφέροντας την αντίστοιχη προβολή (photo
credits). Κατά το καλοσώρισμα των συμμετεχόντων, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η
δράση καταγράφεται και να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον που δεν επιθυμεί να
εμφανίζεται στο υλικό, να ενημερώσει το φωτογράφο εγκαίρως. Τονίζουμε στους εκάστ
ο
τε
συνεργάτες τη σημασία διακριτικής παρουσίας στο χώρο έτσι ώστε να μη δημιουργείται
αμηχανία στους συμμετέχοντες.

5.9. Διαχέουμε τα αποτελέσματα
Είναι σημαντικό το υλικό της κάλυψης να αποθηκεύεται και να οργανώνεται σε
κοινόχρηστους φακέλους (πχ. google drive / dropbox) αμέσως μετά το τέλος κάθε δράσης,
ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από όλη την ομάδα. Δημιουργούμε έναν φάκελο με τις πιο
χαρακτηριστικές φωτογραφίες και τις αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, μαζί με περίληψη
των εξελίξεων ή χαρακτηριστικές φράσεις των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της κάθε
δράσης, φροντίζουμε ένα μέλος της ομάδας να κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις από όσα
λέγονται, οι οποίες αναρτώνται σε κοινόχρηστο αρχείο και συμπληρώνονται συμμετοχικά
από την υπόλοιπη ομάδα μετά την κάθε δράση. Οι σημειώσεις αυτές και το οπτικό υλικό
αξιοποιούνταιι για τη δημιουργία της Εκθεσης Συγκομιδής Αποτελεσμάτων (Harvest
Report) η οποία αποστέλλεται στους συμμετέχοντες αλλά μπορεί να κατατοπίσει πλήρως
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν μπόρεσε να συμμετέχει στα εργαστήρια. Το αρχείο αυτό
μπορεί να στηθεί δημιουργικά σε πρόγραμμα PowerPoint / inDesign και να αναρτηθεί ως
pdf στην ιστοσελίδα ή σε κάποιο πρόγραμμα ψηφιακής έκδοσης και ανάγνωσης τύπου
issuu. Αυτό επιτρέπει την εύκολη διάδοση του περιεχομένου με έναν απλό σύνδεσμο,
αποφεύγοντας την αποστολή βαριών αρχείων.

6. Πώς διαμορφώνουμε το χώρο;
Η διαμόρφωση του χώρου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις δυναμικές που θα
αναπτυχθούν κατά το εργαστήριο πολιτών. Οι βασικές ανάγκες σε εξοπλισμό
περιλαμβάνουν:

34

●

τραπέζια και καρέκλες

●

λευκή επιφάνεια τοίχου / οθόνη και projector για προβολή διαφανειών

●

μαρκαδόροι, ρολό χαρτιού, καρτέλες, postit

●

φωτογραφική μηχανή / βιντεοκάμερα

●

κεράσματα για τους συμμετέχοντες

Εάν ο χώρος δεν διαθέτει επίπλωση, μπορούμε να ζητήσουμε σε είδος υποστήριξη από το
Δήμο ή τους συνεργαζόμενους φορείς. Φροντίζουμε η αίθουσα να έχει φιλόξενη
θερμοκρασία, ελέγχοντας εγκαίρως τη θέρμανση ή το σύστημα κλιματισμού. Ο φωτισμός
πρέπει να είναι επαρκής αλλά να προσαρμόζεται σε περίπτωση προβολής διαφανειών.
Eλέγχουμε την ηχητική του χώρου και εάν χρειαστεί δανειζόμαστε μικρόφωνα και
ηχοσύστημα ώστε να μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Σημαντική είναι η ξεκάθαρη
σήμανση και η πρόσβαση σε καθαρές τουαλέτες και εξόδους κινδύνου για τους
συμμετέχοντες. Ειδικά όταν επιλέγουμε αναξιοποίητους δημόσιους χώρους ή λιγότερο
γνωστούς ιδιωτικούς χώρους, τοποθετούμε κατάλληλη σήμανση στους γύρω δρόμους, την
είσοδο και το κτήριο για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των συμμετεχόντων. Η
τοποθέτηση μπαλονιών ή ένα ακουστικό κάλεσμα με μουσική στην είσοδο του χώρου
μπορεί να προσελκύσει περαστικούς μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ανάλογα με τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε, εκτιμούμε ένα ρεαλιστικό αριθμό
συμμετεχόντων και στήνουμε το χώρο αρχικά βάση απαισιόδοξων προβλέψεων.
Φροντίζουμε όμως να έχουμε επιπλέον τραπεζοκαθίσματα στην άκρη σε περίπτωση
αυξημένης προσέλευσης. Σε περίπτωση χαμηλής προσέλευσης, φροντίζουμε να
αφαιρέσουμε διακριτικά τραπεζοκαθίσματα ώστε ο χώρος να μην φαίνεται άδειος.

Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Προκειμένου να τραβήξουμε την προσοχή περαστικών
στους χώρους διεξαγωγής των δράσεων, στολίσαμε τα
γύρω σημεία με μπαλόνια. Κρατούσαμε μπαλόνια ενώ
κάναμε την ενημέρωση πόρταπόρτα, προσθέσαμε το
στοιχείο του μπαλονιού στα έντυπα ενημέρωσης και κάπως
έτσι δημιουργήσαμε ένα αναγνωρίσιμο σημάδι για το
εγχείρημα μας. Τα μπαλόνια στόλισαν και εσωτερικά τους
χώρους, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ευχάριστης
ατμόσφαιρας.
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7. Πως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;
7.1. Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας συμμετεχόντων
Η συλλογή βασικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα
σημαντική καθ’όλη τη διάρκεια του έργου και επιτρέπει την αξιολόγηση και την επικοινωνία
του. Η συλλογή των στοιχείων μπορεί εύκολα να γίνει μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης
ανάλογα με το σκοπό, φόρμας εγγραφής, η οποία συμπληρώνεται κατά την είσοδο των
συμμετεχόντων στο χώρο διεξαγωγής της δράσης. Προτείνεται η δημιουργία ενός κοινού
αρχείου excel με όλους τους συμμετέχοντες, το οποίο θα εμπλουτίζεται από κάθε νέα
δράση ή άλλη διαδικασία εμπλοκής (πχ. ερωτηματολόγια, πόρταπόρτα επισκέψεις).
Η συλλογή στοιχείων μας βοηθά καταρχήν να αξιολογήσουμε κάθε δράση/εργαστήριο
ξεχωριστά (αριθμός συμμετεχόντων), να ενημερώσουμε για επόμενες δράσεις τους
συμμετέχοντες και να διαπιστώσουμε το βαθμό δέσμευσης τους, δηλαδή πόσοι άνθρωποι
από το πρώτο εργαστήριο επιλέγουν να έρθουν και σε επόμενα κλπ. Επιπλέον, μπορεί να
ενισχύσει σταδιακά τη δημιουργία κοινότητας μέσω της διαρκούς επικοινωνίας ή ακόμα και
τη διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των συμμετεχόντων μετά από μια δράση (σε
περίπτωση που ζητηθεί).
Πέρα από στοιχεία επικοινωνίας, μπορούμε να επιλέξουμε τη συλλογή και άλλων
δεδομένων ανάλογα με τους στόχους του εγχειρήματος (πχ. αντιπροσωπευτικότητα
ηλικιών, φύλου κλπ). Στη συνέχεια, και πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα,
επεξεργαζόμαστε τα ποιοτικά αυτά στοιχεία για τη δημιουργία γραφημάτων, τα οποία
οπτικοποιούν το εύρος της συμμετοχής.
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Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Μία από τις κύριες προκλήσεις, αλλά
και ένας από τους δείκτες επιτυχίας
των εργαστηρίων ήταν η εμπλοκή των
ανθρώπων που ζουν και εργάζονται
στην περιοχή της Βαρβακείου Αγοράς.
Με σκοπό λοιπόν, τόσο να μετρήσουμε
αυτό το δείκτη, όσο και να
«καλωσορίσουμε» τους συμμετέχοντες
με ένα διαδραστικό τρόπο, τους
ζητήσαμε να αποτυπώσουν μόνοι τους
το σημείο της πόλης όπου κατοικούν
και το σημείο της πόλης όπου
εργάζονται, ώστε να φανεί η σχέση
τους με την πλατεία Βαρβακείου.
Κατόπιν
τους
ζητούσαμε
να
συμπληρώσουν
επί
τόπου
τα
δημογραφικά τους στοιχεία σε μία απλή
φόρμα, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας
σημειώνονταν σε ξεχωριστή λίστα,
προαιρετικά.

7.2. Αποτελέσματα Εργαστηρίων
Ένα από τα ίσως πιο σημαντικά στοιχεία κατά το σχεδιασμό μίας δράσης είναι η
αποσαφήνιση του σκοπού της, δηλαδή του τι θέλουμε να αποκομίσουμε από αυτήν. Αυτό
βοηθά στην καλύτερη συγκομιδή και μετέπειτα επεξεργασία των αποτελεσμάτων, των
στοιχείων που προκύπτουν συλλογικά από τους συμμετέχοντες. Ανάλογα με τη μέθοδο
που χρησιμοποιείται και το σκοπό που έχει τεθεί, τα αποτελέσματα καταγράφονται με
διαφορετική μορφή και ενίοτε κατηγοριοποιούνται ή ιεραρχούνται από τους ίδιους τους
συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου καταγράφονται στην Έκθεση
Συγκομιδής (Harvest Report) με βάση το φωτογραφικό αρχείο και τις σημειώσεις από τα
σχόλια των συμμετεχόντων. Ωστόσο, για καλύτερη συγκομιδή είναι σημαντικό να ξέρουμε
εκ των προτέρων πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Σε μία σειρά εργαστηρίων, το πιο πιθανό
είναι τα δεδομένα που θα συλλέξουμε στο ένα εργαστήριο να πρέπει μετέπειτα να
παρουσιαστούν ως «πρώτη ύλη» για το επόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να
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δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο να δοθούν πολύ σαφείς οδηγίες για τη μορφή και την
κατηγοριοποίηση των δεδομένων από τους συμμετέχοντες.

7.3. Aξιολόγηση Εργαστηρίου
Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε ερωτηματολόγια αξιολόγησης για το εργαστήριο. Είναι
στο χέρι μας να αποφασίσουμε αν οι ερωτήσεις θα είναι ανοιχτές ή κλειστές: όπου
ανοιχτές, οι ερωτήσεις που επιδέχονται μεγάλο εύρος απαντήσεων και κλειστές, οι
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και για μικρό χρονικό
διάστημα για επεξεργασία των δεδομένων ενδείκνυνται τα ερωτηματολόγια με κλειστού
τύπου ερωτήσεις, ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αναλυθούν σύντομα και οι προτάσεις
των συμμετεχόντων να μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και για τη διοργάνωση της
αμέσως επόμενης δράσης.

Παράδειγμα από το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ
Αντί για ερωτηματολόγια, επιλέξαμε να τοποθετήσουμε έναν
πίνακα αξιολόγησης κατά την έξοδο από το χώρο, με δύο
ερωτήσεις και μία κλίμακα από το 1 έως το 10 και
πολύχρωμους μαρκαδόρους, ώστε να αποτυπώσουμε
δημιουργικά α) κατά πόσο άρεσε το έργαστήριο και β) κατά
πόσο οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι μπορούμε να
επιρρεάσουμε το τί θα γίνει στην πλατεία Βαρβακείου. Παρά
τις “απώλειες”, θεωρήσαμε ότι στη συγκεκριμένη κοινότητα
ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θα προκαλούσε αμηχανία
στο τέλος του εργαστηρίου και εστιάσαμε σε μια λύση με
διαδραστικό χαρακτήρα.

8. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι της
ομάδας συντονισμού;
Η ομάδα συντονισμού καλείται να συντονίσει όλες της διαστάσεις ενός ομολογουμένως
σύνθετου εγχειρήματος. Σε κάθε δράση υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που
χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
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●

Σχεδιασμός και διάχυση επικοινωνίας (σε φυσικό και ψηφιακό χώρο)

●

Εκτέλεση παραγωγής (χώρος, εξοπλισμός, υποδομές, υποδοχή)

●

Συντονισμός εργαστηρίου (επιλογή μεθοδολογίας και συντονισμός συζητήσεων)

●

Καταγραφή/συγκομιδή αποτελεσμάτων (πρακτικά συζητήσεων και οπτικό υλικό)

Είναι σημαντικό οι ρόλοι να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος και η
τεχνογνωσία που αναπτύσσεται να καταγράφεται σε κοινόχρηστα αρχεία ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα μελλοντικής διάχυσης καλών πρακτικών για αξιοποίηση από άλλες ομάδες
ή φορείς.

9.
Πώς ενισχύεται η χρηματοδότηση και η

βιωσιμότητα του εγχειρήματος;

Τα έξοδα ανάπτυξης, διοργάνωσης και παραγωγής Εργαστηρίων Πολιτών για ένα
εγχείρημα αστικού σχεδιασμού μπορούν να καλύπτονται με ποικίλους τρόπους οι οποίοι
εξασφαλίζουν τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια.
Ενδεικτικοί τρόποι :
●

Κουμπαράς (ένα διάφανο κουτί που βρίσκεται σε όλες τις δράσεις)
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●

Δωρεές μελών και υποστηρικτών (χρηματικές ή σε είδος πχ. χώροι, εξοπλισμός,
υπηρεσίες)

●

Πωλήσεις αντικειμένων (πχ.κονκάρδες, ατζέντες)

●

Παροχή εξοπλισμών και υπηρεσιών από τα μέλη των ομάδων εργασίας

●

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών
οργανισμών που προάγουν τη συμμετοχή πολιτών στα κοινά, τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη, τη διαφάνεια και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση (ενδεικτικά: 
Europe
for Citizens
,
Actors of Urban Change
,
We are all citizens
)

H βιωσιμότητα των δράσεων έγκειται στις στρατηγικές συνεργασίες που αναπτύσσουμε με
την τοπική κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση και σχετικών φορέων από τον ιδιωτικό και
μη κερδοσκοπικό τομέα, που μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων
μας, τη συνέχιση των δράσεων προάσπισης αλλαγών και την υλοποίηση των προτάσεων
που ανέδειξαν οι πολίτες.
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