
Εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για την αξιοποίηση marketing τεχνικών στην εκπόνηση 

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 



Πρόγραμμα

1η μέρα 

10’

Ενότητα 1: ΘΕΩΡΙΑ

▪ Το έργο e-smartec 

▪ Συμμετοχικές Πρακτικές στην εκπόνηση ΣΒΑΚ 

▪ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

▪ Marketing τεχνικές & Μέθοδοι συμμετοχικών πρακτικών 

50’

Καλωσόρισμα & χαιρετισμοί

10’Διάλειμμα 

Ενότητα 2: 

Καλές Πρακτικές από την Ελλάδα και την Ευρώπη

▪ PUMS – το παράδειγμα της Ρώμης 

▪ Motivate

▪ Voltaro

30’

10’Συζήτηση

2η μέρα 

10’

Διαδραστικό εργαστήριο

«Σχεδιάζοντας την στρατηγική 

προσέγγιση πολιτών και φορέων για 

την εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας»

3
ώρες



Το έργο e-smartec στοχεύει στην υποστήριξη του συν-σχεδιασμού αποτελεσματικών και

επιτυχημένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με τη χρήση τεχνικών

μάρκετινγκ για την εμπλοκή φορέων και πολιτών.

To έργο e-smartec

“We care for each other, we care for our space, we become part of mobility planning”



Poll session



Ενότητα 1: ΘΕΩΡΙΑ



▪ Ως συμμετοχική πρακτική ορίζεται η εμπλοκή του κοινού 
και ομάδων συμφερόντων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, με σκοπό να επηρεάσουν μία απόφαση ή την 
ίδια τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

▪ Αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός ΣΒΑΚ με σκοπό τον 
ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό μια πόλης. 

▪ Στόχο έχουν τη στενή συνεργασία πολιτών και φορέων, 
διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του συνόλου.

▪ Μια συμμετοχική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε 
διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το σκοπό του έργου και 
τις ομάδες στόχου.

Συμμετοχικές Πρακτικές στην εκπόνηση 

ΣΒΑΚ 



Ορισμός μοντέλων λήψης αποφάσεων 

Top-down προσέγγιση 

Αφορά διαδικασίες όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κορυφή 

προς τα κάτω. Στηρίζεται στις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και την 

διακίνησή των αποφάσεων αυτών στους εμπλεκόμενους φορείς και το 

ευρύτερο κοινό αντίστοιχα.

Bottom-up προσέγγιση 

Διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχική και άμεση 

δημοκρατία. Στηρίζεται σε αποφάσεις της πλειοψηφίας, με τη διαρκή 

εμπλοκή ευρύτερων κοινωνικών ομάδων για την ίση δυνατότητα 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. 



▪ Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα 

στρατηγικό σχέδιο για τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των 

επιχειρήσεων, στις πόλεις και στα προάστια αυτών έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η ποιότητα ζωής.

▪ Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των 

υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου 

να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

▪ Αναπτύσσεται με βάση υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές της ολοκλήρωσης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ)



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ)

Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός 

Σχεδιασμός 

Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας 

Έμφαση στην Μηχανοκίνητη Κυκλοφορία Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός 

Βασικός στόχος: 

Κυκλοφοριακή ικανότητα & ταχύτητα
Βασικός στόχος:

Προσβασιμότητα & Ποιότητα ζωής

Έμφαση στα μέσα μεταφοράς Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη  χρήσεις γης, 

οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, 

περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία 

Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός Μακροχρόνιο όραμα 

Διοικητικά Όρια Λειτουργικά Όρια κυρίως με βάση περιοχές από /προς 

εργασία

Έμφαση στις υποδομές Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, 

πληροφοριών και προώθηση προκειμένου να επιτευχθεί 

η αποδοτικότερη λύση

Περιορισμένη ανάλυση επιπτώσεων Εκτεταμένη αξιολόγηση επιπτώσεων και διαμόρφωση 

μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης 

Εντολές από Αιρετούς και Σχεδιασμός από Ειδικούς Εμπλεκόμενοι Φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού 



Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές 

πεδίο εφαρμογής 

Προσδιορισμός μετρήσιμων στόχων 

για την αντιμετώπιση των 

μακροπρόθεσμων 

Συμμετοχική προσέγγιση πολιτών και 

εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας

Ακολουθία ολοκληρωμένης 

προσέγγισης με υψηλό επίπεδο 

συνεργασία μεταξύ των διαφορικών 

επιπέδων διακυβέρνησης και των 

αρμόδιων αρχών

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ)
Χαρακτηριστικά 



Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας που 

παρέχεται από το δίκτυο 

μεταφορών σε όλους. 

Βελτίωση της ασφάλειας 

και της προστασίας. 

Μείωση της ρύπανσης του 

αέρα και της 

ηχορύπανσης, των 

εκπομπών του 

θερμοκηπίου και της 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Αύξηση της αποδοτικότητας 

και του λόγου κόστους-

αποτελεσματικότητας των 

μεταφορών, ανθρώπων και 

εμπορευμάτων.

Συμβολή στην ενίσχυση 

της ελκυστικότητας και 

της ποιότητας του 

αστικού περιβάλλοντος 

και του αστικού 

σχεδιασμού.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ)

Στόχοι



Πεδίο εφαρμογής συμμετοχικών πρακτικών

Για τους σκοπούς του έργου e-smartec, το πεδίο εφαρμογής των συμμετοχικών πρακτικών μπορεί να χωριστεί σε 2 

κατηγορίες:

Ευαισθητοποίηση

Αναφέρεται σε όλες τις τεχνικές και 

μεθόδους που στοχεύουν στην 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

εκπαίδευση του κοινού, με απώτερο στόχο 

την υιοθέτηση νέων προτύπων 

συμπεριφοράς που ευνοούν την βιώσιμη 

μετακίνηση.

Συνεργασία

Αναφέρεται σε όλες τις τεχνικές και 

μεθόδους που στοχεύουν στην 

προώθηση της συνεργασίας και της 

ενεργού συμμετοχής του κοινού στη 

διαδικασία σχεδιασμού.



Τα 4 βασικά συστατικά για το σχεδιασμό 
συμμετοχικών πρακτικών 

Συμμετέχοντες 

Επίπεδο 

συμμετοχής 

Ποιους αφορά, επηρεάζει;

Ποιοι μπορούν να 

συνεισφέρουν;

Συμμετέχουν όλοι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πρωτοβουλίας;

Ποιος είναι ο βαθμός 

συμμετοχής τους;

Χρονικό 

πλαίσιο

Κόστος

Πότε και πως θα 

πραγματοποιηθεί η 

συμμετοχική στρατηγική;

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι 

οικονομικοί πόροι;

▪ Πολίτες 

▪ Φορείς 

▪ Ενημερώνω

▪ Συμβουλεύομαι

▪ Εμπλέκω

▪ Συνεργάζομαι

▪ τα βήματα της 

διαδικασίας

▪ το πλαίσιο της δράσης

▪ η διάρκεια και ο χρόνος 

προετοιμασίας 

▪ ο αριθμό των 

συμμετεχόντων

▪ Διαθέσιμος 

προϋπολογισμός για 

την κάλυψη όλων των 

εξόδων και ενεργειών



ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΕΜΠΛΕΚΩ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Να παρέχει στο κοινό 

ισορροπημένες και αντικειμενικές 

πληροφορίες που θα τους 

βοηθήσουν να κατανοήσουν το 

πρόβλημα, τις εναλλακτικές 

λύσεις και τις ευκαιρίες 

Να παρέχει στο κοινό 

ισορροπημένες και 

αντικειμενικές πληροφορίες 

που θα τους βοηθήσουν να 

κατανοήσουν το πρόβλημα, τις 

εναλλακτικές λύσεις και τις 

ευκαιρίες 

Να παρέχει στο κοινό 

ισορροπημένες και 

αντικειμενικές πληροφορίες 

που θα τους βοηθήσουν να 

κατανοήσουν το πρόβλημα, τις 

εναλλακτικές λύσεις και τις 

ευκαιρίες 

Συνεργασία με το κοινό σε 

κάθε πτυχή της απόφασης και 

ανάπτυξης εναλλακτικών 

σεναρίων, που στοχεύουν 

στον προσδιορισμό της 

προτιμώμενης λύσης.

✔ Θα σας κρατάμε ενήμερους ✔ Θα σας κρατήσουμε 

ενήμερους, θα ακούσουμε 

και θα αναγνωρίσουμε τις 

ανησυχίες και τις φιλοδοξίες 

και παρέχοντας σχόλια για 

το πώς η συμβολή σας  

επηρέασε τις αποφάσεις. 

✔ Θα συνεργαστούμε μαζί 

σας, με στόχο να 

ενσωματώσουμε τις  

ανησυχίες και τις φιλοδοξίες 

στις εναλλακτικές λύσεις, 

που θα αναπτυχθούν. 

✔ Θα παρέχουμε σχόλια για το 

πως η συμβολής σας 

επηρέασε τις αποφάσεις

✔ Θα αναζητήσουμε τη 

συμβολή σας και τις 

προτάσεις σας για τη 

διαμόρφωση λύσεων. 

✔ Θα ενσωματώσουμε τις 

συμβουλές και τις συστάσεις 

σας στις αποφάσεις στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό

Διάγραμμα συμμετοχής του κοινού

Αυξανόμενος αντίκτυπος στην απόφαση 
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Η εκπόνηση ως ΣΒΑΚ συνίσταται από 4 κύριες φάσεις και 

12 βήματα, τα οποία θεωρούνται μέρος ενός συνεχούς 

κύκλου σχεδιασμού και μιας διαδικασίας συνεχούς 

βελτίωσης. 

Ενημερώνω

Συμβουλεύομαι Συνεργάζομαι

Εμπλέκω

Βήματα εκπόνησης ΣΒΑΚ

Για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 

πλήρους αποδοχής του ΣΒΑΚ συνίσταται η εφαρμογή 

ολοκληρωμένων συμμετοχικών πρακτικών σε κάθε 

φάση του κύκλου.



1. Ποιοι είναι οι πόροι μας;

1ο ΣΤΑΔΙΟ: 

Προετοιμασία & Ανάλυση

Δημιουργία 

απαιτούμενης 

δομής εργασίας

Καθορισμός της 

διαδικασίας 

σχεδιασμού

Ανάλυση της 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

κινητικότητας

Εκτίμηση απαιτήσεων σχεδιασμού και καθορισμός 

γεωγραφικής περιοχής («λειτουργική αστική περιοχή»)

Σύνδεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και προγράμματος 

εργασίας

Αξιολόγηση αναγκαιότητας για λήψη εξωτερικής 

υποστήριξης

Εντοπισμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και 

συνεργασία με τους κατόχους αυτών

Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (για όλα τα 

μέσα)

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

2. Ποιο θα είναι το πλαίσιο σχεδιασμού μας;

3. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση; 

Ορόσημο:

Ολοκλήρωση της ανάλυσης 

προβλημάτων και ευκαιριών

Αξιολόγηση πόρων και ικανοτήτων

Δημιουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ

Εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής κατοχής του ΣΒΑΚ

Σχεδιασμός συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών

1.2

1.3

1.4

▪ Εστιάζει στην προετοιμασία & ανάλυση για τη 

δημιουργία του γενικού πλαισίου για τη διαδικασία 

σχεδιασμού και εφαρμογής του Σχεδίου 

Οι βάσεις για τη διαδικασία σχεδιασμού τίθενται 

απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:



2ο ΣΤΑΔΙΟ: 

Δημιουργία Στρατηγικής

Σενάρια 

μελλοντικών 

τομεακών 

εξελίξεων

Καθορισμός 

οράματος & 

προτεραιοτήτων 

με τους φορείςΣύνθεση 

στόχων & 

δεικτών 

Δημιουργία μελλοντικών σεναρίων

Συζήτηση σεναρίων με πολίτες και εμπλεκόμενους 

φορείς

Δημιουργία κοινού οράματος κινητικότητας με τους πολίτες και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς

Συν – δημιουργία στόχων για την αντιμετώπιση σημαντικών 

προβλημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα

Προσδιορισμός δεικτών για όλους τους στόχους

Καθορισμός μετρήσιμων στόχων

4.1

4.2

5.2

5.1

6.1

6.2

Ορόσημο

Καθορισμός οράματος, προτεραιοτήτων 

και στόχων

4. Ποιες είναι οι επιλογές για το μέλλον;

5. Τι είδους πόλη θέλουμε;

6. Πως θα καθορίσουμε την επιτυχία;

▪ Στόχος της δεύτερης φάσης είναι ο καθορισμός της 

στρατηγικής κατεύθυνσης του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας σε συνεργασία με τους 

πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.



3ο ΣΤΑΔΙΟ: 

Σχεδιασμός Μέτρων

Επιλογή 

πακέτων 

μέτρων σε 

συνεργασία με 

τους φορείς

Συμφωνία 

ενεργειών & 

ρόλων

Προετοιμασία για 

την υιοθέτηση & 

χρηματοδότηση 

του ΣΒΑΚ

Δημιουργία και αξιολόγηση μεγάλης λίστας μέτρων σε 

συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς

Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων

Σχεδιασμός παρακολούθησης και ελέγχου των 

πακέτων μέτρων

Περιγραφή όλων των δράσεων

Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πηγών και 

αξιολόγηση οικονομικών δυνατοτήτων

Προτεραιοποίηση, κατανομή ευθυνών και 

χρονοδιαγράμματος

Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας 

υποστήριξης

Σχεδιασμός πλάνων χρηματοδότησης και 

κατανομή του κόστους στις διαφορετικές 

πηγές

Ολοκλήρωση και διασφάλιση ενός ποιοτικού 

ΣΒΑΚ

7.1

8.1

9.1

7.2

7.3

8.2

8.3

8.4

9.2

Ορόσημο

Υιοθέτηση σχεδίου

7. Ποιες θα είναι οι δράσεις μας;

Τι θα χρειαστεί και ποιος θα το υλοποιήσει;

9. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε;

▪ Με την τρίτη φάση, η διαδικασία σχεδιασμού 

μετακινείται από το στρατηγικό στο 

επιχειρησιακό επίπεδο. Η φάση αυτή 

επικεντρώνεται σε Μέτρα για την επίτευξη των 

συμφωνηθέντων στόχων και στόχων.

Εδώ οριστικοποιείται το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και προετοιμάζεται η εφαρμογή του 

απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:



4ο ΣΤΑΔΙΟ: 

Υλοποίηση & Παρακολούθηση

Διαχείριση της 

υλοποίησης 

του έργου

Παρακολούθηση, 

υιοθέτηση & 

διάχυση

Επαναξιολόγηση 

της διαδικασίας 

& διορθώσεις

Συντονισμός υλοποίησης δράσεων

Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών

Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή

Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και 

ενδιαφερόμενων φορέων

Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών

Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας 

που αποκτήθηκε

Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων

12.1

12.2

12.3

10.1

10.2

11.1

11.2

Ορόσημο:

Αξιολόγηση των μέτρων που 

υλοποιήθηκαν

10. Πως θα εξασφαλίσουμε τη σωστή διαχείριση;

11. Ποια είναι η πρόοδός μας ;

12. Τι έχουμε αποκομίσει; 

▪ Η τέταρτη φάση επικεντρώνεται στην εφαρμογή 

των μέτρων και των συναφών δράσεων που 

ορίζονται στο ΣΒΑΚ, συνοδευόμενων από 

συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και 

επικοινωνία.

Εδώ οι ενέργειες τίθενται σε εφαρμογή απαντώντας 

στις ακόλουθες βασικές ερωτήσεις:



Οι τεχνικές Marketing

Με τον όρο τεχνικές Marketing αναφερόμαστε στο συνδυασμό στρατηγικών προώθησης και στην αξιοποίηση

μεθόδων εμπλοκής και ενεργοποίησης του κοινού.

Κύριος στόχος είναι εμπλοκή του «κοινού» για την ενημέρωση, αλληλεπίδραση και ενεργή συμμετοχή

του.

Για το σκοπό αυτό έχουμε συγκεντρώσει 8 διαφορετικές τεχνικές, ο ορισμός των οποίων έχει προέλθει

από την θεωρία της επιστήμης του Marketing, με τις κατάλληλες προσαρμογές, ακολουθώντας τις αρχές

των συμμετοχικών πρακτικών

Word of 

Mouth

(WOM)

Cause 

Marketing

Digital 

Marketing

Dialogue 

Marketing

Relationship 

Marketing

The Wheel of 

Persuasion

Guerrilla 

Marketing

Undercover 

Marketing



Word of Mouth επικοινωνία (WOM) 

Η τεχνική της αφήγησης και μετάδοσης γνώσεων μέσω 

διάχυσης πληροφοριών, γνωστή με τον όρο επικοινωνία 

«Στόμα με Στόμα».

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Γρήγορη διάδοση πληροφοριών

✔ Προσέλκυση του δημόσιου 

ενδιαφέροντος, μέσω  διαδραστικών 

οπτικοακουστικών στοιχείων 

✔ Χρήση μαζικών καναλιών 

επικοινωνίας / μεγάλο εύρος 

κάλυψης  κοινού 

✔ Χρήση απλού και στοχευμένου 

λεκτικού περιεχομένου 

[Τεχνική της επικοινωνίας 

“Στόμα με Στόμα”]



Word of Mouth (WOM) συμμετοχικές πρακτικές 

▪ Διαφημιστική καμπάνια

▪ Συνδυαστική χρήση εργαλείων και 

καναλιών επικοινωνίας 

▪ Μεγάλη κάλυψη κοινού

Καμπάνια 

Επικοινωνίας 
[Raise awareness campaign]

▪ Εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν 

διαδραστικές δραστηριότητες

▪ Ευαισθητοποίηση του κοινού

▪ Δημιουργία ευκαιριών ενημέρωσης 

για θέματα και έργα που 

διερευνώνται

Δημόσιες 

Εκδηλώσεις 
[Public Events] 

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Cause marketing

Μία τεχνική που επικεντρώνεται στην προώθηση 

κοινωνικών / φιλανθρωπικών θεσμών, ενώ παράλληλα 

προβάλλει την κοινωνική ευθύνη. 

▪ Εστιάζει στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από ένα θέμα, 

ενώ παράλληλα συνδυάζει σχετικές δραστηριότητες ή ιδέες που 

μπορούν να αποδοθούν στο διερευνώμενο θέμα. 

▪ Χρησιμοποιείται συνήθως από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

▪ Προσφέρει την ευκαιρία να εμπλακεί το κοινό, όχι μόνο ορθολογικά 

αλλά και συναισθηματικά μέσω της προβολής ηθικών αξιών και 

νέων μοντέλων συμπεριφοράς.

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Εστιάζει στην συναισθηματική 

αλληλεπίδραση του κοινού δίνοντας 

έμφαση στο αίσθημα της κοινωνικής 

ευθύνης

[Τεχνική της κοινωνικής 

ευθύνης]



Cause marketing συμμετοχικές πρακτικές 

▪ Διαφημιστική καμπάνια

▪ Συνδυαστική χρήση εργαλείων και 

καναλιών επικοινωνίας 

▪ Μεγάλη κάλυψη κοινού

Καμπάνια 

Επικοινωνίας
[Raise awareness campaign]

▪ Εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν 

διαδραστικές δραστηριότητες

▪ Ευαισθητοποίηση του κοινού

▪ Δημιουργία ευκαιριών ενημέρωσης 

για θέματα και έργα που 

διερευνώνται

Δημόσιες 

εκδηλώσεις 
[Public Events] 

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Digital marketing

Τεχνική που αξιοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες και πλατφόρμες για 

την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Τύποι προώθησης

▪ Social Media Marketing
Τεχνική που χρησιμοποιεί διαδραστικές πλατφόρμες (Facebook, Instragram,

Twitter κ.λ.π) μαζί με την διαδικτυακή κοινωνικοποίηση, με στόχο την ενίσχυση

της αναγνωσιμότητας.

▪ Online Marketing
H προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδες), email

και άλλων ασύρματων μέσων.

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Γρήγορη διάδοση πληροφοριών

✔ Προσέλκυση του δημόσιου 

ενδιαφέροντος, μέσω  διαδραστικών 

οπτικοακουστικών στοιχείων 

✔ Χρήση μαζικών καναλιών 

επικοινωνίας / μεγάλο εύρος 

κάλυψης  κοινού 

✔ Χρήση απλού και στοχευμένου 

λεκτικού περιεχομένου 

*Digital Marketing θεωρείται η εξέλιξη της επικοινωνίας στόμα

με στόμα (WOM communication), ακολουθώντας τις ίδιες

βασικές αρχές και χαρακτηριστικά.

[Τεχνική της ψηφιακής 

διάχυσης]



Digital marketing συμμετοχικές πρακτικές 

▪ Χρήση της τεχνολογίας των 

πληροφοριών (ΤΠ) και των 

ψηφιακών εργαλείων για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας 

αλληλεπίδρασης

Διαδικτυακή 

Καμπάνια

▪ Χρήση των ψηφιακών εργαλείων 

για την συμμετοχή των χρηστών 

▪ Κάλυψη μεγάλου δειγματοληπτικού 

εύρους χρηστών μέσω 

εναλλακτικών ψηφιακών καναλιών

Διαδικτυακή 

Συμμετοχή

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

[e-engagement] [e- participation] 



Dialogue marketing

Τεχνική, όπου τα μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται με 

σκοπό τη δημιουργία διαδραστικών διαλόγων με το κοινό.

Ακολουθεί μία διαδικασία 4 βημάτων που έχει σχεδιαστεί να βοηθήσει τους 

αρμόδιους φορείς να αναπτύξουν σχέσης αμοιβαίας ωφέλειας με φορείς και 

πολίτες

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Δημιουργία διαδραστικών σχέσεων 

και δειγματοληπτική συλλογή της 

κοινής γνώμης

✔ Απλή και στοχευμένη θεματική 

επικοινωνία

✔ Δημιουργία ασφαλών χώρων για 

την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, 

ενθαρρύνοντας την διαφορετικότητα

Ανάλυση 

Σχεδιασμός  

Αλληλεπίδραση 

Αξιολόγηση

Προσδιορισμός του έργου ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των 

εμπλεκόμενων πτυχών

Συγκέντρωση δεδομένων για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης 

αρμόδιων  φορέων και ομάδας στόχου

Ανάπτυξη ξεκάθαρων μηνυμάτων και σχεδιασμός των μεθόδων 

αλληλεπίδρασης 

Αξιοποίηση καναλιών επικοινωνίας με τη χρήση φυσικών και 

ψηφιακών μέσων

Στόχος είναι η ανάδειξη του διαλόγου

[Τεχνική του διαλόγου]



Dialogue marketing συμμετοχικές πρακτικές  

▪ Συλλογή ερωτήσεων ή δηλώσεων 

που απαιτούν απάντηση από τους 

συμμετέχοντες

▪ Συλλογή δεδομένων για μελλοντική 

χρήση / βάσεις δεδομένων

Ερωτηματολόγια

▪ Μέθοδος που συνδυάζει τα 

χαρακτηριστικά  εστιασμένης 

συνέντευξης και ομαδικής συζήτησης

▪ Συλλογή πληροφοριών [προτιμήσεις 

και αξίες των ανθρώπων σε ένα 

καθορισμένο θέμα]

Ομάδες 

συζητήσεων

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

[Surveys] [Focus groups] 

Φορείς –

επιλεγμένη ομάδα 

στόχου 

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Dialogue marketing συμμετοχικές πρακτικές  

▪ Εξειδικευμένη συζήτηση

▪ Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 

βάσει της επαγγελματικής τους 

κατάρτισης 

▪ Συλλογή προτάσεων / ιδεών/ 

σεναρίων

Πάνελ Ειδικών

▪ Δημόσιες ψηφιακές ή δια ζώσης 

συγκεντρώσεις, με στόχο τη 

συγκέντρωση απόψεων και 

ανησυχιών από ενδιαφερόμενους 

πολίτες 

▪ Παρουσίαση θεμάτων από φορείς 

Δημόσια 

Διαβούλευση

Παρουσίαση 

θεμάτων από 

Experts

Πολίτες – τυχαία 

επιλογή

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

[Experts panel] [Public Consultation] 

Experts –

από πολλές 

ειδικότητες 

TBU 1-3

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Relationship marketing

Τεχνική που εστιάζει σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου 

αποσκοπώντας στη δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών.  

Η αλληλεπίδραση επεκτείνεται πέραν της επικοινωνίας και 

ανατροφοδότησης, αποκτώντας χαρακτηριστικά εταιρικής 

συνεργασίας.

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Δημιουργία δεσμών συνεργασίας με 

συγκεκριμένες ομάδες στόχου

✔ Περιλαμβάνει πολλά επίπεδα 

αλληλεπίδρασης, όπου τόσο ο 

πάροχος όσο και ο παραλήπτης 

επωφελούνται από την διάδραση. 

▪ Διάδραση με την ομάδα στόχου 
Στόχευση συγκεκριμένου κοινού χρησιμοποιώντας κοινωνικά μέσα για τη δημιουργία 

καναλιών διαλόγου 

▪ Δημιουργία κέντρων επιρροής 
Συνεργασία με βασικούς φορείς για τη δημιουργία κέντρων επιρροής 

▪ Συν-σχεδιασμός
Χρήση στοχευμένων μεθόδων με στόχο τη συνεργασία πολιτών και φορέων στο συν-

σχεδιασμό δράσεων

Περιλαμβάνει ένα σύνολο στρατηγικών με 3 βασικούς στόχους:

[Τεχνική των διαχρονικών  

σχέσεων]



Relationship marketing συμμετοχικές πρακτικές  

▪ Εντατική συνεδρία σχεδιασμού

▪ Συνεργασία πολιτών, φορέων και 

επιστημόνων για την ανάπτυξη 

οραμάτων και σεναρίων 

Συμμετοχικά 

εργαστήρια

▪ Σύνολο μεθόδων που συνδυάζει τα 

εργαλεία της σύγχρονης 

χαρτογραφίας με συμμετοχικές 

πρακτικές 

▪ Αντιπροσωπεύει τη χωρική γνώση 

των τοπικών κοινοτήτων.

Συμμετοχική 

χαρτογράφηση

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

[Workshops] [Participatory mapping]

Φορείς 

TBU 1-2TBU 1-3

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



The Wheel of Persuasion

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Παροτρύνει την υιοθέτηση 

εναλλακτικών προτύπων 

συμπεριφοράς, αλλάζοντας την 

κοινή προοπτική

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΧΗ

ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΑ

ΑΠΕΙΛΗ

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Τεχνική marketing που συνδυάζει την επιστημονική ανάλυση  με 

την κοινωνική ψυχολογία. Διαπραγματεύεται την τέχνη της 

ανθρώπινης πειθούς, αξιοποιώντας τις αρχές «αγοράς & 

ζήτησης».[Τεχνική που αξιοποιεί 

την ανθρώπινη πειθώ]



The Wheel of Persuasion συμμετοχικές πρακτικές 

▪ Αναπτύσσει κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες μεταξύ των διαφόρων 

ενδιαφερομένων

▪ Ενισχύει την ικανότητα των 

συμμετεχόντων, να λαμβάνουν 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να 

αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για 

τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων

Εκπαίδευση

[Capacity Building]

Φορείς 

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Guerilla marketing

Μία τεχνική διαφήμισης που αξιοποιεί την έκπληξη και τον 

αιφνιδιασμό, δημιουργώντας ευκαιρίες εναλλακτικής  

αλληλεπίδρασης για την προώθηση μιας ιδέας ή έργου.

Τη θεωρία της τεχνικής, ανέπτυξε ο Κόνραντ Λέβινσον, στο ομώνυμο βιβλίο του 

το 1984, συνδυάζοντας 4 βασικά στοιχεία:

▪ Χαμηλό κόστος
χρήση ελάχιστων οικονομικών πόρων σε σύγκριση με το υψηλό εύρος διάχυσης 

▪ Εφευρετικότητα
χρήση εναλλακτικών τρόπων αλληλεπίδρασης του κοινού 

▪ Έντονη διάδραση με το κοινό 

▪ Χρήση τεχνολογίας 
αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων 

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Προκαλεί συναισθηματικές 

αντιδράσεις στους χρήστες, 

δημιουργώντας εναλλακτικούς 

συσχετισμούς

✔ Χρήση «δημιουργικών» τακτικών

✔ Χρήση «έξυπνου» λόγου 

[Τεχνική που αξιοποιεί 

εναλλακτικούς τρόπους 

αλληλεπίδρασης]



Guerrilla marketing συμμετοχικές πρακτικές  

▪ Παρεμβάσεις προσωρινού 

χαρακτήρα

▪ Εφαρμογή με πιλοτικό χαρακτήρα, 

που αποσκοπεί στη δημιουργία 

μονιμότερων μελλοντικών  λύσεων

Πιλοτικές 

παρεμβάσεις

▪ Προσέγγιση που βασίζεται στην λογική 

του «παιχνιδιού»

▪ Προσομοίωση καταστάσεων 

πραγματικής ζωής, συμπιεσμένες στο 

χρόνο, έτσι ώστε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του προβλήματος να 

είναι ανοικτά για εξέταση

Σοβαρά παίγνια

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

[Pilot interventions]

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

[Gaming]



Undercover marketing

Τεχνική που χρησιμοποιεί υποσυνείδητα μηνύματα για την 

προώθηση μιας ιδέας ή ενός έργου. Το κοινό εκτίθεται σε μία ιδέα 

ή έργο, χωρίς να αντιλαμβάνεται την στρατηγική προώθησής του. 

▪ Παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την WOM επικοινωνία, καθώς στόχος της 

είναι η διάχυση πληροφοριών εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα. 

▪ Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί αυτή την τεχνική είναι η χρήση 

φαινομενικά μη σχετικών μεθόδων αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Βασικά χαρακτηριστικά 

✔ Χρήση «κρυφών μηνυμάτων» για 

να κεντρίσει το ενδιαφέρον του 

κοινού

✔ Χρήση «δημιουργικών» τακτικών

✔ Έμμεση προβολή 

[Τεχνική των υποσυνείδητων 

μηνυμάτων]



Undercover marketing συμμετοχικές πρακτικές  

▪ Εκπαιδευτική μέθοδος που 

στοχεύει στην διάδραση, εμπλοκή 

και συμμετοχή των χρηστών

▪ Χρήση ψηφιακών εργαλείων με 

χαρακτηριστικά παιχνιδιού  

Παιγνιοποίηση

▪ Έμμεση μορφή προώθησης όπου 

η δημοτικότητα μιας εκδήλωσης 

αξιοποιείται προκειμένου να 

προβληθεί ένα πρόσθετο ζήτημα.

Δημοφιλείς 

Εκδηλώσεις 

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών
Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

▪ Έμμεση μορφή  προώθησης, μέσω 

της συνεργασίας με  δημόσια 

πρόσωπα 

▪ Ο "εκάστοτε εκπρόσωπος" είναι 

υπεύθυνος για την παρουσίαση του 

έργου, μέσω συνεκτικών αλλά 

έμμεσων μηνυμάτων.

“Πρεσβευτής” 

έργου

Πολίτες – όλων 

των ηλικιών

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

[Popular Events] [Ambassador campaign] [Gamification] 

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Question & Answer 

Έχετε κάποια ερώτηση;

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Raise hand για να κάνετε την ερώτησή σας 



Poll session



Διάλειμμα 

Επιστροφή σε 10 λεπτά



Ενότητα 2: 

Καλές Πρακτικές από 

την Ελλάδα και την 

Ευρώπη



PUMS- Σχέδιο Βιώσιμης 

Κινητικότητας για τη 

μητροπολιτική περιοχή 

της Ρώμης 



PUMS | Στάδιο προετοιμασίας  

Μέθοδος υλοποίησης: experts panel, συνάντηση εργασίας με τους τοπικούς 

αρμόδιους φορείς

Συντονιστής: 

▪ Διευθυντής του τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο βιώσιμης Κινητικότητας της Ρώμης [Roma Mobility Agency , 

Risorse per Roma, μητροπολιτική Ρώμη

Τοπικοί φορείς: 

▪ Διευθυντής τμήματος Πολεοδομίας

▪ Διευθυντής τμήματος Ανάπτυξης Υποδομών και Αστικής συντήρησης

▪ Διευθυντής τμήματος Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διευθύνουσα επιτροπή εμπειρογνωμόνων στους ακόλουθους τομείς:

▪ Μηχανική μεταφορών

▪ Οδική ασφάλεια 

▪ Οικονομία των μεταφορών

▪ Περιβαλλοντική Μηχανική

▪ Πολεοδομία και χρήση γης

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Experts & τοπικοί 

φορείς 

[Experts Panel]

Πάνελ Ειδικών

Dialogue Marketing

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Διαδικτυακή 

συμμετοχή

Συνεργασία με 

βασικούς φορείς 

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

PUMS | Στάδιο ακρόασης: 1η φάση 
www.pumsroma.it 

[e-participation]

Digital Marketing

Πολίτες – ευρύ 

κοινό

Διάρκεια: 5 μήνες (17/09/2017 – 28/02/ 2018)

Μέθοδος υλοποίησης: e-participation υποβολή προτάσεων μέσω  

διαδικτυακής πλατφόρμας 

Παράλληλες δράσεις: 

▪ Συναντήσεις φορέων

▪ Συνεντεύξεις πολιτών – τα αποτελέσματα των οποία δημοσιεύονταν στη 

δημόσια σελίδα 

▪ Καμπάνια ενημέρωσης, μέσω των social media - Twitter@PumsRoma

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



PUMS | Στάδιο ακρόασης: 1η φάση
Αποτελέσματα 

▪ Εξετάστηκαν όλες οι προτάσεις 

▪ Κάθε συμμετέχον έλαβε 

ευχαριστήριο μήνυμα για τη 

συμβολή του 

▪ Οι προτάσεις που δεν αφορούσαν 

το ΣΒΑΚ, αλλά παρουσίαζαν 

ενδιαφέρον για τη διοίκηση της 

πόλης, διαβιβάστηκαν στις 

αρμόδιες υπηρεσίες.



Ερωτηματολόγια

Πολίτες  - ευρύ 

κοινό 

[Surveys]

Φορείς –

επιλεγμένη ομάδα 

στόχου 

PUMS | Στάδιο ακρόασης: 2η φάση

Dialogue Marketing

Διάρκεια: 8 μήνες ( 03/06/2018 – 28/02/ 2019)

Μέθοδος υλοποίησης: Ερωτηματολόγια μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

και διαδικτυακής συμμετοχής (πλατφόρμα συμμετοχής) 

6814 συμμετοχές 
Αποτελέσματα πρακτικής

[προβολή των σημαντικότερων προτεραιοτήτων]

Τηλεφωνικά ερωτηματολόγια Διαδικτυακή πλατφόρμα

1 Μείωση του ποσοστού των 

ατυχημάτων 

Ενίσχυση των υποδομών LPT

2 Μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης 

Μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης 

3 Μείωση των εκπομπών CO2 Ενίσχυση της ποδηλατοκίνησης 

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



Θεσμικοί φορείς, 

συνδικάτα, τοπικοί 

επιχειρηματίες

Πολίτες – τυχαία 

επιλογή

TBU 1-3

Δημόσια 

Διαβούλευση

[Public Consultation] 

PUMS | Στάδιο διαβούλευσης

Πολίτες –

κάτοικοι των 

περιοχών

Dialogue Marketing

Διάρκεια: 2 μήνες (18/03/2019 – 20/05/ 2019)

Μέθοδος υλοποίησης:  3 θεματικές δια ζώσης  δημόσιες διαβουλεύσεις, οι 

οποίες υλοποιήθηκαν και στις 6 δημοτικές κοινότητες 

▪ 1η συνάντηση: Παρουσίαση του ΣΒΑΚ, καταγραφή ερωτήσεων και

▪ 2η συνάντηση: Η θεματική διαφοροποιούνταν ανά Δημοτική κοινότητα. 

▪ 3η συνάντηση: Παρουσίαση των συμπερασμάτων των προηγούμενων 

συναντήσεων

Συμμετέχοντες: Θεσμικοί φορείς, συνδικάτα, αρμόδιοι του εκάστοτε Δήμου, 

τοπικοί επιχειρηματίες (στον τομέα του εμπορίου και του τουρισμού), κάτοικοι 

της περιοχής

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



PUMS | Στάδιο διαβούλευσης
Αποτελέσματα

3th JULY

2018

Αποτελέσματα διαβουλεύσεων

18 συναντήσεις

(3 συναντήσεις ανά δημοτικό

διαμέρισμα)

529 συμμετέχοντες

300 Προτάσεις



PUMS | Στάδιο διαβούλευσης
Αποτελέσματα 

Οι προτάσεις που συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν 
σε 5 κατηγορίες

Παράλληλα μέσω των συμμετοχικών πρακτικών 
ανιχνεύτηκαν περαιτέρω ζητήματα προς βελτίωση

1. Η ποιότητα και συχνότητα των μέσων μαζικής 
μεταφοράς 

2. Η οδική ασφάλεια

3. Η ενίσχυση των υποδομών για την προώθηση 
ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, 
μετακίνηση με το ποδήλατο)

3th JULY

2018

Προτάσεις που προέκυψαν από 

τις συμμετοχικές πρακτικές 
Αριθμός 

προτάσεων
%

Μέσα μαζικής μεταφορά 135 45%

Διατροπικότητα 36 12%

Ποδηλατοκίνηση 76 25%

Πεζή μετακίνηση 20 7%

Ασφάλεια & Μεταφορές 34 11%

Σύνολο προτάσεων 301 100%



PUMS | Στάδιο αποτελεσμάτων 

Μέθοδος υλοποίησης: Πάνελ εμπειρογνωμόνων, δια ζώσης συνάντηση 

εργασίας  

Αποτελέσματα:

Το τελικό ΣΒΑΚ της Ρώμης εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθμού 60/19 στις 

02 Αυγούστου 2019

Πολίτες –

επιλεγμένη 

ομάδα στόχου

Δημοτικό 

συμβούλιο

Dialogue Marketing

[Experts Panel]

Πάνελ Ειδικών

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

Συμμετέχοντες: 

Δημοτικό συμβούλιο, τοπικοί φορείς  & η ομάδα εργασίας 



Διάγραμμα συμμετοχικών πρακτικών 

▪ Δημιουργία οδηγού ΣΒΑΚ για τη Ρώμη 

(2017)

▪ Ορισμός λίστα προτεραιοτήτων για τις 

δράσεις του ΣΒΑΚ -“Fixed Intervention 

Plan“:

▪ Λανσάρισμα της διαδικτυακής 

πλατφόρμας για τη συμμετοχή των 

πολιτών

▪ Ανάλυση των προτάσεων που 

συγκεντρώθηκαν στην 1η φάση 

Στάδιο 

ακρόασης: 

2η φάση 

▪ Διαδικασία συμμετοχής με διοργάνωση 

εκδηλώσεων

▪ Δημιουργία  εναλλακτικών σεναρίων 

▪ Έλεγχος  του σχεδίου γενικών και ειδικών 

στόχων

▪ Σύνταξη πιλοτικού ΣΒΑΚ  σχεδίου 

Στάδιο 

Διαβούλευσης &

Αποτελεσμάτων 
Έκδοση του οριστικού 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας – 08/2019

Στάδιο 

Παρακολούθησης

▪ Η επίσημη περίοδος παρακολούθησης ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι 2020

▪ Υλοποίηση στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

[Strategic Environmental Impact Assessment (EIA)] 

▪ Ενσωμάτωση των εγκεκριμένων παρατηρήσεων στο ΣΒΑΚ

▪ Τελική έγκριση του σχεδίου από της τοπικές αρχές (τέλος 2020)

Στάδιο ακρόασης: 

1η φάση 



PUMS | Σημαντικά Μαθήματα 

✔ To στάδιο ακρόασης των πολιτών αποδείχτηκε προσοδοφόρο με τη 

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προτάσεων. 

✔ Η διαδικασία αποδελτίωσης των προτάσεων ήταν χρονοβόρα και 

απαιτούσε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ανθρώπινο δυναμικό.

� Μεγάλο ποσοστό των προτάσεων ήταν εκτός θέματος. Θα έπρεπε να 

έχει τονιστεί περισσότερο ο σκοπός του ΣΒΑΚ.

✔ Κατή τη διάρκεια εκπόνησης ερωτηματολογίων θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι το δημογραφικό δείγμα, είναι ισορροπημένο, τόσο 

από άποψη ηλικίας, όσο και μεταξύ πολιτών και οργανώσεων/ 

ομάδων, έτσι ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική κοινή γνώμη και όχι 

πολιτικά συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων.

✔ Η καλή και πολυεπίπεδη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

συνέβαλε στην επιτυχία του προγράμματος.



Poll session



MOTIVATE
Μία crowdsourcing εφαρμογή και 

ένα διαδραστικό μαθησιακό 

περιβάλλον 



MOTIVATE

Μέθοδος υλοποίησης: Διαδραστική εφαρμογή με στοιχεία παιχνιδιού

Στόχος:

▪ Να υποστηρίξει τη συμμετοχική προσέγγιση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων 

▪ Να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για τη διαδικασία 

σχεδιασμού της κινητικότητας 

▪ Να καταγράψει τις συνήθειες και τις ανάγκες κινητικότητας των πολιτών και 

των επισκεπτών, προκαλώντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους μέσω της 

παροχής ανταμοιβών.

▪ Να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την υιοθέτηση βιώσιμων τρόπων 

μετακίνησης

Διοργάνωση: 

▪ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Πολίτες 

Ευρύ κοινό

Παιγνιοποίηση

2018 

Λανσαρίστηκε στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας

Διάρκεια: 1 μήνας

Undercover Marketing

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο

[Gamification] 



100 Πολίτες & επισκέπτες της πόλης 

συμμετείχαν σε συμμετοχικές πρακτικές

800 Συνολικοί χρήστες

✔ Η εφαρμογή προωθήθηκε ως καλή πρακτική 

σε συνέδρια και ημερίδες

2000 Άτομα ενημερώθηκαν για τα οφέλη της

βιώσιμης μετακίνησης

MOTIVATE - Αποτελέσματα



Poll session



VOLTάρω



Δημόσιες 

Εκδηλώσεις
[Public Events] 

VOLTάρω

Μέθοδος υλοποίησης: Δημόσια εκδήλωση 

Στόχος: Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υιοθέτηση της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας κυρίως με τη χρήση εθελοντών.

Διοργάνωση: 

▪ ΠΚΜ – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

▪ Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (συντονιστής δράσης) με ενεργή συμμετοχή  

50 εθελοντών

Τόπος:

Παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης 

Κόστος 

▪ 19.000 € από το ταμείο της ΠΚΜ 

▪ Χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες 

Πολίτες –

κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης 

Word of Mouth 

communication

Συνεργασία με 

τοπικούς φορείς & 

ιδιωτικές 

επιχειρήσεις 

Ετήσια Υλοποίηση 

Κάθε Σεπτέμβρη 

(Κυριακή)

Ομάδα Στόχου Κόστος

Χρονικό πλαίσιο



VOLTάρω - αποτελέσματα 

3 Συνεχόμενες χρονιές επιτυχής 

υλοποίησης  

(2017, 2018, 2019) 

✔ Πολύ μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων

✔ Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των

επιχορηγήσεων και των ιδιωτικών εταιρειών

που θέλουν να συμμετάσχουν



Poll session



Question & Answer 

Έχετε κάποια ερώτηση;

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Raise hand για να κάνετε την ερώτησή σας 



Ευχαριστούμε πολύ για 
τη συμμετοχή σας 

Το επόμενο μας ραντεβού:

05/03 10:00 - 13:00 

10’
Διαδραστικό εργαστήριο

«Σχεδιάζοντας την στρατηγική 

προσέγγιση πολιτών και φορέων για 

την εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας»

3
ώρες



Διαδραστική άσκηση

Δημιουργία στρατηγικής 

για την προσέγγιση 

πολιτών & φορέων και 

την εμπλοκή τους στο 

ΣΒΑΚ.



Χαρακτηριστικά της άσκησης

Η δημιουργία στρατηγικής για την προσέγγιση πολιτών & φορέων και την 

εμπλοκή τους στο ΣΒΑΚ.

Ο σκοπός της 

άσκησης

3 ώρες για τη σχεδίαση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης πολιτών 

& φορέων, ακολουθώντας όλες τις φάσεις του κύκλου του ΣΒΑΚ

Χρόνος 

υλοποίησης

7 ομάδες εργασίας / 5 ατόμων 

Κάθε ομάδα θα είναι σε ξεχωριστό δωμάτιο ZOOM 

Ομάδες 

εργασίας 

Βοηθητικό αρχείο στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τεχνικές marketing και 

οι συμμετοχικές πρακτικές 

Το αρχείο σας έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση για το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Εγχειρίδιο 

συμμετεχόντων



Υποθετικό σενάριο: “Η πόλη μας”

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

▪ Μείωση της χρήσης του επιβατικού 

ΙΧ, ειδικότερα στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης

▪ Προώθηση της βιώσιμης 

μετακίνησης

▪ Διεύρυνση του δικτύου Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

▪ Προϋπολογισμός για την 

στρατηγική προσέγγιση πολιτών 

και φορέων: 50.000€

▪ Χρονικό διάστημα υλοποίησης: 

1 χρόνος για όλα τα στάδια του 

ΣΒΑΚ

▪ Πόλη μεσαίου μεγέθους

▪ Πληθυσμός: 160000 κατοίκων

✔ Μέσος όρος ηλικίας: 45 έτη         

(30% <18 έτη, 10% > 65 έτη) 

✔ Επίπεδο υπευθυνότητας πολιτών: Μέτριο 

(υπεύθυνη συμπεριφορά & ευαισθητοποίηση σε 

θέματα βιωσιμότητας) 

▪ Πυκνοδομημένο ιστορικό κέντρο – ελλιπές δίκτυο 

πεζοδρόμων 

▪ Μη εκτενές δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

▪ Αυξημένα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης 

στο κέντρο της πόλης

▪ Αυξημένη χρήση του επιβατικού ΙΧ

▪ Αυξημένοι δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης

▪ Υψηλός δείκτης συχνότητας ατυχημάτων

▪ Ασύνδετο δίκτυο ποδηλατοδρόμων & 

πεζοδρόμων 



Βήματα εκπόνησης ΣΒΑΚ



Μεθοδολογία 

ΣΤΑΔΙΟ 2:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 4: 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΤΑΔΙΟ 1: 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ 3: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων κάθε ομάδα θα πρέπει  να σχεδιάσει μία ολοκληρωμένη 

στρατηγική προσέγγισης πολιτών & φορέων

Η άσκηση χωρίζεται σε 4 στάδια που ακολουθούν τον κύκλο του ΣΒΑΚ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ κάθε ΣΤΑΔΙΟΥ

Προσδιορισμός των προκλήσεων που ενέχονται στην προσέγγιση 

πολιτών και φορέων 

Προκλήσεις

Προσδιορισμό των μεθόδων που μπορούν να υλοποιηθούν 

εστιάζοντας κάθε φορά στο βήμα του σταδίου με τον μεγαλύτερο 

βαθμό διάδρασης. 

Για κάθε πρακτική θα προσδιοριστεί:  

▪ Ομάδα Στόχου, προσδιορίζοντας ποιους αφορά και ποιοι 

μπορούν να συνεισφέρουν 

▪ Διάρκεια πρακτικής

▪ Κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για την 

προώθηση της πρακτικής 

▪ Ενδεικτικό κόστος 

Συμμετοχικές 

Πρακτικές



CANVAS 1- Προκλήσεις



CANVAS 2 - Συμμετοχικές πρακτικες και ομάδα στόχου 



CANVAS 2 - Συμμετοχικές πρακτικες και ομάδα στόχου 



Τεχνικές Marketing 

Συμπληρωματικότητα συμμετοχικών 

πρακτικών

✔ Για τους σκοπούς της άσκησης επιλέξαμε να 

επικεντρωθούμε στις συμμετοχικές πρακτικές. 

Οι περισσότερες από τις μεθόδους μπορούν 

να λειτουργήσουν ως αυτόνομες πρακτικές, 

αλλά όταν συνδυάζονται με άλλες παρέχουν 

καλύτερα αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας 

μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής χρηστών. 



CANVAS 3 - Προσδιορισμός θεματικής/ διάρκειας/ κόστους/ 
καναλιών επικοινωνίας 



Βοηθητικά αρχεία 

✔ Πίνακας Κόστους & Διάρκειας 

[διαχείριση από τους Facilitator της κάθε ομάδας]

Για το σκοπό της άσκησης έχουν οριστεί ενδεικτικά κόστη και 

διάρκεια πρακτικών.

Τα κόστη είναι ενδεικτικά και προσαρμοσμένα στα δεδομένα 

της άσκησης. Ο πίνακας προσφέρει μια ευρεία γκάμα κόστους 

και τύπων πρακτικής 



Αποτέλεσμα της άσκησης

Στο τέλος της άσκησης κάθε ομάδα 

✔ Θα συμπληρώσει το slide 

“Στρατηγική προσεγγιση πολιτών & 

φορέων” [με τη βοήθεια του facilitator]

✔ θα έχει 5 λεπτά στη διάθεση της για να 

παρουσιάσει  συνοπτικά τη δική της 

στρατηγική προσέγγισης πολιτών & 

φορέων 



Συλλογή αποτελεσμάτων

✔ Οι Facilitators θα συλλέξουν τα 

αποτελέσματα και θα συμπληρώσουν 

κάρτες συμμετοχικών πρακτικών και 

τον οδικό χάρτη  για τις προτάσεις 

κάθε ομάδας.

✔ Το υλικό θα αποσταλεί στους 

συμμετέχοντες.



Πρόγραμμα εργαστηρίου



Ας ξεκινήσουμε την άσκηση!


