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1. Εισαγωγή
Το έργο «DemoCU» χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» 20092014, με Φορέα Επιχορήγησης τον Χρηματο
δοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονο
μικού Χώρου (ΕΟΧ) (EEA Grants) για τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα και
Φορέα Διαχείρισης της Επιχορήγησης το Ίδρυμα
Μποδοσάκη.
Υλοποιήθηκε από την Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρία «Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Μέριμνας», σε συνεργασία με τον Δήμο Κορυ
δαλλού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχε
διασμού από τον Μάιο του 2015 έως τον Απρίλιο
του 2016. Η ιδέα του έργου ξεκίνησε από μια
πραγματική ανάγκη της τοπικής αρχής και αποσκοπεί
στην εμπλοκή φορέων και πολιτών για τη χάραξη
στρατηγικής για τον πολιτισμό.

1.1. Λίγα Λόγια για το Έργο
Βασικό στόχο του έργου απετέλεσε η ευαισθη
τοποίηση, η ενεργοποίηση και η προώθηση της
συμμετοχής φορέων και πολιτών από την τοπική
κοινωνία του Δήμου Κορυδαλλού στην από κοινού
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συμμετοχικού
σχεδίου πολιτιστικής ανάπτυξης, ως «όχημα» για
την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Για τη διαμόρφωση του σχεδίου αυτού υλοποιήθηκαν
στη χρονική διάρκεια του έργου «DemoCU» μια
σειρά από συμμετοχικές δράσεις. Για τον σκοπό αυ
τό αξιοποιούνται μέθοδοι συμμετοχής τόσο δια
προσωπικού όσο και διαδικτυακού χαρακτήρα, θέ
τοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτυακής
επικοινωνίας στην καρδιά της συμμετοχικής διαδι
κασίας και επιχειρώντας την ολοκλήρωση των
τεχνολογιών αυτών στη συμμετοχική προσέγγιση
του «DemoCU» για τους τομείς του πολιτισμού και
του αθλητισμού.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προϊόν 1 - Πλατφόρμα Πολιτιστικής
Συμμετοχικής Διακυβέρνησης «DemoCU»
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Πολιτιστικής Συμμε
τοχικής Δημοκρατίας «DemoCU»
Οι πολίτες αναζητούν πληροφορίες και ενη
μερώνονται για τους πολιτιστικούς και αθλη
τικούς φορείς της πόλης τους, λένε τη γνώμη
τους ...
Οι φορείς προβάλλονται, αλληλοεπιδρούν, δι
κτυώνονται ...
Διαδικτυακόσ Χώροσ

Προβολήσ

Έκφρασησ
ομάδων

Αλληλεπίδρασησ
ομάδων
Ατζέντα πολιτισμού αθλητισμού

Το Έργο «DemoCU»

συνέβαλαν ουσιαστικά στην:
•Α
 ναγνώριση και καταγραφή των αναγκών
των πολιτών / φορέων σε θέματα πολιτισμού /
αθλητισμού.
•Χ
 αρτογράφηση των πολιτιστικών / αθλητικών
φορέων.
•Ε
 νεργοποίηση κατοίκων και φορέων για τη συνδιαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής.

Η ολοκλήρωση του έργου «DemoCU» έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή τριών διακριτών
προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στη
συνέχεια του παρόντος οδηγού.

•Δ
 ημιουργία συναίνεσης σε μια κοινή στρατηγική
για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι συμμετοχικές δράσεις του έργου «DemoCU»

• Ενσωμάτωση του πολιτισμού ως βασικής συνι
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στώσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου
Κορυδαλλού.
•Δ
 ικτύωση όλων των φορέων μεταξύ τους, αλλά
και με τη δημοτική αρχή, δημιουργώντας ήδη συ
νέργειες για την από κοινού υποβολή προτάσεων
σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε.

1.2. Σκοπός του Οδηγού
Ο παρόν Οδηγός επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την
εμπειρία που αποκτήθηκε από τις συμμετοχικές
διαδικασίες στο έργο «DemoCU» και στον συ
γκεκριμένο Δήμο και να συστηματοποιήσει τα επι
μέρους βήματα της συμμετοχικής προσέγγισης κατά
τη διαδικασία κατάρτισης ενός πολιτιστικού σχεδίου
με τη μορφή ενός «Οδηγού Καλών Πρακτικών».

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προϊόν 2 - Ολοκληρωμένο Συμμετοχικό
Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης
του Δήμου
Μέσα από τις πολυεπίπεδες συμμετοχικές δια
δικασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
«DemoCU», καταρτίστηκε ένα Ολοκληρωμέ
νο Συμμετοχικό Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης
των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του
Δήμου Κορυδαλλού.

Στόχος είναι να αποτελέσει έναν Οδηγό-εργαλείο
για την παρουσίαση, με έναν απλουστευμένο και
συνοπτικό τρόπο, των σταδίων του συμμετοχικού
πολιτιστικού σχεδιασμού, των εργαλείων της συμ
μετοχής που αξιοποιήθηκαν και της «βήμα προς
βήμα» εφαρμογής τους, καθώς και των επιμέρους
αποτελεσμάτων κάθε φάσης.
Ο Οδηγός παρουσιάζει επίσης τις όποιες αποκλίσεις
ή αλλαγές που σημειώθηκαν σε σχέση με τον αρ
χικό σχεδιασμό της πολυεπίπεδης συμμετοχικής
προσέγγισης του έργου «DemoCU», επισημαίνο
ντας την ανάγκη μιας ευέλικτης διαχείρισης του
όποιου συμμετοχικού εγχειρήματος και της διαρκούς
προσαρμογής του στα νέα δεδομένα και στις εξε
λίξεις του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, επισημαίνει τις αντιδράσεις
των εμπλεκόμενων και τις λύσεις που επιλέχθηκαν
ανά στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού.
Βασικός στόχος της συγγραφικής ομάδας είναι το
παρόν τεύχος να αποτελέσει έναν εύχρηστο, σαφή,
σύντομο αλλά και περιεκτικό Οδηγό Συμμετοχικών
Διαδικασιών, αποτελώντας, για όποιον το επιθυμεί,
μια βασική πηγή άντλησης πληροφορίας. Η πληρο
φορία αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί και να εξειδικευτεί
περαιτέρω μέσα από την σε βάθος ανάγνωση των
σχετικών εκθέσεων του έργου «DemoCU» (http://
www. democu.gr/el).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στρατηγικόσ Στόχοσ
Ολοκληρωμένη Πολιτιστική
Πολιτική

A1: Ο
πολιτισμόσ
στοιχείο τησ
ταυτότητασ τησ
πόλησ

Α2. Πολιτισμόσ Αθλητισμόσ για
όλουσ

Α3. Αναβάθμιση
Λειτουργίασ ΟΑΠ

ΚΠ: Αξιοποίηση ΤΠΕ για
την αναβάθμιση ΟΑΠ

ΚΠ: Ενδυνάμωση
ανθρωπίνου
δυναμικού

Α8 Προώθηση
συμμετοχικών
διαδικασιών

ΚΠ

ΚΠ

Μ3.7 Εκπαίδευση/Επιμόρφωση
Προσωπικού σε ΤΠΕ

Μελέτη Αναγνώρισησ
Εκπαιδευτικών
Αναγκών

Πρόσβαση στα δημοτικά
προγράμματα εκπαίδευσησ
Η/Υ

1.3. Σε Ποιους Απευθύνεται
Ο Οδηγός απευθύνεται καταρχήν σε όσους εμπλέ
κονται ή ενδιαφέρονται για ζητήματα πολιτιστικού
σχεδιασμού κυρίως σε αστικό επίπεδο, όπου
και αναφέρεται το έργο «DemoCU», χωρίς να
αποκλείεται η αξιοποίησή του και σε περιφερειακό
επίπεδο. Ως τέτοιος, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
και από άλλους ενδιαφερόμενους Δήμους της χώρας
5
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για την κατάρτιση αντίστοιχων στρατηγικών πολι
τιστικών σχεδίων, αξιοποιώντας την καινοτομική
προσέγγιση διαχείρισης πολιτιστικών πόρων του
έργου «DemoCU» και εμπλέκοντας στην προ
σπάθεια αυτή πολίτες, φορείς της τοπικής κοινότητας,
αλλά και την τοπική ηγεσία, στην επιδίωξη κοινών
πολιτιστικών στόχων.
Ταυτόχρονα όμως, αφορά όσους εμπλέκονται
στην ίδια τη διαδικασία του σχεδιασμού, σε το
πικό ή περιφερειακό επίπεδο, ανεξάρτητα από τον
τομέα ή το αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς επι
κεντρώνεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων εργα
λείων στρατηγικού συμμετοχικού σχεδιασμού. Στο
πλαίσιο αυτό, μπορεί να αφορά σε οποιονδήποτε
δραστηριοποιείται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο,
σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και φιλοδοξεί
να αξιοποιήσει καινοτόμες σύγχρονες σχεδιαστικές
προσεγγίσεις για τη διαχείρισή τους.
Τέλος, αφορά όλους εκείνους που υιοθετούν τις
συμμετοχικές προσεγγίσεις σε τοπικό ή άλλο σχε
διαστικό επίπεδο επιδιώκοντας, μέσα από μια «από
κάτω προς τα πάνω» αντίληψη του σχεδιασμού:
• τη συνεργασία,
• την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών,
• την αμοιβαία μάθηση,
• τη δημιουργία συνεργειών,
• τ ην επιτυχή ολοκλήρωση επιστημονικής, διοικητικής
και εμπειρικής γνώσης κ.λπ.
Τα παραπάνω αξιολογούνται σήμερα ως τα απα
ραίτητα συστατικά για τον επιτυχή σχεδιασμό μιας
μελλοντικής κοινωνικο-οικονομικής συνθήκης, που
προκύπτει από τη δημιουργική κριτική και αξιολόγη
ση της παρούσας κατάστασης, αντλεί από το πολιτι
στικό παρελθόν και παρόν, βασίζεται στη δημιουργία
της τωρινής γενιάς και ενσωματώνοντας τις απόψεις
όλων των τοπικών παραγόντων, σχεδιάζει με αι
σιοδοξία ένα βιώσιμο επιθυμητό μέλλον.
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προϊόν 3 - Ανάπτυξη Οδηγού Καλών
Πρακτικών
Στόχος του «Οδηγού» είναι η παρουσίαση βήμα
προς βήμα της συμμετοχικής μεθοδολογικής
προσέγγισης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε
από την εφαρμογή της στο έργο «DemoCU».
Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει
έναν χρήσιμο οδηγό για όσους επιχειρούν
την
υλοποίηση
ανάλογων
συμμετοχικών
εγχειρημάτων σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας
χρήσιμες πληροφορίες και συμβάλλοντας
στην περαιτέρω προώθηση των συμμετοχικών
διαδικασιών σε διάφορους τομείς εφαρμογής.

Κεφάλαιο 2

2.	Συμμετοχικός Πολιτιστικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη
Τοπική Ανάπτυξη
2.1. Ο Πολιτισμός ως ο 4ος Πυλώνας της Βιώσιμης Ανάπτυξης
2.2. Πώς Ορίζεται ο Συμμετοχικός Πολιτιστικός Σχεδιασμός;
2.3. Συμμετοχικός Πολιτιστικός Σχεδιασμός - Πρώτα Βήματα
2.4. Ξεκινώντας
		

2.4.1. Α
 ναγνώριση των προτεραιοτήτων της τοπικής αρχής –
Ο ηγετικός της ρόλος

		

2.4.2. Α
 ναγνώριση, καταγραφή και ενεργοποίηση
των φορέων της πόλης

		

2.4.3. Δ
 ημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου διαβούλευσης Η Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσης στο έργο «DemoCU»

		

2.4.4. Η
 επικοινωνία ως βασικός παράγοντας ενός επιτυχούς
σχεδιασμού

2.5. Σ
 ύντομη Ανασκόπηση Σταδίων Πολιτιστικού Σχεδιασμού
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2. Σ
 υμμετοχικός Πολιτιστικός
Σχεδιασμός & Βιώσιμη Τοπική
Ανάπτυξη
2.1. Ο
 Πολιτισμός ως ο 4ος Πυλώνας της
Βιώσιμης Ανάπτυξης
Σε αντίθεση με την άποψη για τον πολιτισμό ως
δευτερεύουσας σημασίας παράγοντα στην επιδίωξη
του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, μια κρίσιμη μάζα
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (UCLG, 2015)
είναι πεπεισμένη ότι η ενσωμάτωση του πολιτισμού
στην αναπτυξιακή στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας
για την περισσότερο αποτελεσματική και βιώσιμη
διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού αστικών και τοπικών
προκλήσεων. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι σήμερα,
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η οικονομία του
πολιτισμού και της δημιουργίας βρίσκεται στην
καρδιά της χάραξης αναπτυξιακής στρατηγικής σε
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (Λαζαρέτου 2014,
Stratigea και Katsoni 2015), αξιοποιώντας και
τη σημαντική ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο
πολιτισμός στην υφεσιακή αυτή περίοδο.
Ο πολιτισμός, ως το σύνολο των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν στην παραγωγή πολιτιστικών
αγαθών και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας σπάνιους
συντελεστές παραγωγής, είναι δυνατόν να διαδρα
ματίσει σημαντικό ρόλο, ακόμη και σε μικρές τοπικές
οικονομίες, αφού (Παχάκη και άλλοι 2000):

Τέσσερεις παράγοντες ευημερίας
της βιωσιμότητας της κοινότητας

Πολιτισμός

Περιβάλλον

Κοινωνία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: New Zealand Ministry and Heritage,
Well- Being and Local Government Report, 2006
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•ω
 ς ο 4ος πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυ
ξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Ατζέντα
21 για τον πολιτισμό (Agenda 21, 1994),
UCLG, 2015),
•ω
 ς καταλύτης για τη δημιουργικότητα στο
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση [Ευρω
παϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό, 2006 COM(2007)242 final], και
•ω
 ς πυρήνας ανάπτυξης της οικονομίας του
πολιτισμού και της δημιουργίας (Στρα
τηγικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον Πολιτισμό 2010-2014).

•Σ
 τηρίζεται σε πόρους που μπορούν να καταγρα
φούν σε οποιαδήποτε κοινωνία και επίπεδο ανά
πτυξης.
•Ε
 ίναι εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου και το
πικών πόρων, δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και
σε μικρή χωρική κλίμακα.
•Χ
 αρακτηρίζεται από την ιδιομορφία και μονα
δικότητα των χαρακτηριστικών κάθε τόπου.
•Χ
 αρακτηρίζεται από έντονη ευελιξία κατά την οργά
νωση και προβολή του, στοιχείο που του προσδίδει
αντοχή σε δύσκολες οικονομικά περιόδους.
•Μ
 πορεί να προσφέρει αισθητικές και πνευματικές
εμπειρίες τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο
και στους επισκέπτες του, δημιουργώντας έτσι
προστιθέμενη αξία σε μια περιοχή.
•Ε
 πηρεάζει το γενικότερο επίπεδο της δημόσιας
ζωής, ως παραγωγός δημόσιων αγαθών, ενώ
παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της αισθητικής
μιας κοινωνίας.

Ευημερία

Οικονομία

Σε σειρά κειμένων πολιτικής,
ο πολιτισμός αναδεικνύεται:

•Η
 αισθητική ανάπτυξη που τον χαρακτηρίζει
επηρεάζει την ποιότητα και εμπορευσιμότητα
των περισσότερων αγαθών της αγοράς.
•Ω
 ς πολιτιστικό - καλλιτεχνικό κεφάλαιο, αποκτά όλο
και μεγαλύτερη αξία με το πέρασμα του χρόνου.
Η ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού δη
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μιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον όχι μόνο για την
οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την κοινωνική συ
νοχή, την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των κοι
νωνικών ομάδων και την αποτελεσματικότερη δια
κυβέρνηση. Ο πολιτισμός αποτελεί τον πυλώνα για την
ενημέρωση, την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση,
την άθληση και την καλή υγεία, την ανάπτυξη της
ευγενούς άμιλλας, και την εν γένει κινητοποίηση των
τοπικών πληθυσμών προς ευγενή ιδανικά και αξίες. Οι
ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα από τις δράσεις
του αθλητισμού και του πολιτισμού συμβάλουν στην
ωρίμανση των κοινωνικών ομάδων και τη δημιουργία
υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
Διαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη κατανόησης των δε
σμών μεταξύ των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, οι
κονομικών και κοινωνικών παραμέτρων στην επιδίωξη
μιας βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, διαμορφώνοντας
ένα συμμετοχικό πολιτιστικό σχέδιο [κατά την άποψη
του Hawkes (2001) θα πρέπει να είναι πλάνο αρχών
για ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε τοπικό σχέδιο], το
οποίο θα πρέπει να ενσωματώνεται και να εμπνέει
όλες τις τομεακές πολιτικές μιας τοπικής αρχής.

Ο συμμετοχικός πολιτιστικός σχεδιασμός
αποτελεί μια μορφή του πολιτιστικού
σχεδιασμού, σύμφωνα με την Ψαρρού
(2013) ...
Άλλες μορφές που μπορεί να προσλάβει ο πο
λιτιστικός σχεδιασμός είναι:
•Σ
 χέδια και πολιτικές για επιμέρους πο
λιτιστικά ζητήματα, π.χ. πολιτιστική κλη
ρονομιά, καλλιτεχνική παιδεία, δημιουργία
μουσείων που συνήθως επέχουν θέση εγγρά
φων τεκμηρίωσης.
•Σ
 υνεκτικά πολιτιστικά σχέδια, τα οποία
πρεσβεύουν
μια
συνεκτική
προσέγγιση
στον σχεδιασμό του πολιτιστικού τομέα και
επικεντρώνονται στον σχεδιασμό χωρίς να
υποδεικνύουν πώς οι πόροι αυτοί μπορούν
να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του συνολικού
σχεδιασμού ενός Δήμου.

περιοχής.

2.2. Πώς

Ορίζεται ο Συμμετοχικός
Πολιτιστικός Σχεδιασμός;
Ο συμμετοχικός πολιτιστικός σχεδιασμός μιας
πόλης για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ
των τοπικών αρχών διοίκησης, των φορέων και των
πολιτών. Η συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση στη
διαχείριση των τοπικών πολιτιστικών πόρων βοηθά
τους φορείς της τοπικής διοίκησης:
•σ
 την αναγνώριση και καλύτερη κατανόηση των
πολιτιστικών πόρων και της αξίας αυτών για την
τοπική κοινωνία,
•σ
 τη δόμηση ενός στρατηγικού σχεδίου αξιο
ποίησης αυτών, σύμφωνα με τις επιλογές και τη
συναίνεση όλων των τοπικών παραγόντων, και
•σ
 τη διασύνδεση του πολιτισμού με άλλες πολιτικές
(π.χ. οικονομικές ή κοινωνικές πολιτικές), συμ
βάλλοντας έτσι στην εν γένει ολοκληρωμένη ανά
πτυξη της περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή θεωρεί ως
δεδομένο ότι όλες οι πτυχές της πολιτιστικής ζωής
μιας περιοχής μπορεί να αποτελέσουν εν δυνάμει
ανεκτίμητους πόρους δημιουργίας και προόδου της

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο στοχευμένος, στην ολο
κληρωμένη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων,
σχεδιασμός ενός τόπου, μπορεί να οδηγήσει σε ση
μαντική αναβάθμισή του, μέσω της κατάλληλης
αξιοποίησης των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτη
ριστικών του και της διαμόρφωσης μιας συγκεκρι
μένης ταυτότητας του τόπου. O τοπικός πολιτισμός,
ο οποίος στη σύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει
εκτός από τις τέχνες και τον τρόπο ζωής (Banks
2001), μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα
σε μια ανάλογη προσπάθεια ανάδειξης και προβολής
μιας περιοχής.
Η ορθολογική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων,
αλλά και των πολιτιστικών δομών και υποδομών μιας
περιοχής, παρέχει επίσης δυνατότητες εξειδίκευσης
του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της προσπάθειας
διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητάς
της, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει ευρύτερα
στην ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού και
της δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο.
Συνεπώς, ο συμμετοχικός πολιτιστικός σχεδια
σμός αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής καθώς και νέες ευκαιρίες δραστηριο
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ποίησης των εμπλεκομένων σε αυτόν, σε αρμονία
με τους τέσσερις πυλώνες της αειφορίας: την οικο
νομική ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την
περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την πολιτιστική
άνθηση. Ο σχεδιασμός αυτός, όπως και κάθε άλλη
στρατηγική, θα πρέπει να έχει την υποστήριξη της
τοπικής ηγεσίας και την κύρωση από το Δημοτικό
Συμβούλιο ενός Δήμου, προκειμένου στη συνέχεια
τα αποτελέσματά του να ενσωματωθούν σε όλες τις
διαστάσεις των τοπικών πολιτικών.

2.3. Σ
 υμμετοχικός Πολιτιστικός
Σχεδιασμός - Πρώτα Βήματα
Η υλοποίηση μιας άσκησης συμμετοχικού πολιτι
στικού σχεδιασμού απαιτεί γνώση από μια σειρά
γνωστικών αντικειμένων που εμπλέκονται σε ένα
τέτοιο εγχείρημα. Πιο συγκεκριμένα απαιτεί μια εμ
βάθυνση γύρω από το αντικείμενο του πολιτισμού,
γνώση γύρω από τα θέματα του σχεδιασμού, καθώς
και γνώση σχετική με τη συμμετοχική διαδικασία
(οργάνωση, σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδι
κασίας αυτής), τις μεθόδους συμμετοχής που μπο
ρούν να αξιοποιηθούν, την πρακτική εφαρμογής
τους κ.λπ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το αντικείμενο και την
πρακτική εφαρμογή του πολιτιστικού σχε
διασμού, καθώς και τη σημασία του στην επιδίωξη
του στόχου της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Σχετικά
κείμενα πολιτικής μπορούν να αναζητηθούν:
•σ
 το έργο συγκεκριμένων φορέων, όπως η Ευρω
παϊκή Ένωση,
•σ
 ε διάφορους φορείς που υλοποιούν σειρά δράσεων
για τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη π.χ.
η UNESCO (βλ. http://www.unesco.org/ new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/0-UNGA_
Resolution_A_RES_69_ 230_EN.pdf),
• στα κείμενα παγκοσμίων συνεδρίων π.χ. παγκόσμιο

1

συνέδριο για τις βιώσιμες πόλεις και τον πολιτισμό,
Κίνα, Δεκέμβριος 2015,
•σ
 ε κείμενα δικτύων διεθνούς εμβέλειας, όπως το
παγκόσμιο Δίκτυο των Πόλεων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών (http://www.uclg.org/en),
όπου μπορούν να αναζητηθούν καλές πρακτικές
πόλεων σχετικά με τον πολιτιστικό σχεδιασμό.
Παράδειγμα αποτελεί τo πολιτιστικό σχέδιο της
πόλης του Σικάγου (http://www.cityofchicago.org/
city/en/depts/dca/provdrs/chicago_culturalplan
2012.html), κτλ.
Ενημερωθείτε σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία
συμμετοχικού (πολιτιστικού) σχεδιασμού και αναζητήστε γνώση είτε από εμπειρογνώμονες, όπως:
•τ
 ην ακαδημαϊκή κοινότητα: στην Ελλάδα υφί
στανται Σχολές ή Τμήματα Πανεπιστημιακών Ιδρυ
μάτων, τα οποία έχουν ανάλογη εμπειρία, διδακτικό
και ερευνητικό έργο στα αντικείμενα αυτά (π.χ. η
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή το Τμήμα
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου του Αιγαίου), ενώ διατίθενται και
δωρεάν εγχειρίδια σχετικά με τον συμμετοχικό
σχεδιασμό, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανά
πτυξη (βλ. http://repository.kallipos.gr/handle/
11419/54281 ή http://repository.kallipos.gr/ handle/11419/23942).
•α
 πό την αγορά, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει
συγκεντρωθεί σε διάφορες άτυπες ομάδες και ΜΚΟ
που υλοποιούν σχετικά έργα [βλ. ΜΚΟ Μεσόγειος
SOS (http://medsos.gr/medsos/), PlaceIdentity
(http://placeidentity.gr/) ή την νεοϊδρυθείσα ΜΚΟ
Πλέγμα].
Αναγνωρίστε ότι ο σχεδιασμός απαιτεί δέσμευση
της πολιτικής ηγεσίας, του ανθρώπινου δυναμικού
των τοπικών διοικήσεων και όλων των λοιπών
εμπλεκόμενων (φορέων, πολιτών, ΜΚΟ, κ.λπ.) και
συστράτευση για έναν κοινό στόχο. Τόσο η δέσμευση
όσο και η συστράτευση αποτελούν προϊόν οργάνωσης

Στρατηγέα, Α. (2015), Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα,
Πρόγραμμα Κάλιππος, Αθήνα, ISBN 978-960-603-241-7, http://repository.kallipos.gr/handle/11419/5428 (ηλεκτρονικό βιβλίο).

2

Πούλιος, Ι., Αλιβιζάτου, Μ., Αραμπατζής, Γ., Γιαννακίδης, Α., Καραχάλης, Ν.-Γ., Μάσχα, Ε., Μούλιου, Μ., Παπαδάκη, Μ., Προσύλης,
Χ. και Τουλούπα, Σ. (2015), Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Πρόγραμμα Κάλιππος, Αθήνα, ISBN 978-960-603-444-2,
http://hdl.handle.net/11419/2394 (ηλεκτρονικό βιβλίο).
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και συστηματικής δουλειάς, που απαιτούν σημαντικό
χρόνο. Εμπλακείτε γνωρίζοντας ότι ο συμμετοχικός
σχεδιασμός είναι μια πολύπλοκη κοινωνική, πο
λιτική και τεχνική διαδικασία, που απαιτεί σω
στή οργάνωση, ηγεσία, χρονοδιάγραμμα δράσης και
επικοινωνίας του εγχειρήματος και άρα ανθρώπινους
και οικονομικούς πόρους.

Αναρωτηθείτε εάν μπορείτε να βρείτε τους
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και το
ανθρώπινο δυναμικό εντός του τοπικού φορέα,
για την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της
συλλογικής προσπάθειας ή απαιτείται και εξωτερικός
εμπειρογνώμονας (είτε στην ομάδα έργου είτε
επικουρικά).

2.4. Ξεκινώντας
Η επιτυχία του συμμετοχικού στρατηγικού σχε
διασμού απαιτεί ηγεσία, μια συστηματική προ
σέγγιση στη βάση συγκεκριμένων βημάτων υλο
ποίησης, τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τον ορισμό
μιας εξειδικευμένης Ομάδας Έργου (Ο.Ε.). Επίσης
απαιτεί τη λεπτομερή οργάνωση των συμμετοχικών
διαδικασιών με βάση το υπό μελέτη πρόβλημα και τα
χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου
ο σχεδιασμός να μην αποτελέσει «ένα κενό γράμμα»,
αλλά ένα πεδίο ουσιαστικού και δημιουργικού
κοινωνικού διαλόγου και αλληλεπίδρασης όλων
των εμπλεκομένων και να οδηγήσει σε αποτελέσματα που ενσωματώνουν τις απόψεις της τοπικής
κοινωνίας και διασφαλίζουν έτσι την απαραίτητη
συναίνεση στις τελικές επιλογές και τις πολιτικές
που τις υλοποιούν.
2.4.1. Αναγνώριση των προτεραιοτήτων της
τοπικής αρχής - Ο ηγετικός της ρόλος
Η αναγνώριση των προτεραιοτήτων της τοπικής
αρχής και η δέσμευσή της, αλλά και η συμβολή
της στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης του
συμμετοχικού πολιτιστικού σχεδίου αποτελεί την
πρώτη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός επι
τυχημένου σχεδίου.

Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του σχεδιασμού
και δή του συμμετοχικού σχεδιασμού
αφορούν:

□ Δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας
□ Ορισμό Ομάδας έργου για τον σχεδιασμό
□ Αναγνώριση εμπλεκόμενων - Δέσμευση
όλων των εμπλεκόμενων

□ Συντονισμός εμπλεκόμενων - Δημιουργία
συμβουλευτικού οργάνου

□ Σαφής στόχος / αρμοδιότητες εμπλεκόμενων
□ Συνεχής επικοινωνία
□ Προσδιορισμό χρονοδιαγράμματος
11
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Η ποιότητα της ηγεσίας, περισσότερο από
κάθε άλλη παράμετρο, καθορίζει την επιτυχία
ή την αποτυχία.
~ Fred Fiedler
Η πρωτοβουλία για την εκκίνηση της προσπάθειας
του συμμετοχικού πολιτιστικού σχεδιασμού
μπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε φορέα σε μια
τοπική κοινωνία. Στο πρόγραμμα «DemoCU», ο εν
στερνισμός του συμμετοχικού πολιτιστικού σχεδια
σμού απετέλεσε το όραμα δύο βασικών στελεχών
του Δήμου στο Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης και

2.4.2. Αναγνώριση, καταγραφή και
ενεργοποίηση των φορέων της πόλης
Η ανάλυση των εμπλεκομένων στη συμμετοχική
διαδικασία -stakeholders’ analysis- αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο σε κάθε διαδικασία συμ
μετοχικού σχεδιασμού. Ο ορισμός3 αυτών, έτσι όπως
υιοθετείται στο έργο «DemoCU» παρουσιάζεται στη
συνέχεια.
Ο ρόλος των συμμετεχόντων σε μια διαδικασία συμ
μετοχικού σχεδιασμού είναι σημαντικός τόσο για την

Προγραμματισμού, οι οποίοι εμπνεύστηκαν ακόμα
περισσότερο μετά τις συζητήσεις με τους εμπειρο
γνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την
αγορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ευθύνη και η
υποστήριξη της πρωτοβουλίας ανήκει στην τοπι
κή διοίκηση. Σε κάθε διαδικασία συμμετοχικού
σχεδιασμού απαιτείται πάντα ένας ή μερικοί
εμπνευσμένοι καθοδηγητές στο εσωτερικό της
τοπικής αρχής. Θεσμικά απαιτείται η έγκριση
του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά
και η γνωμοδότηση από τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης.

ίδια τη διαδικασία όσο και για το αποτέλεσμά της. Έτσι,
η κατάλληλη επιλογή των συμμετεχόντων είναι
κρίσιμη. Οι οργανωτές της συμμετοχικής διαδικασίας
καλούνται, στο πλαίσιο αυτό, να απαντήσουν σημα
ντικά ερωτήματα, όπως (Στρατηγέα 2015):
•Π
 οιος θα πρέπει να περιληφθεί ή να μην περιληφθεί
στη διαδικασία και γιατί;
•Π
 ρέπει να υπάρχει κάποιου είδους διαδικασία
επιλογής ή η επιλογή θα πρέπει να είναι το προϊόν
ανοικτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους;

«[...] συμμετέχοντες: άτομα, ομάδες ή οργανισμοί
που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα που εξετάζεται
(επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από τις προτεινόμενες
λύσεις και τις πολιτικές εφαρμογής τους) ή έχουν
επιρροή, γνώση ή εμπειρία σχετικά με αυτό» (European
Commission 2003: 63).

3

European Commission (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/CE) – Guidance
Document No. 8, ISBN 92-894-5128-9.
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•Π
 όσο δομημένη πρέπει να είναι η συμμετοχή (εκ
πρόσωποι φορέων και πολιτών, διακεκριμένα άτομα
της τοπικής κοινωνίας ή απλοί πολίτες);
•Π
 οιος είναι ο καταλληλότερος αριθμός συμμετε
χόντων;
•Τ
 ηρεί η διαδικασία επιλογής τις βασικές αρχές
συμμετοχής;
Στο πλαίσιο του έργου «DemoCU», ο στόχος και
το αντικείμενο του έργου αποτελούν το «φίλτρο»
για την επιλογή των ομάδων εμπλεκομένων. Οι ομά
δες αυτές παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2. Κάθε
μία από τις εν λόγω ομάδες μπορεί να συμβάλλει σε
ένα ή περισσότερα από τα στάδια του σχεδιασμού,
επιλογή που γίνεται από την Ομάδα του Έργου.
Η συγκεκριμένη επιλογή στο πλαίσιο του έργου
«DemoCU» είναι η συμμετοχή των εμπλεκομένων
ομάδων σε όλα τα στάδια του πολιτιστικού συμ
μετοχικού σχεδιασμού. Οι επιδιώξεις μέσα από την
επιλογή αυτή είναι:
•Η
 ευρεία επικοινωνία του συμμετοχικού εγχειρή
ματος για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση
των ομάδων αυτών.
•Η
 αποτύπωση, με τη βοήθεια των συμμετεχόντων,
των κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς του
πολιτισμού και αθλητισμού και η ιεράρχηση αυ
τών (προτεραιότητες όπως γίνονται αντιληπτές από
τους συμμετέχοντες).
•Η
 επικαιροποίηση της πληροφορίας σχετικά με
τον αριθμό και το είδος των πολιτιστικών και αθλη
τικών φορέων, καθώς και η συλλογή πρόσθετης
πληροφορίας από τους φορείς αυτούς (crowdsourcing) για τη δημιουργία του πολιτιστικού /
αθλητικού προφίλ του Δήμου Κορυδαλλού και τη
χαρτογραφική του αποτύπωση.
Η συμβολή όλων των εμπλεκομένων ομάδων (με
διαφορετικό ρόλο η κάθε μία από αυτές) στα διάφορα
στάδια του συμμετοχικού πολιτιστικού σχεδιασμού,
από τη διαμόρφωση του Προσχεδίου έως την τελική
διατύπωση του Σχεδίου Ανάπτυξης Πολιτιστικών
Δομών και Υποδομών του υπό εξέταση Δήμου –
συν-σχεδιασμός / συν-απόφαση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Ομάδες εμπλεκομένων
τη διερεύνηση του βαθμού επιρροής τους στα τοπικά
δρώμενα, ο ρόλος της τοπικής αρχής είναι κρίσιμος,
καθώς συνήθως συνεργάζεται, επικουρεί ή εποπτεύει
σειρά φορέων πολιτιστικής δημιουργίας. Με άλλα
λόγια γνωρίζει τους φορείς της πόλης. Ταυτόχρονα,
βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον τοπικό πλη
θυσμό και μπορεί να αποτελέσει τη «γέφυρα» για
την επικοινωνία κάθε συμμετοχικής προσπάθειας με
τους κατοίκους, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της
συμμετοχής στην προσπάθεια αυτή.
2.4.3. Δημιουργία ενός συντονιστικού
οργάνου διαβούλευσης - Η Πολιτιστική
Επιτροπή Διαβούλευσης (ΠΕΔ)
στο έργο«DemoCU»
Τι είναι η ΠΕΔ;
Η Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΠΕΔ)
συνίσταται από μέλη της τοπικής ηγεσίας, εκπρο
σώπους πολιτιστικών και αθλητικών φορέων, αλλά
και ενεργούς πολίτες σε θέματα πολιτισμού και
αποτέλεσε ένα άτυπο όργανο συντονισμού της
διαβούλευσης της Ομάδας Έργου και των υπολοίπων
εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η συμμετοχή όλων
των παραπάνω ομάδων πραγματοποιήθηκε μέσα από
διαπροσωπική ΚΑΙ διαδικτυακή επικοινωνία.
Στα θέματα πολιτιστικού σχεδιασμού, για τη δη
μιουργία ενός καταλόγου εμπλεκόμενων, αλλά και

Δημιουργία ΠΕΔ 16.6.2015
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Πώς επιλέχθηκαν τα μέλη της ΠΕΔ;
Η επιλογή των μελών της ΠΕΔ έγινε από την
Ομάδα Έργου του «DemoCU». Για το σκοπό αυτό
ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:
Α) Α
 ρχικά διατυπώθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις
- κριτήρια για την επιλογή των μελών της Πολι
τιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης, με βάση τα
ισχύοντα στη βιβλιογραφία και τις ιδιαιτερότητες
του μελετώμενου τομέα. Τα κριτήρια αυτά ανα
φέρονται στην τήρηση των αρχών της αντι
προσωπευτικότητας και της ίσης δυνατότητας
όλων των επιμέρους ομάδων να συμμετέχουν
(ΡΟΜΑ, νέοι, μετανάστες). Ακόμη αναγκαία
κρίθηκε η παρουσία όλων των διαφορετικών
διαστάσεων των πολιτιστικών και αθλητικών
δρώμενων στην περιοχή μελέτης (π.χ. μουσική,
θέατρο, χορός, ποικίλες μορφές αθλητικών
δραστηριοτήτων), καθώς και η παρουσία στην
ΠΕΔ μελών των θεσμικά και μη θεσμικά
ενεργοποιημένων φορέων (ομάδες πολιτισμού
που δεν έχουν μία κατοχυρωμένη, μέσω κατα
στατικού, θεσμική παρουσία, αλλά έχουν ενεργό
ρόλο στα τοπικά πολιτιστικά και αθλητικά
δρώμενα).

Βασικό κριτήριο επιλογής
Η επιρροή των εμπλεκόμενων
και η γνώση τους
Ένα βασικό κριτήριο που υιοθετήθηκε απε
τέλεσε η δυνατότητά τους να εμπλέξουν, σε
επόμενο στάδιο, πολίτες της τοπικής κοινω
νίας, μέσα από τη δράση τους στα διάφορα
τοπικά δρώμενα και την επιρροή που μπορεί
να έχουν στην επιτυχή στρατολόγηση πολιτών
στη διάρκεια του έργου «DemoCU».

το πρώτο αυτό βήμα. Η ενεργοποίηση εν μέρει
των φορέων και των εκπροσώπων της συντελείται
γιατί τους καλεί η επίσημη δημοτική αρχή.
Γ) Α
 κολουθεί η προσωπική επικοινωνία με καθέ
ναν-καθεμιά από τα εν δυνάμει μέλη της ΠΕΔ,
όπου επεξηγείται ο ρόλος τους στο πλαίσιο του
έργου. Διερευνάται η δυνατότητα δέσμευσης
των υποψήφιων μελών για την ενεργό συμμετοχή
τους και την, όσο το δυνατόν, αδιάλειπτη παρουσία
τους σε προκαθορισμένες συναντήσεις εργασίας.
Δ) Ε
 πεξηγείται ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμ
μετοχής τους και ο συμβουλευτικός τους ρόλος
στο έργο, ως «σύμβουλοι» της Ομάδας Έργου σε
θέματα πολιτισμού /αθλητισμού και αξιολόγησης
της υφιστάμενης κατάστασης.
Ποιος ήταν ο ρόλος της ΠΕΔ;
Τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης
λειτούργησαν:
•Ω
 ς σύμβουλοι της Ομάδας Έργου, καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτού, σε θέματα πολιτισμού /αθλητισμού.
•Ω
 ς μέλη των «Ομάδων Εστίασης» που διεξήχθησαν
για την συν-διαμόρφωση, με την Ομάδα Έργου,
του Προσχεδίου αλλά και του Τελικού Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του
Δήμου Κορυδαλλού.
•Ω
 ς υποστηρικτές του συμμετοχικού πολιτιστικού
σχεδιασμού και της σημασίας του για την τοπική
κοινωνία.
•Ω
 ς πρεσβευτές και φορείς πληροφόρησης του
έργου στα μέλη τους ή στην τοπική κοινωνία.
•Ω
 ς εθελοντές συλλογής πληροφορίας για τους
τομείς του πολιτισμού/αθλητισμού στην πόλη τους.
2.4.4. Η επικοινωνία ως βασικός παράγοντας
ενός επιτυχούς σχεδιασμού

Β) Σ
 τη συνέχεια, η ομάδα του έργου «DemoCU»
συνεργάστηκε στενά με τις Δημοτικές Αρχές
και ιδιαίτερα τον Οργανισμό Άθλησης και
Πολιτισμού (ΟΑΠ) του Δήμου Κορυδαλλού,
που αποτελεί τον θεσμοθετημένο φορέα στο
επίπεδο του Δήμου, για την επιλογή ενός αριθμού
ατόμων, που απετέλεσαν τα εν δυνάμει μέλη
της Επιτροπής. Η κρισιμότητα της δέσμευσης της
τοπικής αρχής στο εγχείρημα διαφαίνεται ήδη από
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Η ομαλή και επιτυχής πορεία του έργου «DemoCU»
στηρίχθηκε κυρίως στη συνεχή επικοινωνία και
αλληλεπίδραση:
Α) Μ
 εταξύ των εταίρων του έργου, με σκοπό την
ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης σχετικής
με τα αντικείμενα του έργου, την από κοινού
αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου, τη συνεργασία για την επιτυχή
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υλοποίηση των υποχρεώσεων κάθε εταίρου στο
χρονικό πλαίσιο του έργου κ.λπ. Η συγκεκριμένη
επικοινωνία των εταίρων του έργου επιτεύχθηκε
μέσα από:
•Τ
 ην τακτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση των
μελών των ομάδων των εταίρων με ηλεκτρονικά
μέσα (e-mails) για την αντιμετώπιση διαφόρων
ζητημάτων και τη συνεργασία για τους σκοπούς
του έργου.
•Τ
 ην αξιοποίηση του Dropbox και τη δημιουργία
φακέλου του έργου «DemoCU», που απετέλεσε
τη βάση για την ανταλλαγή των σχετικών εκθέσεων
που αναπτύχθηκαν στα διαφορετικά στάδια του
έργου.
•Τ
 ην τακτική διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ
των μελών των ομάδων των εταίρων όπου, μέσα
από έναν εποικοδομητικό διάλογο, επιλύονταν τα
προβλήματα, γίνονταν ο σχεδιασμός των επόμενων
δράσεων του έργου, εξετάζονταν οι αδυναμίες και
δρομολογούνταν λύσεις για τη βελτίωσή τους κ.λπ.
Β) Μ
 εταξύ των εμπλεκομένων στη συμμετοχική δια
δικασία και της Ομάδας του Έργου, μέσα από τα
ακόλουθα βήματα:
Πρώτο βήμα: Η δημιουργία καταλόγου αποδεκτών
(τοπικό επίπεδο) – Κατάλογος με τα στοιχεία όλων
των εμπλεκόμενων φορέων.
Δεύτερο βήμα: Η συνεχής διαδικτυακή και προσω
πική επικοινωνία των στελεχών του Δήμου με τους
φορείς.

Τρίτο βήμα: Η προβολή και η επικοινωνία με τη
βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρήσιμη είναι η έγκαιρη ανάπτυ
ξη ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας,
με το σχετικό χρονοδιάγραμμα και τις λε
πτομέρειες των απαιτούμενων δράσεων.
Απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση της
υλοποίησής του και η έγκαιρη αντιμετώπιση
απρόβλεπτων παραγόντων που διαταράσσουν
τον σχετικό προγραμματισμό.
Σημαντικό
βοήθημα
στην όλη επικοινωνια
κή διαδικασία μπορεί
να αποτελέσει η δη
μιουργία, από τα πρώτα
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
στάδια του έργου, ενός
συμβολή του Facebook του
Σχεδίου
Δράσεων
έργου στην επικοινωνιακή
Επικοινωνίας με το
προβολή του και στην
ανάλογο
χρονοδιά
ενημέρωση της τοπικής
γραμμα, σε αρμονία με
κοινωνίας!!!
τα επιμέρους στάδια
του έργου. Η εμπειρία του έργου «DemoCU» δείχνει
ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο Οδηγό
για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δράσεων
επικοινωνίας στα διάφορα στάδια υλοποίησης ενός
έργου. Η προσπάθεια τήρησης του εν λόγω σχεδίου
πρέπει να είναι ένα διαρκές μέλημα μιας ομάδας.
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2.5. Σ
 ύντομη Ανασκόπηση Σταδίων
Πολιτιστικού Σχεδιασμού
Τα τέσσερα στάδια που ακολουθούνται στο πλαίσιο
του πολιτιστικού σχεδιασμού στο έργο «DemoCU»
είναι:

Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Πού είμαστε;

Πού θέλουμε

Βήμα 4ο

Πώς θα πάμε;

Υλοποίηση -

Creative City Network of Canada (2010)
Δεν υφίσταται ένα ιδεατό μοντέλο για την
υλοποίηση του πολιτιστικού σχεδιασμού, αλλά
μια επισκόπηση της λογικής αλληλουχίας της
διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε συ
γκεκριμένα βήματα και στάδια υλοποίησης.
Η συγκεκριμένη όμως αλληλουχία θα πρέπει,
στην εξέλιξή της, να είναι ευέλικτη και να προ
σαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερό
τητες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο
της προώθησης της συμμετοχικής διαδικασίας,
η συγκεκριμένη αλληλουχία συνδυάζεται με
συγκεκριμένα εργαλεία συμμετοχής.

να πάμε;

Βήμα 3ο

Municipal Cultural Planning
Incorporated (MCPI, 2011)

Παρακολούθηση

Βήμα 1ο: «ΠΟΥ Είμαστε;»

Βήμα 1
Πού
είμαστε;
ο

Ανάλυση
υπάρχουσας
κατάστασης
Δ. Κορυδαλλού
Δημογραφικό
Κοινωνικό
Οικονομικό
Προφίλ

Εσωτερικό περιβάλλον
- ανάλυση SWOT
Καταγραφή Χαρτογράφηση
Πολιτιστικών
Πόρων

Διάγνωση
αναγκών
πληθυσμού

Στο πλαίσιο του έργου «DemoCU», η απάντηση στο
ερώτημα «Πού είμαστε;» αποτέλεσε το πρώτο στά
διο του έργου. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκαν:
Α. Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
Η ανάλυση αυτή στηρίχθηκε στη μελέτη:
• τ ων ήδη υπαρχόντων σχεδιασμών / μελετών της
περιοχής μελέτης,
• του επιχειρησιακού σχεδίου αυτής,
• των σχεδιαζόμενων έργων ή προγραμμάτων,
• τ ων δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών ποσοτικών και ποιοτικών δεδο
μένων.
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-Α
 ξιολόγηση
υπάρχουσας
κατάστασης
-Α
 ξιολόγηση
πολιτιστικών πόρων
Εξωτερικό περιβάλλον
- ανάλυση PEST
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Στόχος ήταν:
•η
 καλύτερη γνώση της υπάρχουσας κοινωνικο-οι
κονομικής και πολιτιστικής / αθλητικής πραγμα
τικότητας,
•η
 καλύτερη γνώση των χρηστών των πολιτιστικών
/ αθλητικών δραστηριοτήτων,
•ο
 εντοπισμός των διαφόρων κοινωνικών ομάδων
(νέοι, μετανάστες, ηλικιωμένοι κ.λπ.), οι οποίες
μπορούν να αποτελέσουν νέες εν δυνάμει ομάδες
– χρήστες,
•η
 διάγνωση των σύγχρονων πολιτιστικών και
αθλητικών αναγκών του πληθυσμού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
«... utilize the wisdom of the crowd»
Προωθήστε και υιοθετήστε στην πράξη μια
μορφή crowdsourcing για τη δημιουργία του
πολιτιστικού προφίλ της περιοχής μελέτης,
καθώς οι φορείς και οι κάτοικοι-μέλη τους
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι ισχύει.
Δείτε τι είναι το crowdsourcing εδώ
Β. O
 προσδιορισμός του πολιτιστικού προφίλ
(cultural mapping) της περιοχής, με την
παράλληλη χαρτογράφηση / οπτικοποίηση
πολιτιστικών δομών και υποδομών
Η στήριξη της τοπικής αρχής και η δημιουργία
της Πολιτιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης - ΠΕΔ
συνέβαλε στην ενεργοποίηση των φορέων πολιτισμού

σε ένα πολύ πρωταρχικό στάδιο του σχεδιασμού
και στην εμπλοκή τους τόσο για τον καθορισμό
των προβλημάτων όσο και για την αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης των τομέων του πολιτισμού
και του αθλητισμού.
Σημαντικά εργαλεία ενεργοποίησης κατοίκων
και φορέων απετέλεσαν:
•Η
 διοργάνωση μιας εναρκτήριας συνάντησης
από την ομάδα του έργου, με τη συμβολή και την
πλήρη υποστήριξη του Δήμου Κορυδαλλού, όπου
έγινε και η πρώτη παρουσίαση του έργου και η
συζήτηση με τους φορείς.
• Η δημιουργία και ενεργοποίηση της ΠΕΔ.
•Η
 αξιοποίηση ερωτηματολογίων για τη συλλογή
πληροφορίας από τους φορείς, σχετικής με μια
σειρά από ζητήματα που κρίθηκαν από την Ομάδα
Έργου ως σημαντικά για την εξέλιξη των τομέων
του πολιτισμού / αθλητισμού στην πόλη του
Κορυδαλλού.
•Η
 πρόσκληση προς τους φορείς να εμπλουτίσουν
τη βάση δεδομένων του έργου «DemoCU» με
πληροφορία σχετική με τη δράση τους, τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, εποπτικό υλικό κ.λπ. για την
οπτικοποίηση του πολιτιστικού προφίλ της περιοχής
μελέτης.
Γ. Η
 αξιολόγηση της περιοχής μελέτης και του
πολιτιστικού της προφίλ
Βασικό εργαλείο αξιολόγησης απετέλεσε η ανάλυση
Πλεονεκτημάτων, Μειονεκτημάτων, Απειλών και
Ευκαιριών – SWOT ανάλυση.
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Βήμα 2ο: «ΠΟΥ θέλουμε να πάμε;»

Βήμα 2ο
Πού
θέλουμε
να πάμε;

Διαμόρφωση
ενός κοινού
στόχου και
στρατηγικών
προτεραιοτήτων

Συμμετοχικές
διαδικασίες
Διαβούλευση κρίσιμα
ζητήματα

Δόμηση
προσχεδίου
Κατευθύνσεις
πολιτικής
Μέτρα

Πρώτη ενέργεια

Δεύτερη ενέργεια

Διαμόρφωση κειμένου εργασίας από την Ομάδα
Έργου (άτομα με εμπειρία στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων) ως βάση για τις συμμετοχικές
διαδικασίες. Το συγκεκριμένο κείμενο προκύπτει ως
απόρροια μιας σύνθετης διαδικασίας ανάγνωσης και
ανάλυσης:

Διαβούλευση Προσχεδίου σε διαφορετικά στάδια και
με διαφορετικούς αποδέκτες.

•Τ
 ων εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος
με τη βοήθεια της προσέγγισης PEST – μελέτη
πολιτικής (Political), οικονομικής (Economic),
κοινωνικής (Social) και τεχνολογικής (Technological) πραγματικότητας και των εξελίξεών της,
που οριοθετούν το περιβάλλον εντός του οποίου
υλοποιείται η συμμετοχική ανάπτυξη του σχεδίου.
•Τ
 ων παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος
της περιοχής μελέτης και του πολιτιστικού προφίλ
αυτής ως προϊόν των κύριων διαπιστώσεων από
την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά
και των τομέων του πολιτισμού και του αθλητισμού
(αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών
αυτών).
Η διατύπωση του στόχου και των αξόνων προτε
ραιότητας αποτελεί ουσιαστικά μια αλληλουχική
προσέγγιση, που προκύπτει από το προηγούμενο
βήμα.
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Το πρώτο κείμενο εργασίας, που προκύπτει από το
προηγούμενο βήμα, θέτει το βασικό πλαίσιο για την
έναρξη της διαβούλευσης που υλοποιείται στα
διάφορα στάδια της συμμετοχικής μεθοδολογικής
προσέγγισης και με διαφορετικούς αποδέκτες.
Στο συγκεκριμένο έργο, η διαμόρφωση σειράς
διαφορετικών σταδίων διαβούλευσης ενίσχυσε την
αποτελεσματικότερη επικοινωνιακή στρατηγική του
έργου.
Κάθε στάδιο είχε διαφορετικούς συμμετέχοντες,
διαφορετική μεθοδολογία και εργαλεία συμμετοχής,
διαφορετικό στόχο και διαφορετικό (προσχεδιασμένο)
αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Η υλοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών αξιο
ποίησε διαπροσωπικά ΚΑΙ διαδικτυακά εργαλεία
επικοινωνίας, τα οποία εντάχθηκαν στη μεθο
δολογική προσέγγιση του έργου «DemoCU»
(βλ. Διάγραμμα 3). Η εφαρμογή της έγινε στη βάση
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με επίσης συ
γκεκριμένους στόχους διαβούλευσης ανά στάδιο.

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τον Συμμετοχικό Πολιτιστικό Σχεδιασμό σε Τοπικό Επίπεδο

Αποτύπωση εξωτερικού
περιβάλλοντοσ
Αποτύπωση εσωτερικού
περιβάλλοντοσ
Αξιολόγηση
Κρίσιμα ζητήματα

ΟΡΑΜΑ
Αξίεσ
Στρατηγικέσ
Προτεραιότητασ
Ανάλυση
στρατηγικήσ
σε κατευθύνσεισ πολιτικήσ
Μέτρα Υλοποίησησ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η διαδικασία του σχεδιασμού
είναι μια αλληλουχία διαδοχικών βημάτων - κάθε
βήμα συνδέεται και τροφοδοτεί το επόμενο

«Το στάδιο αυτό αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα της συμμετοχικής διαδικασίας του
«DemoCU» και συνιστά ένα συμβουλευτικό προς την ομάδα του έργου βήμα, έτσι ώστε το
Προσχέδιο που έχει διατυπώσει η ομάδα έργου να περάσει από το «φίλτρο» των δύο παραπάνω
επιτροπών, που αποτελούν η πρώτη μια ομάδα ατόμων με σημαντική εμπειρία και διαδρομή στους
τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού και η δεύτερη ένα σύνολο από αντιπροσωπευτικές
ομάδες της τοπικής κοινωνίας» ….
Πηγή: «DemoCU», Έκθεση II.5 – Διεξαγωγή Ομάδων Εστίασης - Συζήτηση Προσχεδίου
Ολοκληρωμένης Πολιτιστι-κής Διαχείρισης με τα Μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
Οκτώβριος 2015.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η υλοποίηση της συμμετοχικής
διαδικασίας απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό.
Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν αφορούν:
το στάδιο του σχεδιασμού που θα εμπλακούν οι
συμμετέχοντες, τον τύπο των συμμετεχόντων,
τον στόχο της συμμετοχής, το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα αυτής, τα εργαλεία συμμετοχής
που θα απαιτηθούν κ.λπ. (Στρατηγέα 2015).

Στο πρώτο επίπεδο διαβούλευσης (Διάγραμμα 3)
αξιοποιήθηκε η μέθοδος των «Ομάδων Εστίασης»
με συμμετέχοντες τα μέλη της Πολιτιστικής
Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ), ενώ η τελική
διατύπωση του Προσχεδίου πέρασε και από το
στάδιο της διαβούλευσης με τη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης (ΔΕΔ).
Προϊόν της διαδικασίας αυτής ήταν το Προσχέδιο
Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών
του Δήμου Κορυδαλλού.
Στο δεύτερο επίπεδο διαβούλευσης, φορείς
και πολίτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
στη διαμόρφωση του σχεδίου ολοκληρωμένης
πολιτιστικής πολιτικής μέσω της ψηφιακής πλατ
φόρμας του έργου και την εφαρμογή «Πείτε μας τη
Γνώμη σας».

1° Επίπεδο
Ομάδα έργου

Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσησ
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσησ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

2° Επίπεδο
ΠΟΛΙΤΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ - Διαδικτυακή Επικοινωνία - Πλατφόρμα DemoCU
Ομάδα έργου

Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσησ

TEΛIKO ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

3° Επίπεδο
ΠΟΛΙΤΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ - Διαπροσωπική Επικοινωνία
Ομάδα έργου
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσησ
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσησ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Τα επίπεδα διαβούλευσης - συμμετοχής στο έργο «DemoCU»

Βλ. περισσότερα στην Έκθεση II.2 - Ανάπτυξη Συμμετοχικής Μεθοδολογικής Προσέγγισης Εργου «DemoCU», http://
www.democu.gr/sites/default/files/REPORT_II_2_METHOD_APPROACH_FINAL_1_7_15.pdf
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Βήμα 3ο: «ΠΩΣ θα φτάσουμε ως εκεί;»

Βήμα 3ο
Πώς θα
πάμε;

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων

Εξειδίκευση
προτεραιοτήτων
σε μέτρα

Διατύπωση
ενδεικτικών
δράσεων
ανά μέτρο

Η συμμετοχική διαδικασία συνεχίζεται και ολο
κληρώνεται με την εξειδίκευση του Προσχεδίου
σε ιεραρχημένες δράσεις, που αντανακλούν τις
ανάγκες και τις προτάσεις των πολιτών και των
φορέων.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις προκύπτουν
ως απόρροια διαπροσωπικής επικοινωνίας
(τα εργαλεία της διαπροσωπικής & διαδικτυακής
επικοινωνίας παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Ο Δήμαρχος και η πολιτική ηγεσία
του Κορυδαλλού παρόντες στην τελική ημερίδα πα
ρουσίασης του Έργου «DemoCU»

Για την υλοποίηση του τελικού σχεδίου απαιτού
νται οι κάτωθι υποστηρικτικές ενέργειες:
• Παρουσίαση τελικού σχεδίου στην πολιτική ηγεσία.
•Έ
 γκρισή του από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβού
λευσης.
•Κ
 ατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράμματος υλο
ποίησης για ένα έτος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η συναίνεση σε πολιτικό
επίπεδο είναι απαραίτητη για την επιτυχή
υλοποίηση ενός σχεδίου. Το έργο αυτό δεν
είναι πάντα εύκολο, λόγω της σχετικής «αντί
στασης» των διοικητικών και πολιτικών δομών.
Απαιτεί σημαντική προσπάθεια και διαρκή
επικοινωνία / αλληλεπίδραση της Ομάδας
Έργου με τις τοπικές αρχές.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Σ
 τάδια προετοιμασίας Προσχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πολιτιστικών
Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Ανάλυση δημογραφικών
/κοινωνικών/
περιβαλλοντικών/
οικονομικών
χαρακτηριστικών

Cultural Mapping
Προσδιορισμόσ
Πολιτιστικών πόρων
(από φορείσ,
δημιουργική
οικονομία, υποδομέσ)

Ανάλυση
Πολιτιστικήσ
Πολιτικήσ Δήμου

Ανάλυση Εξωτερικού
Περιβάλλοντοσ
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Δυνατότητεσ

Προβλήματα/
ανάγκεσ
SWOT
Απειλέσ/
Ευκαιρίεσ
Περιορισμοί

Δυνατότητεσ

Προβλήματα/
ανάγκεσ
SWOT
Απειλέσ/
Ευκαιρίεσ
Περιορισμοί

Δυνατότητεσ

Προβλήματα/
ανάγκεσ
SWOT
Απειλέσ/
Ευκαιρίεσ
Περιορισμοί

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τον Συμμετοχικό Πολιτιστικό Σχεδιασμό σε Τοπικό Επίπεδο

Όραμα
Στρατηγική
Άξονεσ, Μέτρα, Στόχοι

Προσχέδιο
Στρατηγικόσ Στόχοσ
Άξονεσ Προτεραιότητασ
Μέτρα Πολιτικήσ
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Βήμα 4ο - Υ
 λοποίηση δράσεων και
ενσωμάτωση του τομέα του
πολιτισμού στις τοπικές
πολιτικές
•Α
 παραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίζεται
η διαρκής ολοκλήρωση του πολιτισμού σε όλες
τις πτυχές του τοπικού σχεδιασμού και λή
ψης αποφάσεων είναι η ενσωμάτωσή του στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

•Τ
 ο σχέδιο και η χαρτογράφηση των πολιτιστικών
δομών και υποδομών θα πρέπει να ενημερώνονται
συνεχώς. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη δέσμευση,
σε επίπεδο Δήμου, κατάλληλα εκπαιδευμένου
ανθρώπινου δυναμικού.

Βήμα 4ο
Ενσωμάτωση
πολιτιστικής
διάστασης

Βήμα 1ο
Που
είμαστε;

Βήμα 2ο
Που θέλουμε
να πάμε;

Βήμα 3ο
Πως θα
πάμε;

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Η αλληλουχία του πολιτιστικού
σχεδιασμού και η συμμετοχική διαδικασία
στο έργο «DemoCU»
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«Go and meet your people, live and stay with them, love
them, work with them. Begin with what they have, plan and
develop from what they know, and in the end, when the work
is over, they will say: We did it ourselves».
Lau Tse, Κινέζος φιλόσοφος

3. Σ
 υμμετοχική Διαδικασία - Οργανωμένη
Σχεδιαστική Προσέγγιση για τη
Διαμόρφωση ενός Αποτελεσματικού
Σχεδίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης
3.1. Ο
 ι Συμμετοχικές Διαδικασίες ως Απαραίτητο
Συστατικό του Πολιτιστικού Σχεδιασμού
3.2. Α
 ρχική Φάση - Προετοιμασία Συμμετοχικής
Μεθοδολογικής Προσέγγισης
3.3.Ανάπτυξη Συμμετοχικής Μεθοδολογικής
Προσέγγισης
3.4. Υ
 λοποίηση Συμμετοχής ανά Στάδιο Πολιτιστικού
Σχεδιασμού
3.4.1. ΠΟΥ είμαστε ;
3.4.2. ΠΟΥ θέλουμε να πάμε ;
3.4.3. ΠΩΣ θα πάμε ;
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3. 	Συμμετοχική Διαδικασία:
Οργανωμένη Σχεδιαστική
Προσέγγιση για τη
Διαμόρφωση ενός
Αποτελεσματικού Σχεδίου
Πολιτιστικής Ανάπτυξης
3.1. Ο
 ι Συμμετοχικές Διαδικασίες
ως Απαραίτητο Συστατικό του
Πολιτιστικού Σχεδιασμού
Απαραίτητο συστατικό της εφαρμογής της Ατζέντας
21 για τον πολιτισμό είναι η συμμετοχή της κοινωνίας
και των πολιτών στον σχεδιασμό της πολιτιστικής
πολιτικής. Όπως ορίζει το Άρθρο 5, «οι βασικές αρχές
της χρηστής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν την
ενημέρωση (διαφάνεια), τη συμμετοχή των πολιτών
και της κοινωνίας στον σχεδιασμό της πολιτιστικής
πολιτικής, στην από κοινού λήψη αποφάσεων, στη
συμμετοχή στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση
προγραμμάτων και έργων» (http://www.agenda21culture.net/index.php/docman /agenda21/212ag21en/file).
Ο πολιτιστικός σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι παρά
συμμετοχικός σχεδιασμός. Εξάλλου ο ρόλος της
συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, με τη
συμμετοχή (Στρατηγέα 2015):
•Ν
 α βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
για την επιδίωξη του σχεδιαστικού στόχου
της βιώσιμης ανάπτυξης, που αποτελεί την
«ομπρέλα» κάτω από την οποία εντάσσεται κάθε
μελέτη σχεδιασμού.
•Ν
 α μπορεί να λειτουργήσει θετικά και να δώσει
λύσεις στα πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματα
των αστικών περιοχών.
•Ν
 α μπορεί να συμβάλει στην από κοινού διαχείριση
της αβεβαιότητας που κυριαρχεί στο οικονομικό,
κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και στο σύστημα
αξιών.

Hey, man, the world’s moved on,
The age of old-style planning is gone.
We’ll free our profession from its trap
When we all do the Participatory Rap.
..............
So what have planners gotta be?
Advocates for equity,
Comfy with diversity,
Inclusive, participatory,
It’s AGENTS FOR CHANGE
planners need to be.
Cliff Hague, The participatory rap, 4th
Annual of Rural Planning, Belfast, 2007.

Στο Άρθρο 19 της Ατζέντας 21 αναφέρεται επίσης
ότι οι «τοπικές αρχές θα πρέπει να υιοθετούν και
να εφαρμόζουν συγκεκριμένα εργαλεία που να
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συμμετοχή
των πολιτών και της κοινωνίας στον πολιτιστικό
σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των
δημόσιων πολιτιστικών πολιτικών».
Στη συνέχεια του παρόντος Εγχειριδίου παρου
σιάζονται εν συντομία τα συμμετοχικά εργαλεία
ανά στάδιο σχεδιασμού, τα οποία υιοθετήθηκαν
στο πλαίσιο του έργου «DemoCU», αλλά και ο
τρόπος με τον οποίο αυτά ενσωματώθηκαν στη
μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του έργου αυτού. Επιδιώκεται κυρίως να
κατανοηθεί ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι μια
δυναμική διαδικασία, μια «από κάτω προς τα πάνω»
θεώρηση στη λήψη των αποφάσεων, που απαιτεί
αλλαγή φιλοσοφίας και στάσης τόσο των κέντρων
λήψης αποφάσεων και της επιστημονικής κοινότητας,
όσο και των ίδιων των κοινωνικών ομάδων. Μια
άλλη δηλαδή προσέγγιση στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, που απαιτεί ...........

Διαφορετικό τρόπο σκέψης,
χρόνο και
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ!!
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3.2. Α
 ρχική Φάση - Προετοιμασία
Συμμετοχικής Μεθοδολογικής
Προσέγγισης
Καίρια σημασία στην οποιαδήποτε συμμετοχική
σχεδιαστική διαδικασία έχει η περιγραφή της
συμμετοχικής μεθοδολογικής προσέγγισης, των
επιμέρους σταδίων που αυτή περιλαμβάνει με τους
στόχους τους, των συμμετεχόντων σε αυτά και των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, καθώς και η επιλογή των μεθόδων / εργαλείων συμμετοχής που
αξιοποιούνται σε κάθε επιμέρους στάδιο.
Η αρχική αυτή φάση προϋποθέτει:
•Τ
 η δημιουργία ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης
της συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει ειδικούς με γνώση και εμπειρία στην
ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς
και εμπειρία στην αξιοποίηση συγκεκριμένων
μεθόδων συμμετοχής στον σχεδιασμό.
•Τ
 η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας στην
υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη
λήψη αποφάσεων σε διάφορους τομείς χάραξης
πολιτικής.
Στο πλαίσιο του έργου «DemoCU» και οι δύο
παραπάνω παράγοντες πληρούνταν καθώς:
•Η
 σύνθεση της Ομάδας του Έργου διασφάλιζε
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή
ανάπτυξη και εφαρμογή του συμμετοχικού εγχει
ρήματος, με το ΕΜΠ να διαθέτει την απαιτού
μενη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη
και εφαρμογή της συμμετοχικής μεθοδολογίας και

Σύμφωνα

με

το

CLEAR,

οι

συμμετοχικές

διαδικασίες ενισχύονται όταν οι πολίτες:

•C
 an do - έχουν την απαιτούμενη γνώση για να
συμμετέχουν.
•L
 ike to - έχουν την αίσθηση της τοπικής ταυτότητας,
που ενισχύει τη συμμετοχή.
• Enabled to - έχουν τις δυνατότητες για συμμετοχή.
•A
 sked to - κινητοποιούνται από την τοπική ηγεσία
για να συμμετέχουν.
•R
 esponded to - αναγνωρίζουν ότι έχουν ληφθεί
υπόψη οι απόψεις τους από την τοπική ηγεσία.

την ενσωμάτωση σε αυτή κατάλληλων εργαλείων
συμμετοχής, και την ΜΚΟ «Δίκτυο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Μέριμνας» να διαθέτει εμπειρία στην
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση
της κοινωνίας των πολιτών.
•Η
 τοπική Δημοτική Αρχή, όπως και η πρότερη
διαδρομή της καταδεικνύει (πρώτος Δήμος που
εφάρμοσε τον συμμετοχικό προϋπολογισμό), εν
στερνίζεται τη φιλοσοφία των συμμετοχικών δια
δικασιών λήψης αποφάσεων και συνεισέφερε, με
την υποστήριξή της, τα στελέχη της, τη διάθεση
κάθε αναγκαίας πληροφορίας, την κινητοποίηση
φορέων και πολιτών, τη διάθεση των υποδομών της
για τη διενέργεια των συμμετοχικών διαδικασιών,
κ.λπ., στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του
έργου στην περιοχή της αρμοδιότητάς της. Ταυτό
χρονα, μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου
έργου, πρόβαλε τη φιλοσοφία της συμμετοχικής
δημοκρατίας ως βασικό πυλώνα στην επιδίωξη της
τοπικής ανάπτυξης.
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Βασικό στοιχείο της αρχικής αυτής φάσης είναι και
η κατανόηση των βασικών εμποδίων / φραγμών
συμμετοχής που μπορούν να παρεμποδίζουν την
εμπλοκή στελεχών, φορέων, πολιτών στη συμμετοχική
διαδικασία. Για την κατανόησή τους απαιτείται η
ανάλυση του δημογραφικού και κοινωνικού προ
φίλ των συμμετεχόντων και της παρελθούσας
εμπειρίας τους σε θέματα συμμετοχής. Η στάση της
τοπικής ηγεσίας στις συμμετοχικές διαδικασίες στο
παρελθόν επίσης αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα
ανύψωσης εμποδίων/φραγμών στη συμμετοχή. Αν οι
πολίτες συμμετείχαν στο παρελθόν σε συμμετοχικές
δράσεις, χωρίς ποτέ να αναγνωρίζουν ότι οι απόψεις
τους έχουν ληφθεί υπόψη, τότε δημιουργείται σε
αυτούς μια αρνητική στάση, ένα δυνητικό εμπόδιο
επικοινωνίας που θα πρέπει να ξεπεραστεί.
Ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο είναι η μέ
θοδος CLEAR (Lowndes and Pratchett 2006).
Η συγκεκριμένη ανάλυση ανέδειξε κάποια σημαντικά
εμπόδια στη συμμετοχή ανά ομάδα εμπλεκομένων
π.χ. χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κατοίκων, χρήση
ψηφιακών μέσων ενασχόλησης των νέων, κ.λπ. Η
γνώση αυτή συνέβαλλε στην αποτελεσματικότερη
διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής του
έργου και στην επιλογή των κατάλληλων μεθόδων
συμμετοχής και επικοινωνίας, όπως π.χ. τα βιω
ματικά εργαστήρια ενημέρωσης / πληροφόρησης
για την Τρίτη ηλικία, η προώθηση της διαδικτυακής
συμμετοχής στους νέους, κ.ά.

Η Ανάλυση CLEAR του Δήμου Κορυδαλλού

CAN Do……..πληθυσμός του Δήμου, στο μεγαλύτερο
ποσοστό του, ανήκει στην Γ’ ηλικία και άρα δεν έχει
την ίδια δυνατότητα και γνώση χρήσης της νέας
τεχνολογίας με τη νεότερη γενιά»…….,

LIKE to……..δεν έχουν ιδιαίτερα την αίσθηση της
τοπικής ταυτότητας ΚΑΙ την αίσθηση του «ανήκειν»
σε κάποια πολιτιστική κοινότητα…..
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3.3. Α
 νάπτυξη Συμμετοχικής
Μεθοδολογικής Προσέγγισης 1ο Βήμα
Σημαντική παράμετρος της τοπικής συμμετοχικής δη
μοκρατίας είναι η κατάρτιση της μεθοδολογικής προ
σέγγισης της συμμετοχής, αξιολογώντας κατάλληλα
το προφίλ της τοπικής κοινωνίας και τα εμπόδια /
φραγμούς στην εμπλοκή των διαφόρων ομάδων στη
συμμετοχική διαδικασία, όπως αυτά προκύπτουν από
την εφαρμογή της ανάλυσης CLEAR.
Προσαρμόζοντας τη συμμετοχική μεθοδολογική
προσέγγιση στα χαρακτηριστικά της τοπικής κοι
νωνίας, η συμμετοχή αποκτά ένα δυναμικό χα
ρακτήρα και βρίσκεται σε αρμονία με τις τοπικές
συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας, τη
θέση και την επιρροή της στον συσχετισμό δυνάμεων
της πόλης.
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8

Οκτώβριοσ

Νοέμβριοσ

Δεκέμβριοσ

9 10 11 12
Μάρτιοσ

6

Απρίλιοσ

5

Ιανουάριοσ

4

Φεβρουάριοσ

3

Σεπτέμβριοσ

2

Πρώτη συνεδρία με την
Πολιτιστική Επιτροπή
Διαβούλευσησ διευρυμένη
με φορείσ του πολιτισμού
και αθλητισμού
Δεύτερη συνεδρία με την
Πολιτιστική Επιτροπή
Διαβούλευσησ
Συνεδρία με τη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσησ

ΜΕΘΟΔΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΩΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

1

Ιούλιοσ

•Η
 ανάλυση των ομάδων ενδιαφερόντων (stakeholders’ analysis) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
την επιλογή και λήψη απόφασης σχετικά με το
ποιοί θα είναι οι εμπλεκόμενοι σε μια συμμετοχική
διαδικασία.

1° επίπεδο
συμμετοχικήσ
διαδικασίασ Ομάδεσ
Εστίασησ

Αύγουστοσ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Ιούνιοσ

ΠΟΙΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Χρονοδιάγραμμα πρώτου επιπέδου
συμμετοχικής διαδικασίας - Δημιουργία
προσχεδίου διαχείρισης πολιτιστικών δομών
και υποδομών

Μάιοσ

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συμμετοχικού πο
λιτιστικού σχεδιασμού, σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού
θα πρέπει να οργανώνεται η συμμετοχική δια
δικασία γνωρίζοντας:

Προσχέδιο

•Ε
 πιλογή μεθόδων συμμετοχής, τα «εργαλεία»
δηλαδή για τη
δόμηση των διαδικασιών
αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων ή ομάδων (π.χ.
διαπροσωπική ή διαδικτυακή συμμετοχή και πώς;).
ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ;

•Ο
 ργάνωση της συμμετοχικής διαδικασίας ανάλογα
με τον σκοπό της συμμετοχής και τα αποτελέσματα
που επιδιώκονται σε κάθε στάδιο.

Στο συγκεκριμένο έργο, αν και λόγω των πολιτικών
εξελίξεων στη χώρα και της συσχέτισης αυτών με
την τοπική αρχή (π.χ. διοργάνωση εκλογών και
δημοψηφίσματος), ο αρχικός σχεδιασμός και ο
προγραμματισμός των συμμετοχικών διαδικασιών
δεν υλοποιήθηκε πάντοτε αυστηρά, σε σχέση με το
αρχικό χρονοδιάγραμμα, βοήθησε όμως:
• στη δέσμευση της τοπικής ηγεσίας,
•σ
 τη δέσμευση των φορέων, γνωρίζοντας γιατί και
πώς θα συμμετέχουν,
• στη δέσμευση της Ομάδας του Έργου,

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η απάντηση των παραπάνω
ερωτημάτων στην αρχή της υλοποίησης του
σχεδιασμού, στη φάση της προετοιμασίας
του σχεδίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, αν και
αναγνωρίζεται η δυναμική της συμμετοχής και
η αβεβαιότητα που συνδέεται με αυτή.

•σ
 την ευέλικτη προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων, εφόσον ήταν δεσμευμένοι οι σχετικοί πόροι
και οι αρμόδιοι υλοποίησης.

ΕΜΠ
ΔΑΚΜ
Φορείς

Εναρκτήρια
συνάντηση
Συνάντηση
Εργασίας
Ημερίδα
ενημέρωσης
Βιωματικά
Εργαστήρια

Συγκέντρωση
πληροφορίας
από τους
φορείςCrowdsourcing

Aποτέλεσμα

Δήμος

ΠΩΣ

Ομάδα
Έργου

Στόχος

Βήμα 1ο
Που
είμαστε;

ΠΟΙΟΙ

3.4.1. ΠΟΥ Είμαστε ;
Δημιουργία
ΠΕΔ
70 ερωτηματολόγια
φορέων
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Σημαντικό στοιχείο για την έναρξη της συμμετοχικής
διαδικασίας, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί στη
μεθοδολογική προσέγγιση του έργου «DemoCU»
(βλ. Διάγραμμα 5), αποτέλεσε η ανάληψη επικοι
νωνιακών δράσεων κατά τη διάρκεια της πα
ρούσας φάσης του σχεδιασμού. Οι συγκεκριμένες
επικοινωνιακές ενέργειες ήταν κρίσιμες καθώς:
• ε πεδίωξαν την ευρεία ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά
με τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς και τη
δυναμική τους στη τοπική κοινωνία
•σ
 υνέβαλαν στη συλλογή πληροφορίας / γνώσης
για θέματα πολιτισμού / αθλητισμού και ουσιαστικά
στην...

Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
Χαρτογράφηση Πολιτιστικών Δομών και

Πως συμμετείχαν
•Π
 αρουσίαση στους φορείς, στους πολίτες και στα
στελέχη του ΟΤΑ της φιλοσοφίας του έργου και
των ωφελειών για τους ίδιους και για τον Δήμο
τους, καθώς και για την τοπική κοινωνία.
•Δ
 ιάλογος με τους συμμετέχοντες για το έργο και τα
οφέλη του.
•Δ
 ιάλογος με τους συμμετέχοντες για τον πολιτισμό
στην περιοχή τους.
•Δ
 έσμευση συμμετεχόντων για ενεργοποίηση και
άλλων φορέων.
Αποτέλεσμα
• Προβολή του έργου.
•Δ
 ημιουργία λίστας πρεσβευτών του έργου στην
τοπική κοινωνία.
•Σ
 υμβολή στην ανάλυση των εμπλεκόμενων (stakeholders’ analysis).

Υποδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μια αποτελεσματική στρατηγική
για την επικοινωνία του έργου στην τοπική
κοινωνία και η άμεση επαφή της Ο.Ε. με τις
διάφορες τοπικές ομάδες αποτελεί ουσιαστική
προϋπόθεση για την έναρξη της συμμετοχικής
διαδικασίας (βλ. Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας
Έργου «DemoCU» - http://www.democu.gr/
sites/default/files/REPORT_ II_1_COMMUNICATION_ PLAN_FINAL_1_7_15.pdf).

Επικοινωνιακές Δράσεις Έργου
1η Επικοινωνιακή Δράση: Εναρκτήρια
Συνάντηση Έργου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η αποτελεσματικότητα της επι
κοινωνιακής πολιτικής εξαρτάται, ανάμεσα σε
άλλα, και από:
•Τ
 ην κατάρτιση ενός συγκεκριμένου σχεδίου
δράσεων επικοινωνίας.

Ποιοι συμμετείχαν

•Τ
 ην ενεργοποίηση διαφορετικών καναλιών
επικοινωνίας.

• Δημοτική Αρχή.

• Την ενεργοποίηση της τοπικής ηγεσίας.

• Στελέχη ΟΤΑ.

• Τη δημιουργία πρεσβευτών του έργου.

• Πολιτιστικοί Φορείς.

•Τ
 η συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση των
πρεσβευτών του έργου.

• Μέλη της Ο.Ε.
(25 άτομα)
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Ευχαριστία επιστολή της ομάδας
του έργου ÇDemoCUÈ προς τους
συμμετέχοντες ως συστατικό της
αποτελεσματικής επικοινωνίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κρατήστε μια ζεστή επικοινωνία με το κοινό. Ευχαριστείστε το για τη συμμετοχή του.
Δείξτε του με τον τρόπο σας πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του.
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2η Επικοινωνιακή Δράση: Άτυπη Συνά
ντηση Φορέων Πολιτισμού και Αθλη
τισμού 			
			
Ποιοι συμμετείχαν
• Δημοτική Αρχή.
• Στελέχη ΟΤΑ.
•Π
 ολιτιστικοί/Αθλητικοί Φορείς (επιλέχθηκαν βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων για να δημιουργήσουν
τη δεξαμενή από την οποία θα αντληθούν τα μέλη
της Πολιτιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης - ΠΕΔ).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν και γενικά, η μέθοδος συλ
λογής πληροφορίας με τη βοήθεια ερω
τηματολογίων δεν θεωρείται ότι εντάσσεται
στις συμμετοχικές διαδικασίες (σημαντική
επιρροή του ερωτώντα στον ερωτώμενο και
του περιορισμού του δεύτερου) (Στρατηγέα
2015), στο παρόν έργο θεωρείται ότι αποτέλεσε
ένα αρχικό στάδιο συμβουλευτικής της Ομάδας
Έργου από τους τοπικούς φορείς καθώς:
•σ
 υνέβαλε στην αναγνώριση των εμπλεκομένων και στη δημιουργία της ΠΕΔ,

Πως συμμετείχαν

•ο
 δήγησε στην αποτύπωση και αξιολόγηση
των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,

Συζήτηση - Διάλογος – Συμπλήρωση
Ερωτηματολογίων.

•α
 ποτέλεσε το έναυσμα για μια συνεχή και
αμφίδρομη επικοινωνία με τους φορείς,

Αποτέλεσμα

• ε ν μέρει συμπληρώθηκε με διάλογο και
προσωπική επικοινωνία των στελεχών του
ΟΤΑ με τους φορείς, στο πλαίσιο προσωπικών
συναντήσεων.

• Οριστικοποίηση μελών της ΠΕΔ.
• Δέσμευση μελών ΠΕΔ για συμμετοχή.
• Χρονοδιάγραμμα συμμετοχής.
•Σ
 υλλογή πληροφορίας (μέσω ερωτηματολογίων),
που συμβάλλει στην αξιολόγηση της υπάρχουσας
κατάστασης των πολιτιστικών δομών και υποδομών
του Δήμου Κορυδαλλού.

Καταγραφή των Προβλημάτων/Αδυναμιών των
Δομών/Υποδομών του Πολιτισμού
Έντυπο ΙΙ - Πολιτισμός
Πηγή: «DemoCU», Έκθεση Ι.Ι
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3η Επικοινωνιακή Δράση: Διευρυμένη
Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας με Φορείς
και Πολίτες
Ποιοι συμμετείχαν
• Φορείς της πόλης.
• Πολίτες.
• Δημοτική Αρχή.
• Στελέχη ΟΤΑ.
• Ακαδημαϊκοί.
• Εκπρόσωποι Φορέα Επιχορήγησης.
Πως συμμετείχαν
• Παρουσίαση - Ενημέρωση Οδικού Χάρτη του Έργου
- Ψηφιακής Πλατφόρμας.
• Συζήτηση - Διάλογος.
• Κατάθεση απόψεων πολιτών για τα πλεονεκτήματαμειονεκτήματα του πολιτισμού /αθλητισμού στην
περιοχή μελέτης.
Αποτέλεσμα
• Αναγνώριση της σημασίας της συμμετοχικής
δημοκρατίας από τους πολίτες και τους φορείς.
• Διαπίστωση ανάγκης περαιτέρω ενημέρωσης /
συμμετοχής και εμπλοκής συγκεκριμένων ομάδων
π.χ. Τρίτης Ηλικίας, μαθητών / μεταναστών με
βιωματικού τύπου δράσεις, καθώς οι συγκεκριμένες
ομάδες παρουσιάζουν ιδιαίτερους φραγμούς στην
επικοινωνία /συμμετοχή.
• Κατάθεση απόψεων για τα προβλήματα των δομών
/υποδομών πολιτισμού στην περιοχή.

Οι Πολίτες έχουν τις λύσεις...
			

«DemoCU»
		

Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Συναίνεση

οι Πόλεις ΑΚΟΥΝ;;;

Μια συμμετοχική θεώρηση
της ανάλυσης SWOT

... οι πολίτες είναι αυτοί που γνωρίζουν τα
προβλήματα της υφιστάμενης πολιτιστικής /
αθλητικής δραστηριότητας ή των υποδομών

Ρωτήστε τους….

Οτιδήποτε
ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ
πρέπει και να
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ
με τη συμμετοχή

... εμπλακείτε μαζί τους σε μια διαδικασία «brain

των κοινωνικών ομάδων

... αλλά γνωρίζουν και τα πλεονεκτήματά τους

writing» για το πως θα αντιμετωπιστούν τα
προβλήματά τους……

Kaufmann, 2011
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο ρόλος των στελεχών και της τοπικής πολιτικής ηγεσίας είναι κρίσιμος στην
ενεργοποίηση και συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων. Οι πολίτες θέλουν να ακουστούν …
θέλουν να εκφραστούν …… διστάζουν ... και θέλουν την τοπική ηγεσία να τους παρακινεί ….

Καινοτόμες

Επένδυση

Ενεργοί

λύσεις

στους ανθρώπους

πολίτες

Ομάδες
Εστίασης
Διαδικτυακή
Επικοινωνία

Win-Win
λύσεις

Φορείς

Aποτέλεσμα

ΔΕΔ

ΠΩΣ

Ομάδα
Έργου
ΠΕΔ

Στόχος

Βήμα 2ο
Που
θέλουμε
να πάμε;

ΠΟΙΟΙ

3.4.2. ΠΟΥ θέλουμε να πάμε;
Προσχέδιο
Ολοκληρωμένης
Πολιτιστικής
Ανάπτυξης

Πολίτες

Στο στάδιο αυτό, η συμμετοχική διαδικασία κορυ
φώνεται και οργανώνεται σε δύο επίπεδα. Σε
κάθε επίπεδο αξιοποιούνται διαφορετικά εργαλεία
συμμετοχής, με διαφορετικούς συμμετέχοντες,
μεθοδολογική προσέγγιση και στόχους.

στη συνεργασία τους με την Ομάδα του Έργου.
Η δεύτερη -ΔΕΔ- επιβάλλεται θεσμικά από τη
νομοθεσία σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τον
Νόμο του «Καλλικράτη» και για αυτό δεν αναλύεται
ιδιαίτερα στον παρόν εγχειρίδιο.

Εν συντομία, η μεθοδολογική προσέγγιση που ακο
λουθήθηκε στο «DemoCU» παρουσιάζεται στη
συνέχεια.

Πως συμμετείχαν

Ποιοι συμμετείχαν

Για την υλοποίηση της συμμετοχικής διαδικασίας
αξιοποιείται η συμμετοχική μέθοδος των «Ομάδων
Εστίασης» (για περισσότερες πληροφορίες για τη
συγκεκριμένη μέθοδο συμμετοχής βλ. Στρατηγέα,
2015).

Στο πρώτο επίπεδο διαβουλεύσεων του «DemoCU»
συμμετέχουν:

Στόχος διαβούλευσης - συμμετοχής

1o Επίπεδο Συμμετοχικών Διαδικασιών

•η
 Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσης - ΠΕΔ
(άτυπη επιτροπή που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο
του έργου «DemoCU») και
•η
 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - ΔΕΔ
(θεσμοθετημένη επιτροπή που λειτουργεί στον
Δήμο Κορυδαλλού κατά τις επιταγές του Άρθρου
76 του Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ Τεύχος Α 87).
Η πρώτη ομάδα –ΠΕΔ- αποτελείται από μέλη με
ενεργό ρόλο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στα
θέματα του πολιτισμού και του αθλητισμού στην
περιοχή μελέτης, με σημαντική εμπειρία και γνώση
γύρω από αυτά, στοιχείο το οποίο αξιοποιείται
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Μέσω της αξιοποίησης της μεθόδου συμμετοχής
«Ομάδες Εστίασης» με τα μέλη της ΠΕΔ επιδιώκεται:
•Η
 κατανόηση από τους συμμετέχοντες, της
επιρροής των παραμέτρων του εξωτερικού
περιβάλλοντος στην πολιτιστική ανάπτυξη της
περιοχής (παρουσίαση παραγόντων του εργαλείου
PEST - Βλ. Παράρτημα ΙΙ).
•H
 ιεράρχηση, από την εμπειρία τους, των
παραπάνω παραγόντων σε σημαντικούς ή μη.
•Η
 συμβολή τους στην οριοθέτηση των κρίσιμων
ζητημάτων που έχει αναδείξει η ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης.
• Η ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων που
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επηρεάζουν τους τομείς του πολιτισμού / αθλη
τισμού.
•Η
 διασφάλιση συναίνεσης σχετικά με τη διατύπωση
του στρατηγικού στόχου στο υπό διαμόρφωση
σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης.
•Η
 διατύπωση / επεξεργασία των κύριων αξόνων
προτεραιότητας για την επιδίωξη του στρατηγικού
στόχου.
Αποτέλεσμα
• Σημαντική εμβάθυνση στα κρίσιμα ζητήματα.
•Σ
 υμβολή στη διατύπωση του στρατηγικού στόχου
και των αξόνων προτεραιότητας για την επιδίωξή
του.
•Σ
 υμβολή στη διατύπωση των κατευθύνσεων και
μέτρων πολιτικής.

Πως εφαρμόστηκε η Μέθοδος των Ομάδων
Εστίασης στο «DemoCU»
Σύνθεση
Διευρυμένη (16 συμμετέχοντες), προκειμένου να
δοθεί η ευκαιρία εκπροσώπησης διαφορετικών
ομάδων της τοπικής κοινωνίας (ιδανικός αριθμός
4-12 συμμετέχοντες).
Προετοιμασία Διαδικασίας
• Δημιουργία Οδηγού Διαλόγου
• Δημιουργία Υλικού Διαβούλευσης
• Ηλεκτρονική Πρόσκληση προς τα μέλη της ΠΕΔ
•Τ
 ηλεφωνική Επικοινωνία μελών της Ο.Ε. με τα μέλη
της ΠΕΔ
•Δ
 ημιουργία υλικού παρουσίασης για την κατανόηση
των στόχων της διαβούλευσης
• Οργάνωση χώρου
• Ενημέρωση συντονιστή συζήτησης
Υλοποίηση
•Ε
 πικοινωνία στόχου διαβούλευσης στα μέλη της
ΠΕΔ μια εβδομάδα πριν
• Παρουσίαση οδηγού συζήτησης
• Ορισμός κανόνων συζήτησης από τον συντονιστή
•Α
 ποστολή υλικού με τα αποτελέσματα της συζήτησης
στους συμμετέχοντες
Αξιολόγηση Συμμετοχικής Διαδικασίας
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Συμμετοχικής
Διαδικασίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για την επίλυση των συγκρούσεων που είναι δεδομένες όταν συμμετέχουν άτομα που
εκφράζουν διαφορετικές θέσεις, θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά και να εκπαιδευτεί κατάλληλα ο
συντονιστής της συζήτησης σε μια «Ομάδα Εστίασης» ….

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι «συγκρούσεις» αποτελούν μέρος της δημιουργικής συμμετοχικής διαδικασίας και
πεδίο έναρξης ενός εποικοδομητικού διαλόγου... δεν πρέπει να αποφεύγονται ... αλλά να επιδιώκονται
για να υπάρχει αλληλεπίδραση, εμπλουτισμός των απόψεων, αναζήτηση του «κοινού τόπου» ....

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: H επικοινωνία του υποστηρικτικού υλικού για την παρουσίαση του προς συζήτηση
θέματος πρέπει να είναι απλή και κατανοητή στους συμμετέχοντες.
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2ο Επίπεδο Συμμετοχικών Διαδικασιών
– Διαδικτυακή Συμμετοχή
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ποιοι συμμετείχαν
Κάθε πολίτης, φορέας, κάτοικος ή μη της περιοχής,
εφόσον εγγραφεί στην εφαρμογή ως χρήστης.
Πως συμμετείχαν
Μέσω της σχετικής εφαρμογής στην πλατφόρμα
«DemoCU», ο χρήστης μπορούσε:
•ν
 α πληροφορηθεί /ενημερωθεί για το Προσχέδιο
και τους φορείς,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πρόβλημα 1: Ψηφιακό χάσμα μεταξύ των
γενεών και έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης ψηφιακών εργαλείων από την Τρίτη Ηλικία
Λύση: Ενημέρωση-Εκπαίδευση
διαπροσωπικής επικοινωνίας.

στο

πλαίσιο

•ν
 α αξιολογήσει το σχέδιο, συμφωνώντας ή δια
φωνώντας με τον στόχο, να αξιολογήσει τους
άξονες προτεραιότητας και τις κατευθύνσεις πο
λιτικής του σχεδίου,

Πρόβλημα 2: Μη τοποθέτηση των χρηστών με
κείμενο και σημαντική αδυναμία στη διατύπωση
/ υποβολή προτάσεων

•ν
 α θέσει ένα θέμα για συζήτηση ή να κάνει μια
πρόταση.

Λύση: Απλή γλώσσα και στην ψηφιακή λει
τουργία. Επιλογή συγκεκριμένων προσχε
διασμένων ενεργειών. Προσέλκυση κοινού με
εικόνες.

Στόχος διαβούλευσης - συμμετοχής
Η διαδικτυακή συμμετοχή είχε ως στόχο:
• την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας,
• τ ην αξιολόγηση (συμφωνία ή διαφωνία) του
στρατηγικού στόχου του σχεδίου,
• τ ην ιεράρχηση των αξόνων προτεραιοτήτων και
των ενδεικτικών κατευθύνσεων πολιτικής,
• την υποβολή προτάσεων.
Αποτελέσματα
Η διαδικτυακή συμμετοχή ήταν κατώτερη των
προσδοκιών και των προσπαθειών της ομάδας
του έργου «DemoCU», εν τούτοις αξιολογείται
θετικά, λαμβανομένου υπόψη και του χαμηλού
βαθμού ωριμότητας των σχετικών διαδικτυακών
συμμετοχικών διαβουλεύσεων σε τοπικό επίπεδο στη
χώρα μας και της ανάλογης έλλειψης εμπειριών των
πολιτών σε τέτοιας μορφής διαδικασίες.
Οι χρήστες αξιολόγησαν στην πλειοψηφία τους
θετικά τον στρατηγικό στόχο, όπως έχει τεθεί, και
κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με την ιεράρχηση
των κατευθύνσεων πολιτικής για την επίτευξή του.
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Πόσο συμφωνείτε με τον άξονα 1;
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ αρκετά
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ αρκετά
Διαφωνώ απόλυτα
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Οι πολλαπλές λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας ÇDemoCUÈ

Προβολή

Ενημέρωση

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ συμμετέχουν στη χάραξη
ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής
Συμμετοχή
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ συμμετέχουν στη χάραξη
ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής

Η πρόταση της
κοινωνίας των πολιτών
για τους τομείς του
πολιτισμού και αθλητισμού

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
...δικτύωση

συζητούν/αλληλεπιδρούν
για θέματα πολιτισμού/αθλητισμού
στην πόλη

Επισκεφτείτε τη πλατφόρμα

ÇDemoCUÈ στο www.democu.gr
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4η Επικοινωνιακή Δράση
Η βιωματική μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό εργα
λείο για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη
δεσμών μεταξύ των εμπλεκομένων και της Ομάδας
του Έργου (Ο.Ε.) συμβάλλοντας, ως εργαλείο
διαπροσωπικής επικοινωνίας, στη συζήτηση των
κρίσιμων ζητημάτων του πολιτισμού για την περιοχή.
Ποιοι συμμετείχαν

κατευθύνσεων και των μέτρων πολιτικής, όπως
αυτά διατυπώνονται στο Προσχέδιο (αξιολόγηση
Προσχεδίου).
Αποτέλεσμα
•Α
 νάδειξη φραγμών / εμποδίων συμμετοχής δια
φορετικών ομάδων.
• Ανάδειξη έλλειψης δεξιοτήτων συμμετοχής.
•Σ
 υμβολή στην πρόταση συγκεκριμένων δράσεων
του Προσχεδίου.

• Πολίτες διαφορετικών ηλικιών.
• Άτομα Τρίτης ηλικίας.
• Μετανάστες, ΡΟΜΑ.
• Νέοι.
Πως συμμετείχαν
• Οργάνωση βιωματικής μάθησης.
• Δημιουργία υλικού και διάλογος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μια αποτελεσματική οργάνωση
των βιωματικών εργαστηρίων απαιτεί:

Στόχος Βιωματικών Εργαστηρίων

• Αρχικό φυλλάδιο επικοινωνίας του έργου.

Τα τέσσερα βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν
συνέβαλαν:

•Σ
 υντονιστή με εμπειρία στη διοργάνωση
βιωματικών δράσεων.

•Σ
 την ενίσχυση της επικοινωνίας στο πλαίσιο του
έργου, καθώς πολίτες συγκεκριμένων ομάδων
γνωρίζονται, επικοινωνούν με την Ο.Ε. και
προβάλλουν τη φιλοσοφία και τις απόψεις τους στο
κοινωνικό τους περιβάλλον.

• Σχεδιασμό της οργάνωσης και ροής

•Σ
 την ενημέρωση / ενεργοποίηση των πολιτών και
στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στον διάλογο
για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό της περιοχής
τους.

• Οργάνωση catering.
•Α
 ξιολόγηση της ροής του Εργαστηρίου από
τον συντονιστή.
• Δυνατότητα ξενόγλωσσης επικοινωνίας.

•Σ
 την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για την ενθάρρυνση
της συμμετοχής τους στην πλατφόρμα του έργου.
•Σ
 τη συλλογή πληροφορίας από τις διαφορετικές
ομάδες που εμπλέκονται σχετικά με την αξιολόγηση
των στόχων, των αξόνων προτεραιότητας, των
Βιωματικά εργαστήρια ÇDemoCUÈ
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Ημερομηνία		

Συμμετέχοντες

ΒΕ1: «Ο πολιτισμός μας ενώνει»

23/09/2015

12

ΒΕ2: «Ο πολιτισμός αφορά και στην τρίτη ηλικία»

01/10/2015

16

ΒΕ3: «Πολυπολιτισμικός πολιτιστικός διάλογος»

11/11/2015

9

ΒΕ4: «Οι νέοι δημιουργούν»

21/01/2016

14
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Διαπροσωπική
επικοινωνία

3ο Επίπεδο Συμμετοχικών Διαδικασιών
– Διαπροσωπική Επικοινωνία

Δράσεις

Aποτέλεσμα

Πολίτες

ΠΩΣ

Ομάδα
Έργου
ΠΕΔ

Στόχος

Βήμα 3ο
Πως θα
πάμε;

ΠΟΙΟΙ

3.4.3. ΠΩΣ θα πάμε ;

Πρόταση
Τελικού
Σχεδίου
Ολοκληρωμένης
Πολιτιστικής
Ανάπτυξης

Στόχος διαβούλευσης - συμμετοχής
Διατύπωση ενδεικτικού καταλόγου δράσεων ανά
άξονα προτεραιότητας και ανά μέτρο πολιτικής.

Ποιοι συμμετείχαν
• οι νέοι,

Αποτελέσματα

• τα άτομα της τρίτης ηλικίας,

Από την εφαρμογή της προέκυψαν αποτελέσματα τα
οποία εμπλούτισαν τις επιμέρους ενότητες του προς
διαμόρφωση τελικού σχεδίου, κυρίως ως προς το
μέρος εκείνο που αφορά τα μέτρα πολιτικής και τις
σχετικές δράσεις.

• τα μέλη των εθνικοτοπικών συλλόγων της περιοχής,
• τ α μέλη /εκπρόσωποι θεατρικών ομάδων /κινημα
τογράφου.
Πως συμμετείχαν
Αξιοποιείται η μέθοδος συμμετοχής Charrette,
προσαρμοσμένη στα δεδομένα της συγκεκριμένης
πραγματικότητας.
Η αδυναμία συγκέντρωσης του συνόλου των
διαφορετικών ομάδων σε ταυτόχρονη συνεδρία
(τουλάχιστον δύο ημερών) οδήγησε στην απόφαση
των μεμονωμένων συναντήσεων με τις επιμέρους
ομάδες στον χώρο τους (σχολικές μονάδες και ΚΑΠΗ),
αλλά και στον χώρο του Δημαρχείου του Κορυδαλλού
(συναντήσεις με τις θεατρικές / κινηματογραφικές
ομάδες και τους εθνικοτοπικούς συλλόγους). Τον
συντονισμό των επιμέρους συναντήσεων είχαν τα
άτομα της Ομάδας του Έργου. Οι επιμέρους συνεδρίες
γίνονταν (α) με τον διαχωρισμό (όπου αυτό ήταν
εφικτό από τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν)
σε ομάδες και την υλοποίηση των διαβουλεύσεων
μέσα από τη συζήτηση των διαφορετικών διαστάσεων
του προς συζήτηση τελικού προσχεδίου με τις
επιμέρους ομάδες, και (β) τη συλλογική (με όλες τις
ομάδες) συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
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Μέθοδος Charrette4 (workshop)
Σύνθεση: Μικρό ή μεγάλο πολυποίκιλο κοινό
(50-1000), ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, τους
πόρους και το υπό συζήτηση θέμα (διάρκεια 2
ημέρες έως 4 εβδομάδες).
Στόχος: Επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ διαφορετικών
ομάδων σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντατική
διαδικασία) – Πολλές εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο.
Διαδικασία: Σαφής περιορισμός, ο χρόνος.
Διακρίνονται τρεις φάσεις, προ-charrette, charrette
και μετα-charrette.
Αποτέλεσμα: Τεχνική έκθεση με τις προκλήσεις, τα
δυνατά σημεία, συγκεκριμένες δράσεις, έργα, μέτρα
πολιτικής κ.ά.
Εφαρμογή: Σε σημαντικό εύρος προβλημάτων,
κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

4

Βλ. Στρατηγέα, Α. (2015), Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού

Σχεδιασμού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα,
Πρόγραμμα Κάλλιππος, Αθήνα, ISBN 978-960-603-241-7,
http://repository.kallipos.gr/handle /11419/5428 (ηλεκτρονικό
βιβλίο).
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Κεφάλαιο 4
“Too many are accustomed to
think of (town) planning as an
art of compass and rule, a matter to be worked out between
engineers and architects almost alone, and for their town
councils.
But the true (town) plan, the
only one worth having, is the
outcome and flower of the
whole civilization of a community and of an age”.
Geddes, 1915, p. 210-211

Κεφάλαιο 4

4. Συμπεράσματα
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες καταγράφεται μια ση
μαντική στροφή των κέντρων λήψης αποφάσεων
προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο τη
συμπερίληψη των διαφορετικών οπτικών και
προτεραιοτήτων των πολιτών και των ομάδων συμ
φερόντων (stakeholders) στη χάραξη πολιτικής και
την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων
κ.λπ.
Ο προσανατολισμός των κέντρων λήψης αποφάσεων
προς την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού
στη χάραξη πολιτικής αποτελεί το προϊόν σειράς
παραγόντων, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι
(Στρατηγέα 2015):
•O
 προβληματισμός σε διεθνές επίπεδο γύρω από
την έννοια της συμμετοχής και τον ρόλο της στη
διαχείριση των εντεινόμενων περιβαλλοντικών
προκλήσεων, όπως αυτός διατυπώνεται σε μια
σειρά από διεθνή φόρουμ και αποτυπώνεται σε
σειρά κειμένων πολιτικής, συμπυκνούμενος στη
ρήση «think global, act local».
•H
 αλλαγή στο μοντέλο λήψης αποφάσεων και
χάραξης πολιτικής, με τη σταδιακή μετάβαση από
ένα συγκεντρωτικό μοντέλο («από πάνω προς
τα κάτω») των προηγούμενων δεκαετιών, όπου
οι αποφάσεις λαμβάνονταν από μικρή ομάδα
τεχνοκρατών και φορέων της κεντρικής διοίκησης,
σε ένα αποκεντρωτικό μοντέλο («από κάτω προς
τα πάνω»), με τη μεταφορά ενός φάσματος
αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο, όπου κυρίαρχοι
στη λήψη αποφάσεων είναι οι φορείς της τοπικής
διοίκησης και οι τοπικές κοινωνίες.
•Ο
 ι ραγδαίες εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληρο
φορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η σημαντική
επιρροή τους τόσο στο επίπεδο της πρόσβασης
των πολιτών σε πληροφορία, όσο και σε αυτό
της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων και ομάδων.
Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν σημαντικά στην
«ωρίμανση» των τοπικών κοινωνιών μέσα από
την πλατιά ενημέρωσή τους, καθιστώντας τους
πολίτες κοινωνούς των προβλημάτων και των
προκλήσεων, ανοίγοντας σε αυτούς νέα πεδία
δράσης και πίεσης για ένα καλύτερο μέλλον, με
έμφαση στα πεδία της περιβαλλοντικής προστασίας
και της ποιότητας ζωής. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις
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αυτές δημιούργησαν πρόσφορο πεδίο για την
ανάπτυξη νέων καναλιών επικοινωνίας μεταξύ της
διοίκησης και των κέντρων λήψης αποφάσεων, από
τη μια πλευρά, και των πολιτών από την άλλη, ενώ,
μεταξύ άλλων, έδωσαν επίσης σημαντική ώθηση
στα θέματα της διαφάνειας, του εκδημοκρατισμού
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και της
αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων στη χάραξη
πολιτικής, με την ενίσχυση των λιγότερο ισχυρών
ομάδων.
•H
 κατανόηση ότι στο τοπικό επίπεδο οι πολίτες
έχουν βαθύτερη γνώση των προβλημάτων αλλά και
των προτεραιοτήτων τους από τους τεχνοκράτες,
καθώς αυτή απορρέει από την εμπειρία τους και
την ένταση με την οποία βιώνουν τα προβλήματα,
στοιχείο καθοριστικό για την ιεράρχηση των
παρεμβάσεων και τις επιλογές ενός σχεδιασμού
που θα αποτυπώνει τις επιθυμίες, τις αξίες, τις
προτιμήσεις και τα οράματα των τοπικών κοινωνιών
και θα προωθεί παρεμβάσεις σε αρμονία με αυτά.
Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τις συμμετοχικές
διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο ακολουθεί μια ανοδική
πορεία τα τελευταία χρόνια, έχοντας όμως ακόμη
αρκετό δρόμο να διανύσει. Αρκετά παραδείγματα
τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών διοικήσεων
κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκοντας
να εμπλέξουν τις τοπικές κοινωνίες τόσο στη λήψη
αποφάσεων για τη διαχείριση προβλημάτων της
καθημερινότητας, όσο και στη λήψη αποφάσεων
για τη χάραξη μιας στρατηγικής με αναπτυξιακό
πρόσημο. Το τελευταίο γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε
μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, με τις συμμετοχικές
διαδικασίες να αποτελούν ένα πεδίο δράσης για τη
δημιουργία ενός αισιόδοξου οράματος βιώσιμης
τοπικής ανάπτυξης και τη συστράτευση όλων των
δυνάμεων για την επιδίωξή του.
Η περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού, την εμπειρία
του οποίου επιχειρεί να καταγράψει το παρόν
Εγχειρίδιο, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Η έμφαση
του συμμετοχικού εγχειρήματος του «DemoCU»
θέτει ως κορωνίδα της προσπάθειας τον τομέα του
πολιτισμού και του αθλητισμού, επιχειρώντας να
καταστήσει τους εν λόγω τομείς ως όχημα για την
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Η εμπειρία από το συμμετοχικό εγχείρημα στον
Δήμο Κορυδαλλού καταδεικνύει τη χρησιμότητα
των συμμετοχικών προσεγγίσεων, μέσα από τα
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Η προσέγγιση του έργου «DemoCU»
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
αποτελούν μέρος της πολιτιστικής και γενικότερης
ανάπτυξης του πληθυσμού
Στο έργο «DemoCU», η έννοια του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
διευρύνεται για να περιλάβει και τον τομέα του
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, θεωρώντας τον τελευταίο ως έναν
κοινωνικό θεσμό, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη
δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Είναι
χαρακτηριστική η θεώρηση του αθλητισμού στην
Αρχαία Ελλάδα, ως κοινωνικού και πολιτισμικού
αγαθού, με σημαντικές παιδαγωγικές διαστάσεις και
χαρακτήρα.

αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από το εν
λόγω έργο τόσο από ποσοτική όσο, κυρίως, από
ποιοτική άποψη. Ταυτόχρονα, απεικονίζει μια σειρά
από ουσιαστικά ελλείμματα για την υλοποίηση των
συμμετοχικών διαδικασιών που εστιάζουν:
•Σ
 την ανάγκη εκπαίδευσης στις συμμετοχικές
διαδικασίες τόσο των στελεχών της τοπικής
διοίκησης όσο και του πληθυσμού.
•Σ
 την ενσωμάτωση των συμμετοχικών προσεγγίσεων
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για ένα
μεγαλύτερο εύρος θεμάτων της τοπικής διοίκησης.
•Σ
 την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
της διοίκησης και των πολιτών, στοιχείο που
στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη λογοδοσία, τις
ανοικτές διαδικασίες κ.λπ.
Επίσης, καταδεικνύει τη χρησιμότητα των κλασ
σικών εργαλείων συμμετοχής, που στηρίζονται
στη διαπροσωπική επικοινωνία, καθώς και των
διαδικτυακών εργαλείων συμμετοχής. Το σύνολο των
εργαλείων αυτών διευρύνει την εργαλειοθήκη, αλλά
και τις επιλογές των κέντρων λήψης αποφάσεων και
της επιστημονικής κοινότητας για την αναζήτηση
και χρήση της κατάλληλης μεθόδου, ανάλογα με
το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου η

συμμετοχή υλοποιείται, την κουλτούρα συμμετοχής
εντός του πλαισίου αυτού, το πρότυπο επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης των πολιτών, τις ανάγκες και
τους στόχους του σχεδιασμού, την τεχνολογική
υποδομή και τα διαθέσιμα εργαλεία, τον βαθμό
ετοιμότητας των οργανωτικών δομών που υλοποιούν
τις συμμετοχικές διαδικασίες κ.λπ. (Στρατηγέα 2015).
Τα παραπάνω οριοθετούν κατά κάποιον τρόπο το
τοπίο για την επιλογή ανάμεσα στις κλασικές και τις
διαδικτυακά υποστηριζόμενες μεθόδους συμμετοχής.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί σχετικά με την επιλογή
αυτή ότι, όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφική
επισκόπηση, η συμπληρωματική αξιοποίηση της
διαδικτυακής με τις κλασικές μεθόδους συμμετοχής
οδηγεί σε καλύτερα, από ποιοτική άποψη,
αποτελέσματα (Conroy και Gordon 2004, Mandarano
και άλλοι 2010, Papadopoulou και Stratigea 2014).
Ως εκ τούτου, τα εργαλεία και οι τεχνολογίες της
διαδικτυακής συμμετοχής θα πρέπει να ιδωθούν
ως συμπληρωματικά των κλασικών συμμετοχικών
μεθόδων, αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία
της συμμετοχής και επιτυγχάνοντας καλύτερα
αποτελέσματα από τις συμμετοχικές διαδικασίες στον
σχεδιασμό.
Η παραπάνω βιβλιογραφική διαπίστωση επιβε
βαιώνεται και στο παράδειγμα του «DemoCU»,
όπου η διαπροσωπική επικοινωνία και η τακτική
επαφή και αλληλεπίδραση με φορείς και πολίτες
απετέλεσε το θεμέλιο λίθο για την επιτυχή έκβαση
των στόχων του έργου. Η διαδικτυακή επικοινωνία
είχε έναν κυρίως επικουρικό ρόλο και, όπως τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν, απετέλεσε το μέσο
επικοινωνίας κυρίως με τις νεότερες ηλικιακά ομάδες
της περιοχής μελέτης.
Σημαντικό επίσης είναι το έλλειμμα που κα
ταγράφεται σχετικά με τη γνώση των πολιτών για
τη συμμετοχή και τις εμπειρίες τους γύρω από
αυτό το ζήτημα. Οι πολίτες, όπως κατέδειξαν οι
διαπροσωπικές συμμετοχικές διαδικασίες, επιθυμούν
να συμμετέχουν και να εκφράσουν τις απόψεις
τους, αλλά δεν γνωρίζουν το «που» και το «πως».
Συμμετοχικές δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα προς
αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες
και αποτελεσματικές, όπως κατέδειξε και η εμπειρία
των βιωματικών εργαστηρίων του «DemoCU». Η
βιωματική προσέγγιση απαιτεί χρόνο, οργάνωση και
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
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που αν αξιοποιηθούν θα διευκολύνουν την υλο
ποίηση των επιδιωκόμενων στόχων.

Η Ανάλυση SWOT
Η ανάλυση SWOT αποτελεί
μια τεχνική σχεδιασμού και
οργάνωσης ενός συνεκτικού
πλαισίου λήψης αποφάσεων,
που μπορεί να αφορά έναν
θεσμό, μια επιχείρηση, μια
γεωγραφική περιοχή, μια
δημόσια πολιτική κ.τ.λ. Είναι
μια τεχνική σχεδιασμού των
δράσεων ιδιαίτερα διαδεδομένη στο πλαίσιο της
Διοίκησης Επιχειρήσεων για περισσότερα από 50
χρόνια.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής της SWOT ανάλυσης
στον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό, βασικός
στόχος είναι η ολοκληρωμένη διερεύνηση των
εσωτερικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών ενός
οργανισμού ή μιας επιχείρησης ή μιας περιοχής,
σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διερεύνηση
των εξωτερικών ευκαιριών και των απειλών. Πιο
συγκεκριμένα:
•Τ
 α πλεονεκτήματα ή δυνάμεις αναφέρονται
στους πόρους ή τις δεξιότητες που μπορούν
να αξιοποιηθούν για την αύξηση της αποτε
λεσματικότητας και την επίτευξη στόχων μιας
περιοχής, μιας επιχείρησης κ.λπ.
•Ο
 ι αδυναμίες αφορούν σε περιορισμούς ή
ελλείψεις, που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων.
Στην περίπτωση του σχε
διασμού αναφέρονται σε
μειονεκτήματα ή αδυναμίες
μιας περιοχής ή ενός τομέα,
και απορρέουν από τη
μελέτη της υπάρχουσας κα
τάστασης.
•Ο
 ι ευκαιρίες σχετίζονται με οποιεσδήποτε ευνοϊκές
συνθήκες του εξωγενούς περιβάλλοντος της
περιοχής ή της επιχείρησης. Στην περίπτωση του
σχεδιασμού, αφορούν παράγοντες ή εξελίξεις λ.χ.
πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές
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•Τ
 έλος οι απειλές σχετίζονται με οποιαδήποτε
ανεπιθύμητη κατάσταση που απορρέει από το
εξωγενές περιβάλλον της περιοχής ή επιχείρησης,
και είναι δυνητικά ζημιογόνος στη στρατηγική της
και στην επιδίωξη των στόχων της. Στη περίπτωση
του σχεδιασμού αποτελεί δυνητικά εμπόδιο στην
ομαλή πορεία υλοποίησης των στόχων.
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στόχοι του εν λόγω τομέα, επιχείρησης, περιοχής
κ.ά..
Η Μέθοδος PEST

Ένα
σημαντικό
εργαλείο
για
την
ανάλυση των τάσεων
του
εξωτερικού
περιβάλλοντος
που
μπορούν
δυνητικά
να επηρεάσουν, είτε
θετικά, είτε αρνητικά μια επιχείρηση, έναν φορέα ή
έναν τομέα (στη συγκεκριμένη περίπτωση τον τομέα
του πολιτισμού/αθλητισμού της περιοχής μελέτης),
είναι το μοντέλο PEST (Political, Economic, Sociocultural, Technological).
Το συγκεκριμένο εργαλείο, η ονομασία του οποίου
προέρχεται από τα αρχικά (στα αγγλικά) των
περιβαλλόντων τα οποία επιχειρεί να διερευνήσει,
χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης
του
μακροπεριβάλλοντος
ενός
τομέα, μιας επιχείρησης, μιας περιοχής κ.λπ. Πιο
συγκεκριμένα, αποτελεί βασικό εργαλείο διερεύνησης
του πολιτικού, του οικονομικού, του κοινωνικού και
του τεχνολογικού περιβάλλοντος (decision environment), εντός του οποίου επιδιώκονται συγκεκριμένοι

Η αξιοποίηση της προσέγγισης PEST συμβάλλει
στην ανάλυση των εξελίξεων του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος, ενώ επιχειρεί να διερευνήσει την
επίδραση των τάσεων εξέλιξης των παραπάνω
παραγόντων στο υπό εξέταση πρόβλημα. Η
αναγνώριση και η ανάλυση των τάσεων και της
επίδρασής αυτών στην ανάπτυξη των τομέων
πολιτισμού και αθλητισμού στην περιοχή μελέτης,
στο πλαίσιο του έργου ÇDemoCUÈ γίνεται με την
βοήθεια των παρακάτω βημάτων:
•Α
 ναγνώριση των κυρίαρχων -έως τριών (συνήθως)
βασικών-θεμελιωδών- τάσεων.
•Δ
 ιακρίβωση της πιθανής επίδρασής τους [θετικής
(+) ή αρνητικής (-)] και επεξήγηση της επίδρασης
αυτής στην ανάπτυξη του πολιτισμού και του
αθλητισμού στην περιοχή μελέτης (Δ. Κορυδαλλού).
• Προσδιορισμός της πιθανότητας εμφάνισής τους.
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