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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΒΑΚ
Η συμμετοχή είναι μια βασική αρχή των ΣΒΑΚ
 Η επικοινωνία γίνεται στρατηγικά μέρος του σχεδιασμού των μεταφορών.
 Σχεδιασμός για τους ανθρώπους!
 Κινητοποίηση φορέων και πολιτών
 Εμπλοκή του κοινού

Το ΣΒΑΚ δεν είναι πλέον μόνο μια τεχνική άσκηση (σχεδιασμός από εμπειρογνώμονες). Η μακροπρόθεσμη προοπτική του ΣΒΑΚ απαιτεί υψηλό επίπεδο
γνώσεων (ανάπτυξης), υποστήριξη και αποδοχή, έτσι ώστε οι επικοινωνιακές και συμμετοχικές προσεγγίσεις να αποτελέσουν στρατηγικά μέρος του
σχεδιασμού των μεταφορών. Πρόκειται για μια απαίτηση που προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις και τις οδηγίες της ΕΕ, ώστε να συμμετάσχουν οι
ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες.
Το ζητούμενο είναι να πραγματοποιείται λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές ιδέες και απόψεις, εξετάζοντας την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του κόστους του ΣΒΑΚ.
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Είναι μια εύκολη διαδικασία;
Όχι, συχνά αποτελεί ένα περίπλοκο θέμα συζήτησης και υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη γνώσης (νέες προσεγγίσεις, εργαλεία και ανταλλαγή εμπειριών).
Συχνά αποτελεί επίσης αντικείμενο διαμάχης! Ωστόσο, οι λύσεις για τα τοπικά προβλήματα μπορούν να βρεθούν καλύτερα σε τοπικό επίπεδο.
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Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (στοιχεία 1-9) και εφαρμογής (στοιχεία 10-11) ενός ΣΒΑΚ, η συμμετοχή των πολιτών και άλλων εμπλεκομένων είναι ιδιαίτερα
σημαντική στις επισημασμένες περιοχές παραπάνω.
Διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής σχετικά με τη συμμετοχή
Το ΣΒΑΚ είναι πιο επιτυχημένο στα πλαίσια διαλόγου
Είδος
πολιτικής

Επίπεδο επικοινωνίας

Μήνυμα πολιτικής

Κλειστή
πολιτική

Δημόσιες
σχέσεις
(υποχρεωτικό)

Πληροφόρηση ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΊΝΑΙ
ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

Ημιανοιχτή
πολιτική

Διαβούλευση
(πολίτης =
πελάτης)

Ακροάσεις

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ
ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ
ΓΙ’ΑΥΤΌ!

Διαφανής
πολιτική

Σύμπραξη
(υπεύθυνοι
πολίτες)

Διάφορες
τεχνικές
συμμετοχής

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ποιοι πρέπει να εμπλέκονται και γιατί;
Για την ανάλυση των εμπλεκομένων, εξετάζονται:








Ανησυχίες, θέσεις, εμπειρογνωμοσύνη
Αλληλεπιδράσεις, συγκρούσεις
Θέματα κοινωνικής ένταξης / αποκλεισμού: δύσκολα προσβάσιμες ομάδες
Προσεκτική επιλογή (κριτήρια, αντιπρόσωποι, τυχαίο δείγμα, ποικιλομορφία, καλά παραδείγματα)
Τον καθορισμό των σταδίων και την κατανομή στους εμπλεκόμενους φορείς
Τον προσδιορισμό του επιπέδου συμμετοχής

Ορισμός του όρου «εμπλεκόμενοι φορείς του έργου»
Οι εμπλεκόμενοι φορείς του έργου είναι άτομα και οργανισμοί που συμμετέχουν ενεργά στο έργο ή των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να επηρεαστούν ως
αποτέλεσμα της εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης του έργου.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι όλοι εκείνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη των στόχων του έργου και των οποίων η συμμετοχή και η
υποστήριξη είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του. Έτσι, ο εντοπισμός όλων των εμπλεκομένων είναι μια σημαντική δραστηριότητα του
υπεύθυνου του έργου για τη διασφάλιση της επιτυχίας του έργου.
Τι είναι η Ανάλυση Εμπλεκομένων;
Η ανάλυση των εμπλεκομένων είναι μια σημαντική τεχνική για τον προσδιορισμό των φορέων και την ανάλυση των αναγκών τους. Χρησιμοποιείται για τον
εντοπισμό όλων των βασικών (πρωτογενών και δευτερογενών) ενδιαφερομένων που έχουν συμφέροντα στα θέματα τα οποία αφορά το έργο. Στόχος της
διαδικασίας ανάλυσης των εμπλεκομένων είναι να αναπτυχθεί μια στρατηγική άποψη του ανθρώπινου και θεσμικού τοπίου και των σχέσεων μεταξύ των
διαφόρων φορέων και των ζητημάτων που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
Κατηγορίες εμπλεκομένων
Ποιες είναι οι κατηγορίες των φορέων που επηρεάζονται από ή εμπλέκονται στο ΣΒΑΚ;
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Πολίτες (κάτοικοι της περιφέρειας του ΣΒΑΚ)
Κυριότεροι εμπλεκόμενοι (επηρεάζονται τελικά)
Βασικοί εμπλεκόμενοι (θεσμικός ρόλος / θέση ισχύος)
Διαμεσολαβητές / Πολλαπλασιαστές (ευρύ φάσμα οργανισμών που εφαρμόζουν, γνωματεύουν, ενημερώνουν και αναφέρουν)

Κυριότεροι εμπλεκόμενοι: πολίτες, κοινωνικές ομάδες, σύλλογοι επαγγελματιών, αστική περιοχή, επιχειρηματικοί κλάδοι
Βασικοί εμπλεκόμενοι: υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οικονομικοί φορείς, αρμόδια αρχή, εμπειρογνώμονες
Διαμεσολαβητές: μεταφορείς, επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών, επιμελητήρια, ΜΚΟ, μέσα ενημέρωσης
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Επίπεδα συμμετοχής

Όσο μεγαλύτερη η επιρροή (δύναμη), τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για
υψηλότερου επιπέδου διαδραστικές τεχνικές συμμετοχής!
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Η κλίμακα συμμετοχής
Η συμμετοχή από το 1969 της Sherry Arnstein

Έλεγχος από πολίτες
Δύναμη
πολιτών

Δύναμη κατ’ εξουσιοδότηση
εξουσιοδότηση
Συνεταιριστικές σχέσεις

Επιφανειακή
χειρονομία
για
συμμετοχή

Ειρήνευση
Διαβούλευση
Ενημέρωση

Μη
συμμετοχή

Θεραπεία
Χειραγώγηση
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Η κλίμακα της συμμετοχής των πολιτών έχει οκτώ βήματα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό επίπεδο συμμετοχής. Από κάτω προς τα
πάνω, τα βήματα αντικατοπτρίζουν την έκταση της συμμετοχής των πολιτών και την πραγματική ισχύ που έχουν όσον αφορά την επιρροή σε διαδικασίες και
αποτελέσματα. Η κλίμακα αυτή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ερμηνεία της «συμμετοχής», στην οποία αναφέρονται τα προγράμματα και οι πολιτικές.
Ο Arnstein χρησιμοποιεί τους όρους «ισχυροί» και «πολίτες» χάριν συντομίας, αλλά υπογραμμίζει ότι καμία από τις δύο οντότητες δεν είναι ομοιογενής, και
ότι κάθε κατηγορία περιλαμβάνει φορείς με μεγαλύτερη ή μικρότερη δύναμη. Στο χαμηλότερο επίπεδο της κλίμακας, οι μορφές μη συμμετοχής
χρησιμοποιούνται από ισχυρούς φορείς ώστε να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Η συμβολική συμμετοχή εμφανίζεται όταν οι συμμετέχοντες ακούνε για
παρεμβάσεις και ίσως πουν κάτι γι ‘αυτές, το οποίο οι ισχυροί χαρακτηρίζουν ως «εισροή». Ωστόσο, οι απόψεις των συμμετεχόντων δεν θα έχουν καμία
επίδραση στην παρέμβαση, κι έτσι η συμμετοχή δεν οδηγεί σε κάποια αλλαγή. Στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας, η συμμετοχή αφορά το να έχουν οι
πολίτες μεγαλύτερη εξουσία, ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται και να αλλάζουν την υπάρχουσα κατάσταση.
Επίπεδα συμμετοχής
ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις στα χέρια των πολιτών

ενίσχυση

*****

συνεργασία με πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα
τα στάδια / αποφάσεις από κοινού

συνεργασία

****

εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια
για κατανόηση των προβλημάτων & προτιμήσεων

εμπλοκή

***

γνώμη των πολιτών για ιδέες που έχουν διαμορφωθεί

γνωμοδότηση

**

ισορροπημένη και αντικειμενική πληροφόρηση για
καλύτερη κατανόηση προτάσεων

πληροφόρηση

*
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Τρόποι συμμετοχής

Καθορισμός
προβλήματος
/ στόχοι

Charrette*

Ασκήσεις πολιτικής

Διασκέψεις πολιτών
εξουσιοδότηση

Συμμετοχική εκτίμηση, έλεγχος &
αξιολόγηση

Ομάδες εστίασης

Τεχνοκρατική προσέγγιση

Επιτροπές πολιτών

Συμμετοχικά μοντέλα

Πυρήνες σχεδιασμού

Συναντήσεις ειδικών

Δημοκρατική προσέγγιση

Εργαστήρια Οραματισμού
Delphi**

Brainstorming
Ανάλυση σεναρίων
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Ανάλυση
υπάρχουσας
κατάστασης /
δυναμική

Charrette*

Ασκήσεις πολιτικής

Διασκέψεις πολιτών
εξουσιοδότηση

Συμμετοχική εκτίμηση, έλεγχος &
αξιολόγηση

Ομάδες εστίασης
Τεχνοκρατική προσέγγιση

Επιτροπές πολιτών

Συμμετοχικά μοντέλα

Δημοκρατική προσέγγιση

Πυρήνες σχεδιασμού

Συναντήσεις ειδικών

Εργαστήρια Οραματισμού
Delphi**

Brainstorming

Ανάλυση σεναρίων
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Δόμηση
σεναρίων

Charrette*

Ασκήσεις πολιτικής

Διασκέψεις πολιτών
εξουσιοδότηση

Συμμετοχική εκτίμηση, έλεγχος &
αξιολόγηση

Ομάδες εστίασης
Τεχνοκρατική προσέγγιση

Επιτροπές πολιτών

Συμμετοχικά μοντέλα

Δημοκρατική προσέγγιση

Πυρήνες σχεδιασμού

Συναντήσεις ειδικών

Εργαστήρια Οραματισμού
Delphi**

Brainstorming

Ανάλυση σεναρίων
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Αξιολόγηση
σεναρίων

Charrette*

Ασκήσεις πολιτικής

Διασκέψεις πολιτών
εξουσιοδότηση

Συμμετοχική εκτίμηση, έλεγχος &
αξιολόγηση

Ομάδες εστίασης
Τεχνοκρατική προσέγγιση

Επιτροπές πολιτών

Συμμετοχικά μοντέλα

Δημοκρατική προσέγγιση

Πυρήνες σχεδιασμού

Συναντήσεις ειδικών

Εργαστήρια Οραματισμού
Delphi**

Brainstorming

Ανάλυση σεναρίων

13

Χάραξη
πολιτικής

Charrette*

Ασκήσεις πολιτικής

Διασκέψεις πολιτών
εξουσιοδότηση

Συμμετοχική εκτίμηση, έλεγχος &
αξιολόγηση

Ομάδες εστίασης
Τεχνοκρατική προσέγγιση

Επιτροπές πολιτών

Συμμετοχικά μοντέλα

Δημοκρατική προσέγγιση

Πυρήνες σχεδιασμού

Συναντήσεις ειδικών

Εργαστήρια Οραματισμού
Delphi**

Ανάλυση σεναρίων
Brainstorming
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*Είδος συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού που συγκεντρώνει μια διεπιστημονική ομάδα -που αποτελείται συνήθως από σχεδιαστές, πολίτες, αξιωματούχους της πόλης,
αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, μηχανικούς μεταφορών, υπαλλήλους πάρκων και αναψυχής και άλλους ενδιαφερόμενους -για τη δημιουργία σχεδίου σχεδιασμού και
υλοποίησης συγκεκριμένου έργου. Διαφέρει από μια παραδοσιακή διαδικασία διαβούλευσης της κοινότητας. Επιπλέον, και σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ασκήσεις
σχεδιασμού που μπορεί να πάρουν πολύ χρόνο για να οριστικοποιηθούν, τα charrettes συνήθως συμπιέζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
**Είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος επιστημονικών πεδίων. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση
μιας προεπιλεγμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων πάνω σε ένα θέμα, μέσα από τη χορήγηση σε αυτούς μιας σειράς διαδοχικών ερωτηματολογίων. Πλεονεκτήματα της αποτελούν η
απουσία γεωγραφικών περιορισμών, αφού συνήθως τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται μέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η δυνατότητα των
συμμετεχόντων να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη μέσα από δεδομένα που αναδύονται από την εμπειρία και τη διάδραση όλων των μελών της ομάδας.

Οφέλη συμμετοχής
Μελετητές
Αύξηση διαθέσιμης γνώσης
Κατανόηση αξιών & προτεραιοτήτων
Αποτελεσματικότερη διαχείριση χωρικών
προβλημάτων

Κέντρα λήψης αποφάσεων
Πλουραστικότερες προσεγγίσεις
Σύνθεση διαφορετικών οπτικών των κοινωνικών
ομάδων
Καλύτερη εφαρμογή πολιτικών

Πολίτες
Δυνατότητα επέμβασης
Ευαισθητοποίηση στις σύγχρονες προσκλήσεις
Δημιουργία ενεργών πολιτών

Διαχείριση συγκρούσεων
Πληροφόρηση & συμμετοχή
(α) Πληροφοριακό υλικό
 Αφίσες, σημειώματα και πινακίδες
 Επιστολές, φυλλάδια
 Ενημερωτικά δελτία
 Προβολή ταινιών, παρουσιάσεις
 Τρισδιάστατο μοντέλο
(β) Τηλεφωνική και ραδιοτηλεοπτική μετάδοση
 Τηλεφωνικές τεχνικές
 Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικές εκπομπές

(ε) Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 Εκθέσεις
 Κέντρα / Σημεία πληροφόρησης
 Συνεδρίες ενημέρωσης
 Διαλέξεις, συζητήσεις
 Επιτόπιες επισκέψεις
(στ) Συμμετοχή επιλεγμένων ομάδων εμπλεκομένων
 Κοινοτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια
 Ομάδες εστίασης, "καφέ διαλόγου"
 Εργαστήρια
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(γ) Διαδίκτυο
 Διαδικτυακά φόρουμ / Πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών
 Κοινωνικά Δίκτυα
(δ) Έρευνες
 Ερωτηματολόγια
 Προσωπικές συνεντεύξεις



Τεχνικές ομάδες εργασίας

(ζ) Συμμετοχή μεγάλων ομάδων
 Συνέδρια των ενδιαφερόμενων φορέων
 Εκδηλώσεις οραματισμού για τις μεταφορές
 Εκδηλώσεις ανοιχτού χώρου

Βιβλιογραφία
Civitas 2020 Prosperity, Επικοινωνία και συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων
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