
                                                                                                                                                 
 

Τα έξι βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η τοπική αρχή της πόλης σας για 
να εκπονήσει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης  

 
Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και ο συμμετοχικός σχεδιασμός βρίσκονται στην καρδιά του προγράμματος 
URBACT.  
 
Οι αστικές αρχές που εμπλέκονται στα θεματικά δίκτυα του URBACT οφείλουν να συστήσουν την Τοπική 
Ομάδα Στήριξης URBACT (URBACT Local Group – ULG). Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από διαφορετικά 
τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη, ευρισκόμενα τόσο εντός όσο και εκτός της δημοτικής αρχής, έτσι ώστε να 
εκπονήσουν όλοι μαζί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα απαντά στις τοπικές προκλήσεις και στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη τους.  
 
Από τις 24 έως τις 26 Αυγούστου 2016, το Θερινό Πανεπιστήμιο του URBACT (URBACT Summer University) 
που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ συγκέντρωσε περισσότερους από 380 εκπροσώπους από τις 170 
ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στα δίκτυα του URBACT, για να τους εκπαιδεύσει στο πώς να σχεδιάζουν 
ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές χρησιμοποιώντας τον κύκλο σχεδιασμού δράσεων που περιγράφεται 
παρακάτω:  

 



                                                                                                                                                 
 

Αυτός ο πρότυπος κύκλος σχεδιασμού δράσεων βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις τοπικές αρχές (είτε αυτές 
συμμετέχουν στο URBACT είτε όχι) που είναι πρόθυμες να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 
πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική, ή ακόμη και ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης, και αυτό να το κάνουν με έναν 
συμμετοχικό και ολοκληρωμένο τρόπο (λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και φυσικές διαστάσεις των τοπικών προκλήσεων). 

Το κύριο προαπαιτούμενο αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας Τοπικής Ομάδας, μιας ομάδας τοπικών 
ενδιαφερόμενων μερών (πολίτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ιδιωτικός τομέας, εργαζόμενοι 
του δήμου) που ενδιαφέρονται για τα τοπικά προβλήματα ή για τη συγκεκριμένη θεματική του σχεδίου δράσης.  

Αν εργάζεστε για έναν δήμο και είσαστε συντονιστής ή μέλος μιας Τοπικής Ομάδας Στήριξης, αυτά είναι τα έξι 
βήματα και εργαλεία τα οποία το πρόγραμμα URBACT σας συμβουλεύει να ακολουθήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε τις τοπικές σας πολιτικές:  

 
Βήμα πρώτο:  
 
Προσδιορίστε το πρόβλημα της πόλης σας έτσι ώστε να προσδιορίσετε καλύτερα το στόχο του σχεδίου 
δράσης σας 
 
Η ανάλυση του προβλήματος είναι απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η Τοπική Ομάδα Στήριξης 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει το σωστό πρόβλημα – αυτό που έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με όλους τους 
εμπλεκόμενους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορεί κάτι τέτοιο να φαντάζει απλό, εύκολο και γρήγορο να 
γίνει, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να αποτελεί μια μακροχρόνια και απαιτητική διαδικασία, καθώς τα 
προβλήματα και οι αιτίες τους δεν γίνονται πάντα κατανοητά με τον ίδιο τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους. 
Η υπομονή και ο εντατικός διάλογος είναι το κλειδί σε αυτή τη διαδικασία.  
 
Μία πολύ καλά εδραιωμένη τεχνική για να προσδιορίζονται και να γίνονται κατανοητά τα προβλήματα μαζί με τις 
αιτίες και τα αποτελέσματά τους έχει την ονομασία «Δέντρο Προβλήματος (Problem Tree)». 



                                                                                                                                                 

 

Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε:  

1. Καταγράψτε όλα τα προβλήματα που σας έρχονται στο μυαλό και σχετίζονται με το κυρίως θέμα/ 
πρόβλημα (π.χ. ανεργία των νέων). Τα προβλήματα πρέπει να αναγνωρίζονται πολύ προσεκτικά: θα 
πρέπει να είναι υπάρχοντα και αληθινά προβλήματα, όχι πιθανά, φαντασιακά ή μελλοντικά. Το 
πρόβλημα είναι μία υπάρχουσα αρνητική κατάσταση, και όχι η απουσία μιας λύσης.  

2. Αναγνωρίστε ένα «βασικό πρόβλημα» (το οποίο θα γραφτεί στον κορμό του δέντρου). Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει και κάποια διαδικασία δοκιμής και πλάνης προτού καταλήξετε σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρόβλημα.  

3. Καθορίστε ποια προβλήματα είναι στην πραγματικότητα «Αιτίες» (γράψτε τα στο επίπεδο των ριζών του 
δέντρου) και ποια είναι «Αποτελέσματα» (στα κλαδιά). 

4. Τοποθετήστε ιεραρχικά τόσο τις Αιτίες όσο και τα Αποτελέσματα, πχ πως οι αιτίες συνδέονται μεταξύ 
τους, ποια οδηγεί στην άλλη κλπ.  

Η αναγνώριση των αιτιών των προβλημάτων θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τις δράσεις που θα ανταποκρίνονται 
καλύτερα στη λύση τους ή ακόμη περαιτέρω θα εξαλείψουν την αιτία των προβλημάτων.  



                                                                                                                                                 

 

Bήμα δεύτερο: 

Καταγράψτε τους τοπικούς ενδιαφερόμενους και φροντίστε να έχετε στον πίνακα όλους τους 
ανθρώπους που επηρεάζονται από τα προβλήματα που εξετάζετε 

Είναι σημαντικό να αναλύσετε και να καταγράψετε τη βαρύτητα και επιρροή που έχουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοί 
– αλλά είναι το ίδιο σημαντικό να έχετε ένα σχέδιο δράσης που θα διασφαλίσει ότι η βαρύτητα και η επιρροή των 
ενδιαφερόμενων μερών διαφοροποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα, καθώς εξελίσσεται το σχέδιο δράσης. Κι 
αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των εργασιών σας θα ανακύψουν διαφορετικές προοπτικές για τη σχετική βαρύτητα 
και επιρροή των ενδιαφερομένων.  
 
Ένα από τα εργαλεία που θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν να χαρτογραφήσετε τους ενδιαφερόμενους που θα 
πρέπει να κάθονται γύρω από το τραπέζι της Τοπικής Ομάδας Στήριξης είναι ο Χάρτης Οικοσυστήματος των 
ενδιαφερομένων (Stakeholders Ecosystem Map). 
 
 

                                                                             
 
 
Χάρτης οικοσυστήματος ενδιαφερόμενων μερών 

     



                                                                                                                                                 
 

 
Πώς να τον χρησιμοποιήσετε: 
 

1. Τοποθετήστε τον Χάρτη Οικοσυστήματος (που μοιάζει με ιστό αράχνης με ομόκεντρους κύκλους) στον 
τοίχο. Σε κάθε τεταρτημόριο τοποθετήστε έναν τομέα που είναι σημαντικός για το σχέδιό σας, όπως η 
εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, η κινητικότητα, η στέγαση. Θα μπορούσε επίσης να είναι η κοινωνική 
πολιτική, το περιβάλλον, η οικονομία (άνθρωποι, πλανήτης, κέρδος).  

 
2. Έπειτα σκεφτείτε τους βασικούς ενδιαφερόμενους, σε ποιον τομέα ανήκουν και πόσο σημαντικοί είναι. 

Χρησιμοποιώντας χρωματιστά χαρτάκια (post-its) ζητήστε από τα μέλη της Τοπικής σας Ομάδας να 
τοποθετήσουν τον κάθε ενδιαφερόμενο πάνω στο χάρτη και να συζητήσουν αλλά και να συμφωνήσουν 
στη συνέχεια για τη θέση του. Τους πλέον σημαντικούς τους τοποθετείτε στο κέντρο, τους λιγότερο 
σημαντικούς στην περιφέρεια. Στον κεντρικό κύκλο βρίσκονται τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης, 
ενώ στους εξωτερικούς κύκλους βρίσκονται τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μπορούσαν να είναι 
σημαντικοί μεν παίκτες, αλλά δεν απαιτείται να είναι μόνιμα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης.  

 
 

Βήμα τρίτο:  

Καθορίστε ένα πλαίσιο αποτελεσμάτων για να περιγράψετε τα επιθυμητά αποτελέσματα του σχεδίου 
δράσης – «την αλλαγή που θέλετε να δείτε» - και καθορίστε επίσης το χρονικό όριο στο οποίο θέλετε να 
πετύχετε αυτά τα αποτελέσματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα μετρηθούν.  
 
Ένα πλαίσιο αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον καθορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων ήδη από την αρχή 
της παρέμβασης/του έργου. Το τι ακριβώς δηλαδή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω του έργου, έως πότε και πως 
θα μετρηθεί. Με το να τηρείτε στόχους μετρήσιμους και εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εσείς και η Τοπική σας 
Ομάδα θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο, να αναπροσαρμόζετε τις δράσεις αν είναι απαραίτητο, και 
να εκτιμάτε το αν έχετε φτάσει στον αρχικό σας στόχο ή όχι.  
 
Το πλαίσιο αποτελεσμάτων έχει ένα αριθμό δομικών στοιχείων και όρων κλειδιά που χρησιμοποιούνται επίσης 
και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Προκειμένου να το 
χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο να χτίσετε και να μοιραστείτε μία καλή κατανόηση της 
κοινής αυτής γλώσσας, όπως φαίνεται παρακάτω:  
  
 
Λογική της παρέμβασης  
Η λογική της παρέμβασης είναι ένας τρόπος περιγραφής του «πλαισίου αποτελεσμάτων». Είναι επίσης ένα 
εργαλείο για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου δράσης. Θα έπρεπε να 
επεξηγεί τη λογική του πως μια παρέμβαση συνεισφέρει στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή στα αποτελέσματα 
που παρατηρούνται έπειτα από την εφαρμογή του σχεδίου, αν αυτά διαφέρουν από εκείνα που αρχικά 
επιδιώκονταν.  
 
 
Ειδικός στόχος και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
 
Ο ειδικός στόχος καθορίζει την αλλαγή σε μία συγκεκριμένη υπάρχουσα κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, την 
οποία στοχεύει να πετύχει ένα έργο, ένα πρόγραμμα ή ένα σχέδιο δράσης. Μπορεί να εκφραστεί ως εξής: να 
βελτιώσει …, να μειώσει … ή να αυξήσει …. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει έναν ή 
περισσότερους ειδικούς στόχους. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι πάντα «έξυπνοι», και να συγκεντρώνουν τα 
χαρακτηριστικά «ειδικοί», «μετρήσιμοι», «επιτεύξιμοι», «ρεαλιστικοί» και «χρονικά προσδιορισμένοι», 
(ακρωνύμιο SMART για το Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound). 



                                                                                                                                                 
   
Ο ειδικός στόχος παρουσιάζει το αναμενόμενο αποτέλεσμα ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου δράσης. Η 
έννοια της αλλαγής μπορεί επίσης να συνδεθεί με αλλαγές στη συμπεριφορά/νοοτροπία, στις κοινωνικές 
πρακτικές, στους θεσμούς κλπ.  
 
 
 

 
 

 
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι μια φιλοδοξία. Ενώ αυτή η φιλοδοξία πρέπει να είναι ρεαλιστική και όλες 
οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν στο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, είναι πάντα πιθανό αυτή η φιλοδοξία 
να μην επιτευχθεί στο τέλος του έργου ή του προγράμματος, ή έπειτα από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. 
Το να μην επιτύχει κανείς (ολοκληρωτικά) ένα αποτέλεσμα δεν αποτελεί απαραίτητα μια αποτυχία. Η 
αξιολόγηση του προγράμματος ή του σχεδίου δράσης θα οδηγήσει σε συμπεράσματα για τις αιτίες, τις 
συνέπειες και τις διορθωτικές κινήσεις και επιλογές.   
 

Δείκτης αποτελέσματος  
Οι δείκτες αποτελέσματος είναι δείκτες που περιγράφουν μία συγκεκριμένη πλευρά ενός αποτελέσματος, η 
οποία μπορεί να μετρηθεί. Η επιλογή καθαρών δεικτών αποτελέσματος διευκολύνει την κατανόηση του 
προβλήματος και της αναγκαιότητας μιας πολιτικής.  
 
Δείκτης εκροών  
Ο δείκτης εκροών είναι ένας δείκτης που περιγράφει το φυσικό προϊόν των πόρων που δαπανώνται (σε 
επίπεδο χρημάτων, χρόνου, προσπάθειας/εργασίας) μέσω των παρεμβάσεων πολιτικής. 
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Πίνακας 1: Παραδείγματα καθορισμού στόχων και δεικτών αποτελέσματος και εκροών  

 
 

 Ειδικός Στόχος Δείκτης Αποτελέσματος Δείκτης Εκροών 

 
 
Τι είναι; 

 
Περιγραφή της αλλαγής που 
θέλετε να πετύχετε στην 
υπάρχουσα κατάσταση: το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

 
Μια μεταβλητή που περιγράφει 
μια σχετική πλευρά του 
επιδιωκόμενου 
αποτελέσματος, ώστε να 
μετρήσετε την αλλαγή στην 
κατάσταση  
 

 
Μία μεταβλητή που 
περιγράφει τα 
αποτελέσματα τα οποία 
θα παράγει το σχέδιο 
δράσης σας.  
Οι εκροές είναι τα άμεσα 
προϊόντα που 
δημιουργούνται από την 
εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης σας   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγμ
ατα 

 
Θέσεις εργασίας & Δεξιότητες 
Να αυξηθεί ο αριθμός νέων σε 
θέσεις εργασίας (ή να μειωθεί ο 
δείκτης ανεργίας νέων) 

 
Ποσοστό ανεργίας των νέων  
 
Τιμή βάσης:  24% (2016) 
Τιμή στόχος: 20% (2020) 

- Αριθμός νέων που 
συμμετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης 

- Αριθμός νέων που 
δέχονται συμβουλευτική 
καριέρας 

- Αριθμός νέων που 
τοποθετούνται σε θέσεις 
απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας  

 
Κοινωνική Συνοχή 
Να μειωθούν οι διαφυλετικές 
εντάσεις μεταξύ των 
διαφορετικών κοινοτήτων του 
Avalon  

Αριθμός περιστατικών και 
εγκλημάτων μίσους που 
αναφέρονται στις στατιστικές της 
αστυνομίας (κατά μέσο όρο ανά 
εβδομάδα) και τα οποία 
σχετίζονται με φυλετικά αίτια 
 
Τιμή βάσης:  45 (2015) 
Tιμή στόχος: 20 (2019) 

- Αριθμός εκδηλώσεων 
διαπολιτισμικού 
διαλόγου που 
διοργανώνονται  

- Αριθμός εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης που 
διενεργούνται  

- Αριθμός νέων δια-
κοινοτικών ομάδων 
γειτονιάς που 
συστήνονται 

 
Αστική ανάπλαση  
Να βελτιωθεί η καταλληλότητα 
των μεταπολεμικών οικισμών 
στέγασης για μετατροπή σε 
χώρους αυτόνομης διαβίωσης για 
τους ηλικιωμένους  
 
7ors elf-sustained living for elderly 

Ποσοστό % των κατοίκων που 
εκτιμούν την κατάσταση της 
κατοικίας τους (με κριτήριο την 
ποιότητα του οικήματος και τη 
διαθεσιμότητα βασικών 
υπηρεσιών και παροχών)  
ως ικανή και κατάλληλη για την 
αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων  
(βασισμένη σε έρευνα κοινού 
ανάμεσα στους πολίτες)  
 
Τιμή βάσης:  25% (2016) 
Tιμή στόχος: 60% (2024) 

- Αριθμός διαμερισμάτων 
κοινωνικής κατοικίας 
που αποτελούν 
«μελλοντική απόδειξη»  

- Αριθμός υπηρεσιών  
που έχουν ιδρυθεί για τη 
διευκόλυνση της ζωής 
των ηλικιωμένων  



                                                                                                                                                 
*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο των αποτελεσμάτων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον 
Οδηγό του URBACT με τίτλο “Applying the results framework to integrated action plans” (2016), διαθέσιμο εδώ 
στην αγγλική γλώσσα  

 

Βήμα τέταρτο:  

Αναγνωρίστε όλα τα «κεφάλαια» της πόλης σας, συμπεριλαμβάνοντας:   
 

 Ανθρώπους, κοινωνικό κεφάλαιο 

 Μέρη & χώρους  

 Χρήματα 

 Κτίρια, υποδομές  

 Γνώση, εμπειρία 

 Φυσικούς πόρους 

Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε επαρκείς δράσεις που λαμβάνουν υπόψη όλες τους τοπικούς 
πόρους και τα υπάρχοντα κεφάλαια, αντί να ανακαλύπτουν εκ νέου τον τροχό.   

 

Βήμα πέμπτο:  

Σχεδιάζοντας τις δράσεις και καθορίζοντας έναν οδικό χάρτη 

Από τη στιγμή που εσείς και η Τοπική σας Ομάδα Στήριξης έχετε αναγνωρίσει τα τοπικά σας προβλήματα αλλά 
και τους ενδιαφερόμενους που θα πρέπει να εμπλακούν στις συζητήσεις, και έχετε οριοθετήσει έναν ειδικό 
στόχο ή ένα όραμα, τότε είναι ώρα να σκεφτείτε τις δράσεις που θα απαντήσουν στις αιτίες των προβλημάτων 
σας και θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε το στόχο σας.  

Ένας τρόπος για να συμφωνήσετε αναφορικά με τις δράσεις με τα μέλη της δικής σας Τοπικής Ομάδας 
Στήριξής είναι να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο OPERA. 
 
Η μέθοδος OPERA είναι μία μέθοδος συν-δημιουργίας καταγόμενη από τη Φινλανδία, η οποία μπορεί να 
βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα ακόμη και της πιο απλής συνάντησης. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολύ μικρές ομάδες (5-6 ατόμων), αλλά είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο προς εφαρμογή και 
σε μεγαλύτερες ομάδες (έως 40-50 συμμετέχοντες). Αυτή η μέθοδος εστιάζει την ενέργεια της ομάδες στο 
πρόβλημα ή στο θέμα προς επίλυση, συγκεντρώνει, φιλτράρει και συνθέτει τις προτάσεις των μελών με ένα 
δομημένο τρόπο. Συνδυάζει έναν συστηματικό τρόπο σκέψης με μία δημιουργική διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων, ούτως ώστε να επιτρέπει την πλέον αποτελεσματική χρήση της γνώσης και των εμπειριών των 
συμμετεχόντων. Μέσω της τεχνικής της συζήτησης σε ζεύγη, εμπλέκει τον κάθε ένα που συμμετέχει στη 
διαδικασία, κινητοποιεί τις σκέψεις τους και τις προτάσεις τους, χωρίς να επιτρέπει στους περισσότερο 
εξωστρεφείς ανθρώπους να κυριαρχούν στη συζήτηση.  
 
 



                                                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
Πώς να την χρησιμοποιήσετε:  
 
Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του βασικού ερωτήματος, όσο πιο συγκεκριμένου γίνεται, ή του θέματος ή 
της πρόκλησης στην οποία η ομάδα αναζητεί τη λύση, για παράδειγμα: «Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα 
πρέπει να αντιμετωπίσετε προκειμένου να βελτιώσετε τους δημόσιους χώρους στην πόλη σας;». Από τη στιγμή 
που τίθεται το βασικό ερώτημα, ένας συντονιστής (facilitator/moderator) καθοδηγεί την ομάδα στα επόμενα 
στάδια της μεθόδου OPERA:  
 
 

O 

Προσωπικές σκέψεις/προτάσεις (Own reflections/suggestions) : 
• Προσωπική/ατομική δουλειά (σε αυτό το στάδιο δεν επιτρέπεται συζήτηση) 
• Αφιερώνετε 3-5 λεπτά για να σκεφτείτε γύρω από το κυρίως ερώτημα 
• Καταγράφετε τις ιδέες σας σε ένα χαρτί Α4 
• Πρέπει να είστε συγκεκριμένοι και σαφείς 
 

P 

Συζήτηση σε ζεύγη (Pair discussion): 
• Formulate pairs - preferably work with someone other than your colleague 
• Both parties present their ideas, the other listens 
• Discuss your proposals – ask clarifying questions, challenge, discuss 
• Come up with 3-5 joint proposals based on agreement (no consensus is needed) 
• Record each proposal on a separate A5 paper (index card) 
 
• Χωριστείτε σε ζεύγη – και κατά προτίμηση εργαστείτε με κάποιον άλλον πάρα με 
τον/την συνάδελφό σας  
• Και τα δύο μέρη παρουσιάζουν ο ένας στον άλλον τις ιδέες τους  
• Συζητήστε τις προτάσεις σας – προχωρήστε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, 
προκαλέστε ο ένας τον άλλον, προβληματιστείτε 
• Καταλήξτε σε 3-5 κοινές προτάσεις βάσει σε συμφωνία μεταξύ σας (χωρίς να 
απαιτείται συναίνεση σε όλες τις προτάσεις) 
• Καταγράψτε την κάθε πρόταση σε ένα χωριστό χαρτί μεγέθους Α5  
 



                                                                                                                                                 

E 

Εξηγήσεις (Explanations) 
• Kάθε ζεύγος επεξηγεί εν συντομία τις προτάσεις του στο υπόλοιπο ακροατήριο  
• Όλοι ακούν προσεκτικά τους υπόλοιπους  
• Η διάρκεια των επεξηγήσεων είναι 1-2 λεπτά το ανώτερο! 
• Ο συντονιστής και οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις – 
χωρίς ωστόσο να γίνει συζήτηση!  
• Παράλληλα με τη διαδικασία της επεξήγησης, καρφιτσώστε τις προτάσεις σας στον 
πίνακα OPERA, σε απλή σειρά το ένα μετά το άλλο (αν υπάρχει μια πρόταση που 
μοιάζει πολύ με κάποια που υπάρχει ήδη στον πίνακα, απλά κολλήστε το δίπλα στην 
ήδη υπάρχουσα πρόταση) 
 

R 

Κατάταξη (Ranking) 
• Κατατάξτε τις προτάσεις 
• Κριτήρια: (σημειώστε: ο συντονιστής προτείνει ένα σετ απλών, σχετικών κριτηρίων, 
γραμμένων προκαταβολικά σε έναν πίνακα) 
• Μην ανησυχείτε – αυτό είναι απλά μία συνεισφορά, όχι μία τελική και συμφωνημένη 
σειρά προτεραιότητας! 
• Το κάθε ζεύγος λαμβάνει 5-10 (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) 
αυτοκόλλητες τελείως (dots) (σημειώστε: οι επακριβείς όροι της ψηφοφορίας μπορούν 
να προσαρμοστούν ανάλογα) 
• Πρέπει να έχουν μία συμφωνημένη κατάταξη των προτάσεων 
• Μπορούν να δώσουν όλες τις τελείες σε μία μόνο πρόταση, ή να τις διαμοιράσουν και 
στις υπόλοιπες προτάσεις 
• Δεν μπορούν να ψηφίσουν τις δικές τους προτάσεις! 
 

A 

Τακτοποίηση (Arranging) 
• Τώρα έχετε μια σειρά κατάταξης – οπότε τακτοποιήστε τις προτάσεις ανάλογα με τη 
θεματική τους αλλά και τη δημοφιλία τους  
• Μαζί με τους συμμετέχοντες, αναγνωρίστε κάποιες βασικές υπό-ενότητες ώστε να τις 
τακτοποιήσετε/ομαδοποιήσετε ανάλογα (μπορείτε εσείς να έχετε ήδη σκεφτεί 
προκαταβολικά και να κάνετε τις προτάσεις σας, αλλά δοκιμάστε να ρωτήσετε και τους  
ίδιους τους συμμετέχοντες!)  
• Καταγράψτε τα ονόματα των υπότιτλων στις κεφαλίδες των στηλών του πίνακα 
OPERA 
• Ακολουθώντας τις «επιταγές» των συμμετεχόντων, τακτοποιείστε τις προτάσεις κάτω 
από τη σχετική υποενότητα; εκείνες με τις περισσότερες ψήφους στην κορυφή, εκείνες 
με τις λιγότερες παρακάτω  
 

Το αποτέλεσμα είναι μία ομάδα προτάσεων για υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων, δημιουργημένη από κοινού 
με όλα τα μέλη της ομάδας και βασισμένη στη συμφωνία τους. 

Είναι στη συνέχεια σημαντικό να αναπτύξετε έναν οδικό χάρτη ή έναν πίνακα δράσεων ο οποίος θα σας 
επιτρέψει να έχετε τη μεγάλη εικόνα των δράσεών σας, συμπεριλαμβάνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα, τους 
στόχους, τα ορόσημα, τις εκροές, τους ανθρώπινους πόρους, τους συνεργάτες, τα χρονοδιαγράμματα, τον 
προϋπολογισμό και όποια άλλη χρήσιμη πληροφορία θεωρείτε απαραίτητη να προστεθεί. 

 

Ειδικός Στόχος  



                                                                                                                                                 

Πίνακας 2: Παράδειγμα ενός πίνακα Οδικού Χάρτη   

 

 

Βήμα έκτο: 

H επικοινωνία των σχεδίων δράσης και των στρατηγικών 

Η εκπόνηση μιας επικοινωνιακής στρατηγικής του σχεδίου δράσης σας για να επιτύχετε ένα ευρύτερο 

ακροατήριο είναι επίσης μία σημαντική αποστολή που πρέπει να έχετε υπόψη. Μπορείτε να οργανώσετε 

δημόσιες εκδηλώσεις για να διαβουλευτείτε και να ενημερώσετε τους πολίτες και να χρησιμοποιήσετε τα τοπικά 

μέσα ενημέρωσης για να επικοινωνήσετε ευρύτερα το σχέδιο δράσης σας.  

Ανάλογα με τα θέματα που αντιμετωπίζετε με το σχέδιο δράσης σας, μπορεί να θέλετε να επικεντρωθείτε σε ένα 

συγκεκριμένο ακροατήριο: τη διαχειριστική σας αρχή, πιθανούς χρηματοδότες, πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραπομπές: Για να μάθετε περισσότερα αναφορικά με αυτά τα εργαλεία και τις μεθόδους επισκεφτείτε: 

http://urbact.eu/capacity-building 
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