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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Κάποτε το περιβάλλον αντιμετωπιζόταν σαν ένα ζήτημα που ενδιέφερε μόνο μια 

μειονότητα καλοπροαίρετων φυσιολατρών. Σήμερα, η αντίληψη αυτή ανήκει ουσιαστικά 

στο παρελθόν. Πράγματι, το περιβάλλον μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με όλες τις 

πτυχές του πλανήτη που μοιραζόμαστε και από τον οποίο εξαρτάται η επιβίωσή μας. 

Επηρεάζει την κάθε μας κίνηση, το πώς ζούμε, δουλεύουμε και διασκεδάζουμε, την 

υγεία και την ασφάλειά μας καθώς και την ποιότητα της ζωής μας. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε προφανές ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνιστούν 

σοβαρή απειλή για τον πλανήτη, καθώς συντελούν, μεταξύ άλλων, στη ρύπανση του 

ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, στην αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων, όπως η 

ξυλεία και τα αλιευτικά αποθέματα, στην καταστροφή της χλωρίδας, της πανίδας και 

των ενδιαιτημάτων της, καθώς και στην ολοένα και πιο ανησυχητική αλλαγή του 

κλίματος του πλανήτη.  

 

Ως κάτοικοι αυτού του πλανήτη έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στις αποφάσεις 

που έχουν επιπτώσεις στη ζωή μας. Έτσι, ο συμμετοχικός σχεδιασμός απαιτείται ως 

μέσο βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Θεωρείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα απαραίτητο συστατικό κατά την 

προετοιμασία και την εφαρμογή διοικητικών σχεδίων, μέσω οδηγιών όπως η Water 

Framework Directive, η συνθήκη του Aarhus κ.λπ.. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 14, η 

Water Framework Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ότι «ο συμμετοχικός 

σχεδιασμός και η πληροφόρηση είναι δύο σημαντικές πτυχές που οδηγούν στη 

συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ μπορεί επίσης να βοηθήσουν 

στην αύξηση της αποδοχής από τους πολίτες των διάφορων διοικητικών σχεδίων». 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων του 

συμμετοχικού σχεδιασμού που δίνουν τη δυνατότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων να 

εμπλέκουν τους πολίτες στο δημόσιο διάλογο για τη θέσπιση πολιτικών που τυγχάνουν 

της ομόφωνης αποδοχής των πολιτών. Τα εργαλεία αυτά, (μεθοδολογίες, μέθοδοι και 

τεχνικές) συμβάλλουν μέσα από την ενημέρωση και το διάλογο στο να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στα διάφορα προβλήματα που αφορούν τις επί 
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μέρους κοινωνίες, στα πλαίσια δε της παρούσας διπλωματικής, πάνω στα ζητήματα του 

περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της κλιματικής αλλαγής. 

 

Η εργασία ξεκινά με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται η έννοια και τα είδη του 

σχεδιασμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιλέγεται και αναλύεται ένα από τα είδη του σχεδιασμού, ο 

συμμετοχικός σχεδιασμός.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συμμετοχικού 

σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους σχεδιαστές, ενώ στο τέταρτο 

κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία των focus groups. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της παρούσας διπλωματικής η οποία 

εστίασε σε μια από τις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού, τα focus groups, η οποία 

οργανώθηκε στην περιοχή της Αθήνας, στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

 

Τέλος ακολουθούν συνοπτικά συμπεράσματα τα οποία δείχνουν ότι, με τον προσεκτικό 

σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας ευνοϊκής ατμόσφαιρας, η επιλεγείσα μέθοδος, των 

focus groups, μπορεί να θεωρηθεί σαν μια επιτυχής προσέγγιση για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και της ανάμειξης του κοινού στην εφαρμογή σχεδίων και πολιτικών.  

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ένα θερμό ευχαριστώ στην κ. Γιαουτζή Μαρία, 

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π, τόσο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση αυτής της 

διπλωματικής εργασίας όσο και για το χρόνο που αφιέρωσε για την ολοκλήρωση της. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Ανδρεάτου Αγγελική, υποψήφια διδάκτορα 

Ε.Μ.Π., για την πολύτιμη βοήθειά της και την ευχάριστη συνεργασία που είχαμε κατά τη 

διάρκεια της οργάνωσης και της διεξαγωγής των focus groups. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων του 

συμμετοχικού σχεδιασμού που δίνουν τη δυνατότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων να 

εμπλέκουν τους πολίτες στο δημόσιο διάλογο για τη θέσπιση πολιτικών που τυγχάνουν 

της ομόφωνης αποδοχής των πολιτών. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια και τα είδη του σχεδιασμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ζήτημα του συμμετοχικού σχεδιασμού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συμμετοχικού 

σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους σχεδιαστές του χώρου, ενώ 

στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία των focus groups. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της παρούσας διπλωματικής, στην 

περιοχή της Αθήνας, στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εστιάζει 

σε μια από τις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού, τα focus groups.  

 

Τέλος ακολουθούν συνοπτικά συμπεράσματα τα οποία δείχνουν ότι, η επιλεγείσα 

μέθοδος, των focus groups, αποτελεί μια επιτυχή προσέγγιση για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και της ανάμειξης του κοινού στην εφαρμογή σχεδίων και πολιτικών. 
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SUMMARY 

 

 
The goal of this thesis is the study of the tools of participatory planning that give the 

ability to the decision making centers, to involve various types of stakeholders in the 

public dialog, for producing policies that are unanimously accepted by the public. 

 

In the first chapter the concept and types of participatory planning have been presented. 

In the second chapter the issue of participatory planning is being thoroughly studied. 

In the third chapter a number of methodological approaches of participatory planning, 

mostly used by the planning professionals, are presented, while in the fourth chapter the 

methodology of focus groups is placed in the context of participatory planning. 

In the fifth chapter a focus group application is presented, in the Athens area, in the 

premises of the National Technical University of Athens. 

Finally, brief conclusions are presented, that document the argument that focus groups, is 

a useful approach for increasing public awareness on the issue of cultural change 

supporting thus enforcement of  plans and policies. 

 
 
 

 ix



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι κίνδυνοι που απειλούν τις σημερινές κοινωνίες δεν έχουν μόνο τοπικό χαρακτήρα, 

αλλά διαπερνούν τις τοπικές κοινωνίες και τα σύνορα των κρατών και απειλούν το 

σύνολο του πλανήτη. Κλασσικά παραδείγματα αυτών των κινδύνων είναι: 

 

 ο διαφαινόμενος κίνδυνος για μια κλιματική μεταβολή που θα δημιουργήσει 

αλυσιδωτές, απρόβλεπτες και σίγουρα καταστροφικές επιπτώσεις στην ισορροπία 

των οικοσυστημάτων και στην επιβίωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων 

 η εξελισσόμενη διαδικασία ερημοποίησης σε πολλές περιοχές της γης που 

απειλεί την ικανότητα του εδαφικού συστήματος να υποστηρίζει τη φυτική 

παραγωγή και τις άλλες μορφές ζωής 

 οι όλο και πιο εμφανείς επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία που προκαλούνται από 

τα αυξανόμενα επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδροφορέων, αλλά 

και από τα προωθούμενα νέα διατροφικά πρότυπα 

 η αυξανόμενη στενότητα πολλών εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, η 

υπερεκμετάλλευση και υπονόμευση της αναπαραγωγικής ικανότητας πολλών 

ανανεώσιμων πόρων, και ιδιαίτερα η εντεινόμενη σπανιότητα των υδατικών 

πόρων 

 

Σε αυτόν τον προβληματισμό βασίστηκε και αυτή η διπλωματική εργασία για την 

εφαρμογή μιας μεθοδολογικής προσέγγισης, αυτής των focus groups. Στόχος της 

μεθόδου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά 

προβλήματα και να διερευνηθεί κατά πόσο οι πολίτες είναι δεκτικοί σε μια τέτοια ιδέα, 

αν είναι ενημερωμένοι σχετικά με το θέμα καθώς επίσης να αναφέρουν τις απόψεις τους 

σχετικά με αυτό. 

 

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια του σχεδιασμού γενικά και το πόσο 

πολύπλοκος έχει γίνει σήμερα. Ακόμη αναφέρονται κάποια είδη του σχεδιασμού όπως ο 

Ορθολογικός – Συνοπτικός σχεδιασμός (rational comprehensive planning), ο Αυξητικός 

σχεδιασμός (incremental planning), Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning), 

Επικοινωνιακός ή συμμετοχικός σχεδιασμός  (communicative or participatory planning) 

κ.ά. 

 

 x



Στο δεύτερο κεφάλαιο επιλέχθηκε και αναλύθηκε ένα από τα παραπάνω είδη σχεδιασμού, 

το τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έννοια των μεθοδολογικών 

το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία των focus groups. 

το κεφάλαιο πέντε περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η μέθοδος των 

έλος στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας 

 

ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Στο σημείο αυτό γίνεται λόγος για τη χρονική εξέλιξη του 

συμμετοχικού σχεδιασμού καθώς και για το νομικό πλαίσιο που ισχύει για αυτόν. Επίσης 

αναφέρονται τα επίπεδα του συμμετοχικού σχεδιασμού, το ποιος εμπλέκεται στη 

διαδικασία, τα οφέλη και οι δυσκολίες από τη χρήση του. 

 

Σ

προσεγγίσεων του συμμετοχικού σχεδιασμού, ενώ περιγράφονται ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά μερικών από αυτές τις προσεγγίσεις. 

 

Σ

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της μεθόδου, οι στόχοι της, ο τρόπος 

εφαρμογής της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση της. 

 

Σ

focus groups στην Αθήνα. Γίνεται μια περιγραφή των ομάδων που συμμετείχαν στη 

διαδικασία, του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο διεξήχθη καθώς και των επιδιωκόμενων 

στόχων από αυτή την εφαρμογή. 

 

Τ

εφαρμογής της μεθοδολογίας των focus groups και συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι 

απόψεις και οι προτάσεις των συμμετεχόντων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε 

παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Κλείνοντας παρουσιάζονται κάποια 

συμπεράσματα από την όλη διαδικασία της εφαρμογής και διεξαγωγής της μεθόδου των 

focus groups. 

 

 

 xi
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

Το  κεφάλαιο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (ενότητα 1.1.) 

αναφέρεται στον καθορισμό της έννοιας της διαδικασίας του σχεδιασμού του χώρου 

καθώς και στο βαθμό που η έννοια αυτή έχει αναπτυχθεί στη Ελλάδα, ενώ στο δεύτερο 

μέρος (ενότητα 1.2.) γίνεται μια σύντομη αναφορά στα είδη του σχεδιασμού που έχουν 

αναπτυχθεί.  

 

 

1.1. Η Έννοια του Σχεδιασμού 

 

Παλιότερα η απάντηση στο τι είναι σχεδιασμός ήταν αρκετά απλή. Ήταν το μέσο για να 

φτάσουμε από εδώ εκεί. Πώς θα πάμε, δηλαδή, από το σημείο Α που βρισκόμαστε σε 

ένα άλλο σημείο Β και πώς να καλύψουμε αυτό το κενό. Στη συνέχεια όμως ο κόσμος 

έγινε πιο σύνθετος.  

 

Πλέον, ο σχεδιασμός είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία προσανατολισμένη στο 

μέλλον. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, εσωτερικών 

ή εξωτερικών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητοι μεταξύ τους, είτε στενά 

συσχετισμένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε εάν κάποιος υποστεί μια μεταβολή να 

ακολουθηθεί μια σειρά μεταβολών και στους υπόλοιπους παράγοντες. Έτσι, ο 

προορισμός (το σημείο Β) δεν είναι στάσιμος και στο ταξίδι μας αναπόφευκτα βγαίνουμε 

από την αρχική καθορισμένη πορεία μας, αναγκαζόμενοι να κάνουμε νέα σχέδια.  

 

Ο σχεδιασμός, λοιπόν, είναι μια διαδικασία και όχι μια κατάσταση. Δεν αναφέρεται σε 

κάποιο εξιδανικευμένο μέλλον αλλά στον τρόπο που θα πάμε από το παρόν σε αυτό το 

μέλλον. Είναι, λοιπόν, μια διαδικασία παρέμβασης στο χώρο και περιλαμβάνει μια 

σειρά ενεργειών, οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη ορισμένων προκαθορισμένων 

στόχων. Γενικά, η διαδικασία του σχεδιασμού, αφορά στην επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων σε μια συγκεκριμένη χωρική ενότητα.  

 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 1



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                                                                                                                                                    Γενικά περί σχεδιασμού 

Ωστόσο ο σχεδιασμός, εξ ορισμού, συνεπάγεται τη διατύπωση ενός οράματος μιας 

περισσότερο επιθυμητής κατάστασης για το μέλλον, ενώ το "σχέδιο" είναι η έκφραση 

αυτού του οράματος. Είναι μια διαδικασία καθορισμού και ανάλυσης προβλημάτων και 

εξερεύνησης και αξιολόγησης των επιλογών ανοικτά σε μια κοινότητα και ασχολείται με 

τις μεταβολές που ξεκινούν από τους ανθρώπους επιδιώκοντας να προβλέψει και να 

ελέγξει τα αποτελέσματα των ανθρώπινων ενεργειών 

(http://www3.sympatico.ca/david.macleod/PLNGD.HTM). 

 

Ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέχουν στη διαδικασία του σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβάνονται απλοί πολίτες, πολιτικοί, δικηγόροι, υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

του εδάφους, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες και μηχανικοί γενικότερα, οι οποίοι συμβάλλουν 

με τις γνώσεις τους στη διαδικασία του σχεδιασμού και έχουν τις δικές τους απόψεις και 

στόχους στο σχεδιασμό. Ωστόσο, ενώ μπορεί να έχουν κάποια οικειότητα με το 

σχεδιασμό, τα άτομα αυτά και οι ομάδες δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τη γνώση 

και τις αξίες που απαιτούνται από τους σχεδιαστές. Οι τελευταίοι έχουν εξειδικευτεί, 

διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και είναι απαραίτητοι στο να συντονίσουν την 

εισαγωγή αυτών των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του σχεδιασμού.   

 

Στην Ελλάδα επικρατεί μια σύγχυση όσον αφορά στο θέμα της ορολογίας. Ενώ, στα 

αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “planning”, στα ελληνικά ο όρος αυτός  μεταφράζεται 

άλλοτε ως “σχεδιασμός” και άλλοτε ως “προγραμματισμός”. Ωστόσο, το πρόβλημα της 

ορολογίας σχετίζεται άμεσα με τον βαθμό ανάπτυξης, της επιστήμης και της πρακτικής 

στην κάθε χώρα. Έτσι, εάν σε μια χώρα είναι περιορισμένη η πρακτική ενός 

συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου, είναι λογικό να εμφανίζονται τέτοιου 

είδους προβλήματα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στη Ελλάδα όπου υπάρχει έλλειψη 

ουσιαστικής πρακτικής του σχεδιασμού (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 

 

 

1.2. Τα Είδη του Σχεδιασμού 

 

Ο σχεδιασμός είναι μια δραστηριότητα η οποία αποβλέπει στη σύνδεση της διατιθέμενης 

γνώσης με την οργανωμένη δράση. Σύμφωνα με τον Khakee (1998) η διαδικασία του 
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σχεδιασμού αποτελείται από τρία βασικά στάδια: τη διαδικασία εμβάθυνσης (learning 

process), τη διαδικασία αξιολόγησης (evaluation process) και τη διαδικασία εφαρμογής 

(action process) (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005).  

 

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα είδη σχεδιασμού (Γιαουτζή και Στρατηγέα., 2005), όπως: 

 

 Ορθολογικός – Συνοπτικός σχεδιασμός (rational comprehensive planning) 

 Αυξητικός σχεδιασμός (incremental planning) 

 Συνηγορικός σχεδιασμός (advocacy planning) 

 Σχεδιασμός προσανατολισμένος στην εφαρμογή (implementation-oriented 

planning) 

 Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) 

 Συναλλακτικός σχεδιασμός (transactive planning) 

 Διαπραγματευτικός σχεδιασμός (negotiative planning) 

 Επικοινωνιακός ή συμμετοχικός σχεδιασμός  (communicative or participatory 

planning) 

 

Παρακάτω, γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν συνοπτικά αυτά τα είδη του 

σχεδιασμού παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του καθενός. 

 

 

1.2.1. Ορθολογικός – Συνοπτικός σχεδιασμός (rational comprehensive planning) 

 

Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η προσέγγιση αυτή υιοθετεί την ορθολογική λήψη 

αποφάσεων στο σχεδιασμό. Το είδος αυτό σχεδιασμού θεωρεί τη διαδικασία σχεδιασμού 

σαν μια διαδικασία διαδοχικών βημάτων, για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.  

 
Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα οποία αναζητούν 

λύσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών από τους υπεύθυνους για το σχεδιασμό και 

άλλους ειδικούς. Οι τελευταίοι διατυπώνουν εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
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Σύμφωνα με τη θεωρία του ορθολογικού-συνοπτικού σχεδιασμού οι σχεδιαστές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνουν ένα μόνο σενάριο με το οποίο να υλοποιούνται 

όλοι οι στόχοι. Ωστόσο, στην πράξη κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό αφού υπάρχουν 

περιορισμοί ως προς τη διαθέσιμη γνώση και τους πόρους. Έτσι, δομούνται περισσότερα 

από ένα εναλλακτικά σενάρια, κάθε ένα από τα οποία εξυπηρετεί όσο το δυνατόν 

περισσότερους στόχους (Faludi 1973, Γιαουτζή 2005). 

 

Ο ορθολογικός-συνοπτικός σχεδιασμός προϋποθέτει την ύπαρξη ενός υψηλού επιπέδου 

εφικτότητας. Η βασική ιδέα είναι ότι η μελλοντική μορφή μιας πόλης μπορεί να 

“σχεδιαστεί” στη βάση ορθολογικών, επιστημονικών εκτιμήσεων και γνώσης. Μόλις το 

σχέδιο γίνει αποδεκτό υποτίθεται ότι αποτελεί ένα σαφή οδηγό για την πραγματοποίησή 

του. Ένα σχέδιο προγράμματος αναμένεται να έχει μια καθορισμένη επίπτωση. Με άλλα 

λόγια, μέσα στα προκαθορισμένα περιθώρια του λάθους, οι εκβάσεις θα πρέπει να 

συμμορφώνονται στις προδιαγραφές του project plan (Faludi 2000 in Kort et al. 2005). 

 

 Η προσέγγιση ωστόσο αυτή προσπαθεί να αποσχίσει το σχεδιασμό από την πολιτική, 

αδιαφορώντας για τις πολιτικές εκτιμήσεις του δημόσιου ενδιαφέροντος (Hudson, 1979). 

Αυτό επιβεβαιώνεται με την άποψη ενός μεγάλου αριθμού σχεδιαστών, οι οποίοι 

συνηγορούν υπέρ του ορθολογικού-συνοπτικού σχεδιασμού υποστηρίζοντας ότι είναι 

προτιμότερος από τη βραχυπρόθεσμη άποψη των πολιτικών (Gunton, 1984).   

 

Στα πλαίσια αυτής της μορφής σχεδιασμού η διαδικασία της αξιολόγησης 

επικεντρώνεται στην επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης. Ωστόσο, η διαδικασία 

αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η εφαρμογή της συχνά αμφισβητούμενη, λόγω των 

περιορισμών στους πόρους, στις απαιτούμενες πληροφορίες, στο χρόνο και μερικές 

φορές στον προσδιορισμό του υπό εξέταση προβλήματος. 

 

Ωστόσο, η βασική κριτική στον ορθολογικό–συνοπτικό σχεδιασμό είναι πως έχει την 

πεποίθηση ότι μπορεί να καθορίσει το μέλλον μιας περιοχής. Έτσι, επικεντρώνεται στη 

δημιουργία ενός master plan, ενώ θεωρεί τη συναίνεση δεδομένη από πριν σχετικά με 

τις πρότυπες ιδέες και αξίες του σχεδιασμού (De Graaf in Kort et al. 2005). Με αυτόν 

τον τρόπο εικάζει ότι η εφαρμογή του master plan δεν πρόκειται να προκαλέσει 

προβλήματα εάν σε αυτό περιγράφεται σαφώς η επιθυμητή χρήση γης. Όπως λέει και ο 

Motte «ο ορθολογικός–συνοπτικός σχεδιασμός είναι ένα “καλό" σχέδιο το οποίο θα 
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ακολουθείται απαραίτητα από μια σειρά δράσεων σύμφωνα με το σχέδιο αυτό» (Motte 

1997 in Kort et al. 2005).  

 

Η ελλοχεύουσα πεποίθηση ήταν ότι τα κοινωνικά προβλήματα θα επιλύονταν από την 

τεχνική πρόοδο. Ο ρόλος του σχεδίου ήταν ένα σύνολο πιθανών αποφάσεων, για να 

καθοδηγήσει τις καθιερωμένες διαδικασίες των ενεργειών της δημόσιας πολιτικής. 

Εντούτοις, πολλά ορθολογικά συνοπτικά σχέδια ήταν δύσκολο ή ακόμα και αδύνατο να 

εφαρμοστούν (Motte 1997 in Kort et al. 2005). Λόγω των νέων προκλήσεων, των 

σύνθετων προβλημάτων, των εμφανιζόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

εκτιμήσεων και της όλο και μεγαλύτερης ενεργητικότητας των κοινωνικών ομάδων που 

υπερασπίζουν αυτές τις αξίες ή/και τα τοπικά τους συμφέροντα, η απλή εφαρμογή των 

master plans έγινε όλο και περισσότερο προβληματική, ενώ η κριτική στον ορθολογικό 

συνοπτικό σχεδιασμό αυξήθηκε (Tosics 2003 in Kort et al. 2005).  

 
Τα σημαντικά σημεία της κριτικής είναι η άγνοια των επιθυμιών της κοινωνίας, των 

πλουραλιστικών κοινωνικών προοπτικών και αξιών και των πολιτικών και οικονομικών 

συνεπειών των αποφάσεων του σχεδιασμού. Μια δεύτερη κριτική στον ορθολογικό 

συνοπτικό σχεδιασμό ήταν η μη προσαρμοστικότητα των master plans. Χρειαζόντουσαν 

χρόνια για να αναπτυχθεί ένα master plan, ενώ στο μεταξύ το πλαίσιο είχε αλλάξει. 

Ωστόσο, τα master plans δεν ήταν αρκετά ευέλικτα έτσι ώστε να λάβουν υπόψη τους τις 

νέες εκδοχές και άλλες εξελίξεις, με αποτέλεσμα το νέο master plan να είναι ήδη 

ξεπερασμένο προτού καν να εφαρμοστεί (De Graaf in Kort et al. 2005). 

 

Παρόλα αυτά οι υποστηρικτές αυτού του είδους σχεδιασμού πιστεύουν ότι παρά τους 

περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν η προσέγγιση εξακολουθεί να είναι 

αποτελεσματική αφού επιτυγχάνει την παραγωγή νέας γνώσης και την καλύτερη 

κατανόηση της όλης διαδικασίας (Simon 1945, Γιαουτζή και Στρατηγέα  2005). 

 

 

1.2.2. Αυξητικός σχεδιασμός (incremental planning) 

 

Ένα βασικό στοιχείο του αυξητικού σχεδιασμού είναι η πλουραλιστική άποψη της 

κοινωνίας, η οποία αποτελείται από ανταγωνιστικές ομάδες ενδιαφερόντων, που ασκούν 
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πιέσεις στην κυβέρνηση για συγκεκριμένες πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχέδια δεν 

κατασκευάζονται με μια “αυστηρή” διαδικασία αλλά μέσω μιας σειράς διαβουλεύσεων 

βασισμένων κατά ένα μεγάλο βαθμό στην πραγματική εμπειρία των πολιτών (Hudson, 

1979).  

 

Πολύπλοκες αποφάσεις είναι διηρημένες σε μικρότερες και κατανεμημένες μεταξύ ενός 

μεγάλου αριθμού συντελεστών οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις αυτόνομα, ο καθένας 

υποκινούμενος από τα δικά του ενδιαφέροντα (Friedmann, 1987). Η πολιτεία λειτουργεί 

σαν ένας ανεξάρτητος κριτής που επιδιώκει το συμβιβασμό μεταξύ αυτών των ομάδων. 

Σύμφωνα με τον αυξητικό σχεδιασμό, αυτή η διαδικασία προβάλει το δημόσιο 

ενδιαφέρον (Gunton, 1984).   

 

Από το να επιχειρείται κάθε φορά ουσιαστική διερεύνηση στις εναλλακτικές λύσεις και 

στις συνέπειές τους, οι πολιτικές συγκρίσεις περιορίζονται στους λίγους παράγοντες που 

διαφέρουν, σε σχετικά μικρό βαθμό, από τις υπάρχουσες πολιτικές. Το μόνο που είναι 

απαραίτητο να μελετηθεί είναι οι απόψεις πάνω στις οποίες η προτεινόμενη εναλλακτική 

λύση και οι συνέπειές της διαφέρουν από την υφιστάμενη κατάσταση (Lindblom, 1959). 

Οι μικρές διαφορές που περιλαμβάνονται είναι περισσότερο σύμφωνες με τις ομάδες 

ενδιαφέροντος και τους πολιτικούς και η πεποίθηση στις λίγες μεταβολές μπορεί να 

επιτρέψει μεγαλύτερη εμβάθυνση και αποφυγή μεγάλων λαθών (Gunton, 1984).   

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του αυξητικού σχεδιασμού είναι ότι αντί της προσπάθειας 

να είναι λογικός και συνοπτικός περιγράφει τη λήψη αποφάσεων όπως πραγματικά 

συμβαίνει. Η προσέγγιση αυτή έχει λιγότερες απαιτήσεις για πληροφορίες, 

επικεντρώνεται στις συνέπειες των περιορισμένων μεταβολών, μπορεί να διαμορφωθεί 

για να δημιουργήσει καθορισμένες λύσεις (Friedmann, 1987) και είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις στενάχωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι για τη 

λήψη αποφάσεων (Forester, 1987).   

 
Ωστόσο, η βασική αδυναμία της είναι πως θεωρεί ότι η κοινωνία είναι πλουραλιστική 

και αποτελείται από μικρές ομάδες ενδιαφέροντος. Οι αντίπαλοι του αυξητικού 

σχεδιασμού υποστηρίζουν ότι η κοινωνία κυριαρχείται από συγκεκριμένες ομάδες, οι 

οποίες καθιστούν τον ανταγωνισμό άνισο και μη δημοκρατικό. Οι αποφάσεις 
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λαμβάνονται αυξητικά, με αποτέλεσμα να απεικονίζουν μάλλον τα ενδιαφέροντα των 

πιο ισχυρών παρά εκείνων στο σύνολο της κοινότητας (Etzioni, 1967).   

 

Έτσι, η αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου, δεν εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο έχει 

επιτευχθεί ο προκαθορισμένος στόχος, αλλά από το βαθμό αποδοχής των εναλλακτικών 

λύσεων που έχουν προταθεί, από όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). Πολλοί κριτικοί 

υποστηρίζουν ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορρίπτονται σημαντικές εναλλακτικές 

λύσεις μόνο και μόνο επειδή δεν εξασφαλίζουν την αποδοχή των πολλών (Faludi, 1973). 

Έτσι, η διαδικασία της αξιολόγησης ουσιαστικά είναι μια σύγκριση μεταξύ των 

εναλλακτικών λύσεων, όπου η επιλογή του κατάλληλου εξαρτάται από το πολιτικό 

όφελος (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005).  

 

 

1.2.3. Συνηγορικός σχεδιασμός (advocacy planning) 

 

Η προσέγγιση αυτή, δέχεται ότι η κοινωνία αποτελείται από ένα σύνολο ομάδων με 

διαφορετικές αξίες, απόψεις και αντιλήψεις. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι ομάδες τη 

δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία του σχεδιασμού και κατά συνέπεια να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. Έτσι, πρώτο μέλημα της προσέγγισης αυτής είναι ο 

εντοπισμός των ομάδων που μπορεί να συμμετέχουν στο σχεδιασμό καθώς επίσης και η 

διασφάλιση της δυνατότητας έκφρασής τους μέσα από αυτόν. Έτσι, γίνεται μια 

προσπάθεια να εκφραστούν όλα τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και αξίες μέσα από τα 

διαφορετικά σενάρια (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 

 

Όσον αφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης στο συνηγορικό σχεδιασμό γίνεται μια 

συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων των εναλλακτικών σεναρίων που έχουν ήδη 

δομηθεί (Davidoff 1965, Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 
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1.2.4. Σχεδιασμός προσανατολισμένος στην εφαρμογή (implementation-oriented 

planning) 

 

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο είδος σχεδιασμού να ξεχωρίζει είναι η έμφαση 

που δίνεται στο στάδιο υλοποίησης ενός σχεδίου, στην τελευταία δηλαδή, φάση της 

διαδικασίας του σχεδιασμού. Στο στάδιο αυτό η αλληλεπίδραση μεταξύ των στόχων που 

έχουν καθοριστεί, των μέτρων πολιτικής και η εφαρμογή τους σχετίζεται με τον 

επαγγελματισμό, τη σχέση αλλά και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων ομάδων. 

Ακόμη υπάρχει μια συνεχής επαγρύπνηση ως προς την αναθεώρηση των στόχων και του 

περιεχομένου του σχεδίου ή των πολιτικών εφαρμογής του . 

 

Όσον αφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης αυτή χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην 

πρώτη φάση πραγματοποιείται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση, πριν δηλαδή από την 

εφαρμογή του σχεδίου με βάση τις πολιτικές υλοποίησής του. Το σημαντικότερο, όμως, 

σημείο αυτού του είδους του σχεδιασμού είναι η δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Η 

ανάγκη δηλαδή για μια εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται μετά 

από την εφαρμογή του εκάστοτε σχεδίου και στοχεύει στο να καταγράψει το βαθμό στον 

οποίο το συγκεκριμένο σχέδιο έχει υλοποιηθεί καθώς και τους παράγοντες που 

συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην υλοποίησή του (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005).  

 

Ωστόσο, σε αυτό το είδος σχεδιασμού στο στάδιο της αξιολόγησης ο ρόλος της 

πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η τεχνική ανάλυση έχει δευτερεύουσα σημασία σε 

σχέση πάντα με τις πολιτικές επιλογές. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δεν είναι μια 

προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων μερών να διασφαλίσουν μια αντικειμενική 

διαδικασία αξιολόγησης όσο η λήψη μιας πολιτικής απόφασης (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 

2005). 

 

 

1.2.5. Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) 

 

Η προσέγγιση αυτή, είναι μια έννοια σχεδιασμού βασισμένη στη διαδικασία εκμάθησης, 

που απαιτείται προκειμένου να αναπτυχθεί μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των 
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συμμετεχόντων. Η προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού είναι βασισμένη στη 

φιλοσοφία ότι τα σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε μια ανάλυση του περιβάλλοντος ή 

ενός γενικού πλαισίου. Ο στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μόνο να βρεθεί 

η βέλτιστη λύση για την επίλυση ενός ζητήματος, αλλά και να δημιουργηθεί αμοιβαία 

δέσμευση (commitment) μεταξύ των συμμετεχόντων κατά την υλοποίηση των 

αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο, ο στρατηγικός σχεδιασμός εξετάζει και το προϊόν και 

τη διαδικασία του σχεδιασμού (Kort et al, 2005). 

 

Ωστόσο, ο στρατηγικός σχεδιασμός στηρίζεται περισσότερο στον καθορισμό και την 

ανάλυση των ζητημάτων απ' ό,τι στον προσδιορισμό των στόχων και των υποστόχων. 

Επομένως, το είδος αυτό σχεδιασμού είναι καταλληλότερο για διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλών συντελεστών με ανταγωνιστικά συμφέροντα, 

δεδομένου ότι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των ζητημάτων δεν προϋποθέτουν μια 

ομοφωνία γύρω από οργανωτικούς στόχους και δράσεις (Bryson και Einsweiler 1988 in 

Kort et al, 2005). Ο στρατηγικός σχεδιασμός εξετάζει επίσης, ταυτόχρονα τον καθορισμό 

και την εφαρμογή του στόχου. Οι στόχοι δεν θεωρούνται ως σημείο αναφοράς, αλλά 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς 

συμμετέχοντες, κάθε ένας από τους οποίους έχει τους δικούς του στόχους και 

ενδιαφέροντα (Ackoff 1970 Ansoff et al. 1976 in Kort et al, 2005). 

 

Μερικές από τις πτυχές που διακρίνουν το στρατηγικό σχεδιασμό από τον 

παραδοσιακότερο σχεδιασμό είναι η έμφασή του στη δράση, το ζήτημα ενός μεγάλου 

και διαφορετικού συνόλου συμμετεχόντων και η προσοχή στις εξωτερικές ευκαιρίες και 

απειλές και τα εσωτερικά δυνατά και αδύνατα σημεία (Bryson και Einsweiler 1988, in 

Kort et al. 2005). Έτσι, η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση της κατάστασης, το στρατηγικό καθορισμό των ζητημάτων, την ανάπτυξη 

στρατηγικής, τη λήψη απόφασης, την εφαρμογή και την αξιολόγηση (Bryson και 

Einsweiler 1988 in Kort et al. 2005). Επιπλέον υπογραμμίζει το ρόλο των 

συμμετεχόντων, των ενδιαφερόντων και των ενεργειών τους. Η καινοτομία του 

στρατηγικού σχεδιασμού δε βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο (του πώς να χειριστεί τις 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές με τρόπο περιεκτικό και 

μακροπρόθεσμο), αλλά και στη μέθοδο (το πώς ολόκληρη η διαδικασία προετοιμάζεται 

και συζητείται με τους διαφορετικούς συμμετέχοντες στην περιοχή) (Tosics 2003 in Kort 

et al. 2005).  
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Έτσι λοιπόν, ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία επανατροφοδότησης και 

στοχεύει στο να δημιουργήσει μια σειρά εναλλακτικών σεναρίων τα οποία όμως δε θα 

αποτελούν λύσεις στα υπό εξέταση προβλήματα αλλά “πακέτα δέσμευσης” για την 

πορεία που θα ακολουθηθεί στο μέλλον. Είναι γνωστό ότι το μέλλον δε μπορεί να 

προβλεφθεί αφού πάντα, σε κάθε κίνηση, ελλοχεύει η αβεβαιότητα. Για το λόγο αυτό ο 

σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 

 

 

1.2.6. Συναλλακτικός σχεδιασμός (transactive planning) 

 

Το είδος αυτού του σχεδιασμού προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας 

μεταξύ των υπεύθυνων για το σχεδιασμό και του κοινού. Δίνει έμφαση στην 

αλληλεπίδραση όλων όσων λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία του σχεδιασμού, με σκοπό 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαδικασία αμοιβαίας μάθησης μεταξύ κοινού και 

σχεδιαστών. 

 

Ωστόσο, το είδος αυτό σχεδιασμού έχει και μειονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η 

προβληματική επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών και του κοινού όσον αφορά στον 

καθορισμό του προβλήματος. Από την μια πλευρά οι επαγγελματίες σχεδιαστές 

αντιλαμβάνονται τα προβλήματα μέσα από την επαγγελματική τους γνώση και τις 

διαθέσιμες μεθόδους και τεχνικές, ενώ από την άλλη το κοινό τα αντιλαμβάνεται μέσα 

από την εμπειρική γνώση από την καθημερινή ζωή και πρακτική (Γιαουτζή και 

Στρατηγέα, 2005).  

 

 
Η διαδικασία της αξιολόγησης στο συναλλακτικό σχεδιασμό στηρίζεται στο βαθμό 

αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων σχεδίων αλλά κυρίως εξετάζει την αντίδραση 

του κοινού σε εξωγενείς παράγοντες καθώς και το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνεται η 

αμοιβαία μάθηση μεταξύ των σχεδιαστών και του κοινού. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια 

προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των 

συμμετεχόντων στη διαδικασία του σχεδιασμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

καλύτερα τα υπό εξέταση προβλήματα. 
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1.2.7. Διαπραγματευτικός σχεδιασμός (negotiative planning) 

 

Στη διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό του 

διαπραγματευτικού σχεδιασμού. Οι περισσότεροι ερευνητές τον θεωρούν σαν μια 

διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των συντελεστών της 

αγοράς, με κοινό σκοπό να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο, 

αποκλείοντας όμως τη συμμετοχή του κοινού. Αντίθετα, άλλοι ερευνητές τον 

αντιλαμβάνονται σαν μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην οποία εκτός από τους 

δημόσιους φορείς και τους συντελεστές της αγοράς αναμειγνύονται και ομάδες πολιτών, 

με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικών με τις προτιμήσεις δράσης των 

εμπλεκόμενων μερών (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 

 

Ωστόσο, και από τις δύο παραπάνω ερμηνείες του διαπραγματευτικού σχεδιασμού 

προκύπτει ότι είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 

ενώ κάθε ένα από αυτά είναι διατεθειμένα να αναπροσαρμόσουν τη δράση τους 

προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 

2005). 

 

Όσον αφορά, τέλος, στη διαδικασία της αξιολόγησης σε αυτό το είδος σχεδιασμού 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε 

να οδηγήσει στην επιλογή των καλύτερων και αποτελεσματικότερων λύσεων στο 

συντομότερο χρονικό διάστημα (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005). 

 

 

1.2.8. Επικοινωνιακός ή Συμμετοχικός σχεδιασμός (communicative or participatory 

planning) 

 

Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός είναι μια διερευνητική διαδικασία αλληλεπίδρασης 

μεταξύ διαφόρων ομάδων, καθεμιά από τις οποίες έχει τις δικές της αξίες, γνώσεις, 

προβλήματα και ανησυχίες. Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός, ή όπως επίσης λέγεται 

συμμετοχικός σχεδιασμός, δίνει έμφαση στο ρόλο του σχεδιαστή στο συντονισμό μεταξύ 

των συμμετεχόντων μέσα στη διαδικασία του σχεδιασμού (Fainstein 2000 in Kort et al. 
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2005). Οι σχεδιαστές έχουν το ρόλο του παροχέα πληροφοριών, του συντονιστή δικτύων 

(networker) και του υπεύθυνου για τις διαπραγματεύσεις. Στόχος τους είναι να φέρουν 

όλους τους συμμετέχοντες μαζί στη διαδικασία του σχεδιασμού και να δοθεί σε κάθε 

έναν από αυτούς η ευκαιρία να παρουσιάσει τις ιδέες και τα επιχειρήματά του. Η 

συζήτηση αυτή αποβλέπει στο να οδηγήσει στην αμοιβαία κατανόηση του ενός για την 

κατάσταση και τα ενδιαφέροντα του άλλου και τελικά σε μια συναίνεση πάνω στην 

επιλεγμένη λύση (Kort et al. 2005).  

 

Έτσι, στόχος της διαδικασίας δεν είναι μόνο η χάραξη πολιτικής αλλά και η δημιουργία 

μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων με σκοπό να 

διατυπωθούν και να καταγραφούν νέοι στόχοι, να εκφραστούν αντιλήψεις και απόψεις 

καθώς επίσης και να αμβλυνθούν τυχόν αντιθέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια δημοκρατική διαρκή διαδικασία μάθησης, όπου οι 

συμμετέχοντες αποκτούν γνώση για τον εαυτό τους, για τις μεταξύ τους σχέσεις, τις 

σχέσεις τους με τα άλλα μέλη, καθώς και τις αξίες και τις προσδοκίες των άλλων μελών 

(Γιαουτζή και Στρατηγέα 2005).  

 

Τα βασικά σημεία της διαδικασίας αξιολόγησης του συμμετοχικού σχεδιασμού, 

σύμφωνα με τον Khakee (Khakee 1998, Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005) είναι να 

διασφαλίσει έναν αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών έτσι, 

ώστε να επιτευχθεί η ανταλλαγή απόψεων και να προωθηθεί η διαδικασία μάθησης 

μεταξύ των μελών. Ωστόσο, ο βασικός στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης είναι να 

διασφαλιστεί η ποιότητα της διαδικασίας μέσω της ακεραιότητας και της αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2005).   
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2. Ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην έννοια του συμμετοχικού 

σχεδιασμού (Public Participation). Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση στην εξέλιξη του 

συμμετοχικού σχεδιασμού (ενότητα 2.1.) ακολουθεί ο ορισμός του όρου (ενότητα 2.2) 

ενώ γίνεται και μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού 

(ενότητα 2.3.). Επιπλέον, παρουσιάζονται τα διαφορετικά επίπεδα του συμμετοχικού 

σχεδιασμού και οι διαφορετικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

επίπεδο (ενότητα 2.4). Στη συνέχεια εξετάζεται το είδος των συμμετεχόντων που θα 

πρέπει να λαμβάνει μέρος στη συμμετοχική διαδικασία (ενότητα 2.5.) και συζητούνται 

τα πιθανά οφέλη και οι δυσκολίες που προκύπτουν από το συμμετοχικό σχεδιασμό 

(ενότητα 2.6). Το κεφάλαιο κλείνει λέγοντας λίγα λόγια για το πώς λειτουργεί ο 

συμμετοχικός σχεδιασμός (ενότητα 2.7.). 

 

 

2.1. Η Εξέλιξη του Συμμετοχικού Σχεδιασμού  

 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είτε σαν ερευνητική μέθοδος στον τομέα της επιστήμης είτε 

σαν επιστημονική απόπειρα δεν είναι καινούργια. Κάποιες από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιεί, τα focus groups, για παράδειγμα, έχουν εφαρμοστεί στην έρευνα αγοράς 

ήδη από τη δεκαετία του '70, ενώ οι διασκέψεις συναίνεσης (consensus conferences) 

έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχα στην τεχνολογική αξιολόγηση. Οι μέθοδοι των παιγνίων 

προσομοίωσης (simulation games) έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για λόγους 

εκπαίδευσης (π.χ. στρατιωτικά και επιχειρησιακά παιχνίδια), ενώ τα παίγνια διδασκαλίας 

και εκπαίδευσης (teaching and training games) χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος από τη δεκαετία του '80 (van Asselt et al. 2001).  

 

Ωστόσο, ο συμμετοχικός σχεδιασμός έχει τις ρίζες του στους ακόλουθους 

επιστημονικούς κλάδους: πολιτικής επιστήμης, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, 
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ψυχολογίας, φιλοσοφίας, κοινωνικής γεωγραφίας, επιχειρησιακής επιστήμης κ.λπ. (van 

Asselt et al. 2001). 

 
Προς το τέλος της δεκαετίας του '30 οι κοινωνικοί επιστήμονες άρχισαν να ψάχνουν 

εναλλακτικές λύσεις για τη συλλογή πληροφοριών, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή οι 

συνεντεύξεις ήταν η κυρίαρχη μέθοδος. Η αναζήτηση των εναλλακτικών αυτών λύσεων 

εμπνεύστηκε από τις ανησυχίες σχετικά με την υπερβολική επιρροή του ερευνητή και 

των περιορισμών που έθεταν οι προκαθορισμένες, κλειστού τύπου, ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων. Έτσι, αυτοί που υποβάλλονταν σε συνέντευξη περιορίζονταν στις 

προτεινόμενες απαντήσεις και τα συμπεράσματα ενώ επηρεαζόντουσαν ακόμα και χωρίς 

πρόθεση από τον ερευνητή. Θεωρήθηκε, λοιπόν, πρόκληση να βρεθούν τρόποι που θα 

επέτρεπαν στον ερευνητή/συντονιστή να έχει έναν λιγότερο διευθυντικό ρόλο και με 

αυτόν τον τρόπο να δίνεται η ευκαιρία στους εναγόμενους να σχολιάσουν τα σημεία που 

θεωρούν ότι είναι τα σημαντικότερα (van Asselt et al. 2001).  

 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, στρατηγικές εναλλακτικών τρόπων 

λήψης συνεντεύξεων εφαρμόστηκαν σε ομάδες, σαν ένα μέσο αύξησης του 

στρατιωτικού ηθικού. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν σαν τα πρώτα 

παραδείγματα των αποκαλούμενων focus groups. Στηριζόμενα πάνω σε αυτήν την 

εμπειρία, τα focus groups εφαρμόστηκαν εκτενώς στην έρευνα αγοράς από εκείνους που 

κατασκεύαζαν ή προωθούσαν νέα προϊόντα προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

σκέψης των καταναλωτών (van Asselt et al. 2001). 

 

Το πιο πρόσφατο ενδιαφέρον για το συμμετοχικό σχεδιασμό στη Βόρεια Αμερική και τη 

Δυτική Ευρώπη άρχισε τη δεκαετία του '60 και προέκυψε από τις απαιτήσεις για 

περισσότερη δημοκρατία και αμεσότερη συμμετοχή στη διακυβέρνηση (π.χ. Arnstein 

1969, Pateman 1970 in Mostert 2003). Βαθμιαία, άρχισαν να εμφανίζονται οι νόμιμες 

απαιτήσεις για περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων το κοινό θα είχε το δικαίωμα να 

σχολιάζει τα δημόσια θέματα (public commenting periods) που είχαν σαν αποτέλεσμα 

για πρώτη φορά την εμφάνισή των δημόσιων ακροάσεων (Mostert, 2003).  

 

Την ίδια δεκαετία επιστήμονες της κοινωνιολογίας άρχισαν να ερευνούν το συμμετοχικό 

σχεδιασμό στα πλαίσια της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων. Έρευνες για τη 

δημόσια διοίκηση τόνισαν ότι ενώ η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι μια μορφή 
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συμμετοχής, ωστόσο έχει σημαντικές ελλείψεις επειδή παρουσιάζει την άποψη της 

πλειοψηφίας και είναι επομένως περιορισμένη όσον αφορά στο φάσμα των αξιών και 

των προτιμήσεων που μπορεί να αντιπροσωπεύει. Σαν απάντηση, επιστήμονες της 

κοινωνιολογίας οργάνωσαν συμμετοχικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι 

ελλείψεις της δημοκρατίας, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έμφαση στη 

δημόσια συμμετοχή. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν εκτεταμένα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες για να καταπολεμήσουν τον επικρατούντα συγκεντρωτικό τρόπο λήψης 

αποφάσεων (van Asselt et al. 2001).  

 

Πέρα από τη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη η ιστορική ανάπτυξη του 

συμμετοχικού σχεδιασμού είναι κάπως διαφορετική. Στη δεκαετία του '60 αρκετές νότιες 

ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν ακόμα δημοκρατικές, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη η δημοκρατία καθιερώθηκε μόνο μετά από τις μεταβολές του 1988/1989. Έτσι, 

λόγω της διαφοράς στην ιστορία, η εμπειρία και οι προσεγγίσεις των διαφόρων χωρών 

στον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι αρκετά διαφορετικές. Επιπλέον, σημαντικές είναι και 

οι πολιτιστικές διαφορές της κάθε χώρας (Hofstede 1991, Firth 1998 in Mostert 2003).  

 

Στη δεκαετία του '80 η δυσαρέσκεια για τη μορφή του συμμετοχικού σχεδιασμού 

αυξήθηκε τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και μέσα στις κυβερνητικές οργανώσεις. Και 

αυτό γιατί η μέχρι τότε μορφή του συμμετοχικού σχεδιασμού δε συνέβαλε σε έναν 

εποικοδομητικό διάλογο. Δεδομένου ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός οργανώνονταν 

μόνο στην τελική φάση, τα σχέδια δεν μπορούσαν πια να αλλάξουν εύκολα και η μόνη 

λειτουργία του συμμετοχικού σχεδιασμού ήταν να ενεργεί σαν ένας τρόπος για να 

ακούγεται η φωνή της αντίθεσης (Mostert, 2003).  

 

 

2.2. Η Έννοια του Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 

Προτού εστιάσουμε στις διάφορες προσεγγίσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού, είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί ο όρος “συμμετοχή”. Σύμφωνα, λοιπόν, με το λεξικό Oxford 

(van Asselt et al. 2001) η λέξη “συμμετοχή” συνεπάγεται: 
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 την πράξη ή το γεγονός της συμμετοχής, της κατοχής ή του να αποτελέσει μέρος  

 το γεγονός ή την κατάσταση του να μοιράζεσαι κάτι από κοινού (με άλλους ή ο 

ένας με τον άλλον)  

 την ενεργό συμμετοχή των μελών μιας κοινότητας ή μιας οργάνωσης στις 

αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στη ζωή και την εργασία τους 

 

Η χρήση της έννοιας “συμμετοχή” αποβλέπει σε αυτήν τη συνηθισμένη χρήση της λέξης. 

Η βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών στον όρο συμμετοχή αντιστοιχεί πολλούς 

ορισμούς. Αυτοί έχουν ως κοινό ότι αναφέρονται στη συμμετοχή στις διαδικασίες 

αξιολόγησης ή λήψης αποφάσεων εκείνων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, που 

θίγονται, που είναι γνώστες ή έχουν σχετική εμπειρία στο διακυβευόμενο ζήτημα (van 

Asselt et al. 2001).  

 

Σύμφωνα με τον Renn et al (1993) ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να οριστεί σαν "οι 

δημόσιες συζητήσεις, forum, που οργανώνονται με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης 

αποφάσεων και επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, των πολιτών, των οργανωμένων 

συμμετεχόντων (stakeholders, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επαγγελματιών), των 

επιχειρήσεων και των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων, σχετικά με μια συγκεκριμένη 

απόφαση ή ένα πρόβλημα" (Bouzit & Loubier, 1993).  

 

Ωστόσο, μερικοί συγγραφείς αντιπαραβάλλουν τον συμμετοχικό σχεδιασμό (public 

participation) με την stakeholder participation. Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων 

συμμετοχής έγκειται στο ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο (ή τον πολίτη) σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, π.χ. πολίτες σε 

ρόλο ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιον θεσμοθετημένο οργανισμό που να 

είναι αποδεκτός από τον δημόσιο φορέα να αναμειχθεί στη διοίκηση (Bouzit & Loubier, 

1993).  

 

Αντίθετα, στον stakeholder participation οι συμμετέχοντες είναι εμπειρογνώμονες, 

επιστήμονες, υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και φορείς χάραξης πολιτικής που 

θεωρούνται αποδεκτοί από το δημόσιο φορέα είτε λόγω των συγκεκριμένων γνώσεών 

τους (επιστήμονες και εμπειρογνώμονες), είτε επειδή τα ενδιαφέροντα που 

αντιπροσωπεύουν μπορεί να επηρεαστούν από τις αποφάσεις που λαμβάνονται (όπως 

συμμετέχοντες που ασχολούνται με τη γεωργία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, 
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πολυάριθμες μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.), είτε επειδή συμβάλλουν στην 

εφαρμογή του διοικητικού σχεδίου μέσω των αποφάσεών τους (υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποφάσεων) είτε επειδή συμβάλλουν στον καθορισμό του νομικού πλαισίου (φορείς 

χάραξης πολιτικής) (Bouzit & Loubier, 1993).  

 

Στα περιβαλλοντικά ζητήματα, η καθιέρωση της αρχής του συμμετοχικού σχεδιασμού 

στον σχεδιασμό της διοίκησης προέρχεται από την αποτυχία των δύο κύριων μοντέλων 

διοίκησης: του συγκεντρωτικού, ‘από επάνω προς τα κάτω’, και του φιλελεύθερου 

μοντέλου. Το φιλελεύθερο μοντέλο στηρίζεται στους νόμους της αγοράς για να 

ενσωματώσει τις κοινωνικές αλλαγές ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις κυβερνητικές 

επεμβάσεις. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι μια απάντηση στις προσδοκίες του κοινού, 

που ενισχύει τη νομιμότητα της λήψης αποφάσεων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων που επιλέγονται και εφαρμόζονται. (Craps et al., 2003). 

 

Έτσι, ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία ενθάρρυνσης όλων των 

ενδιαφερόμενων και επηρεαζόμενων μερών στο να συμβάλουν στην επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων, στον καθορισμό προτεραιοτήτων, στο σχεδιασμό 

στρατηγικών, αυξάνοντας την προσωπική τους συμβολή και λαμβάνοντας υπευθυνότητα 

για δράση. Η συμμετοχή αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης, μέσο για την επίτευξη των 

στόχων ανάπτυξης, αλλά και στόχο ανάπτυξης από μόνη της 

(73749_Cartage.al%20A5%20PartIII.pdf). 

 

Ωστόσο, ο συμμετοχικός σχεδιασμός, δεν είναι αυτοσκοπός. Προ πάντων, είναι μια 

διαδικασία κοινωνικής μάθησης που υποκινείται από τη συμμετοχή, δηλ. η προοδευτική 

αύξηση των ικανοτήτων ενός σύνθετου συστήματος –που αποτελείται από άτομα που 

ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ενότητες, συχνά αντικρουόμενες– για να 

πραγματοποιήσει κοινούς στόχους σε μια δεδομένη περιοχή. Η κοινωνική εκμάθηση 

είναι έτσι και μια διαδικασία αλλά και ένα αποτέλεσμα (Bouzit & Loubier, 1993). 
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2.3. Το Νομικό Πλαίσιο για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό 

 

Από τη διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία, 1992), έχει τονιστεί επανειλημμένα 

από τη διεθνή κοινότητα σε διασκέψεις και δηλώσεις διακυβερνητικών συμβουλίων 

(Δουβλίνο 1992, Χάγη 2000, Βόννη 2001 και Κιότο 2003) η ανάγκη να περιληφθεί ο 

συμμετοχικός σχεδιασμός στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στο σχεδιασμό. 

Υπάρχει, κατά συνέπεια, μια αυξανόμενη απαίτηση για έναν αποτελεσματικό 

συμμετοχικό σχεδιασμό. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός απαιτείται από νομοθεσίες, 

συμβάσεις της ΕΕ και κείμενα της διεθνούς πολιτικής (π.χ. Water Framework Directive, 

συνθήκη του Aarhus). 

 

Η Water Framework Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ρητά τη σπουδαιότητα 

του συμμετοχικού σχεδιασμού στην προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης των 

ποτάμιων λεκανών (River Basin Management Plans). Στο άρθρο 14, η οδηγία αυτή 

ορίζει ότι οι συμμετέχοντες (stakeholders) θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην 

προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης των υδάτων και ότι το ευρύ κοινό θα πρέπει να 

ερωτάται κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού 

(http://www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/wfdownership.pdf). 

 

Ωστόσο, το σημαντικότερο, ίσως, έγγραφο όσον αφορά στη διαδικασία του 

συμμετοχικού σχεδιασμού και στον τομέα του περιβάλλοντος είναι η συνθήκη της 

Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Η συνθήκη αυτή 

σχετίζεται με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 

αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε, από κοινού με όλα τα κράτη μέλη, τη συνθήκη αυτή, 

που είναι γνωστή και ως η συνθήκη του Aarhus, στη Δανία τον Ιούνιο του 1998 (UN-

ECE 1998).  

 

Η συνθήκη του Aarhus καθιερώνει τους βασικούς κανόνες για την προώθηση της 

συμμετοχής των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και τήρησης της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. Η συνθήκη του Aarhus αποτελείται από τρία σκέλη καθένα από τα οποία 

παραχωρεί διαφορετικά δικαιώματα:  
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 την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της 

συλλογής και της διανομής αυτών των πληροφοριών (άρθρο 4 και 5) 

 τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (άρθρα 6-8) και  

 την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 9) 

 

Ωστόσο η συνθήκη του Aarhus θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια μιας σειράς 

προηγούμενων διατάξεων για τη συμμετοχή του κοινού, σε περιβαλλοντικά θέματα και 

ζητήματα που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ίσως η πιο σπουδαία αρχή να είναι η 

Διακήρυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία περιέχει εν συντομία τις απαιτήσεις της 

Συνθήκης του Aarhus: "Τα περιβαλλοντικά θέματα αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν 

συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Σε εθνικό επίπεδο, κάθε άτομο θα έχει την 

κατάλληλη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, που διατηρούνται από τις 

αρχές ". Η Ατζέντα 21 καλεί τις τοπικές αρχές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, να 

εργαστούν από κοινού με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και τους πολίτες στο 

όνομα της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπογράφοντας τη συνθήκη του Aarhus αναγνώρισε 

ταυτόχρονα τη σημασία των στόχων της και αμέσως μετά μερίμνησε ώστε να ληφθούν 

τα απαραίτητα μέτρα για την προσχώρηση στη συνθήκη, υιοθετώντας δεσμευτικές 

πράξεις που ευθυγραμμίζουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς τις 

απαιτήσεις της συνθήκη. Η ευθυγράμμιση αυτή προς τις υποχρεώσεις της σύμβασης θα 

πρέπει να επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

Όσον αφορά στο επίπεδο των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρόσφατα 

εξέδωσε δύο οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πρώτη 

οδηγία (2003/4/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης 

Ιανουαρίου του 2003, αφορά στην πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες και είναι μια συμπλήρωση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

 

Σύμφωνα με την τελευταία: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την 

υπηκοότητα, την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής του, έχει το δικαίωμα της πρόσβασης 

σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που κρατούνται ή παράγονται από τις δημόσιες αρχές.  
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Τέτοιες πληροφορίες είναι ανάλογες με την περίπτωση των τοξικών ουσιών μέσω ενός 

καταλόγου τοξικών αποβλήτων (ή, όπως αναφέρεται στην Ευρώπη, the Pollutant Release 

and Tansfer Register, PRTR), έναν κατάλογο που περιέχει τις πιο σημαντικές τοξικές 

ουσίες που παράγονται, μεταφέρονται και εκπέμπονται και που είναι διαθέσιμος στο 

ευρύ κοινό.  

 

Η δεύτερη οδηγία (2003/35/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 2003, αφορά στην πρόβλεψη της συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και την 

τροποποίηση, σε ότι αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 

των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Η δεύτερη αυτή οδηγία 

αναγνωρίζει ότι η στρατηγική της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  θα 

πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση και έγκριση σχεδίων, προγραμμάτων 

και στον ενδεδειγμένο βαθμό, πολιτικών και νομοθεσίας, και ότι η ευρύτερη εφαρμογή 

των αρχών της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε σχέδια, προγράμματα, 

πολιτικές και νομοθεσία θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της συστηματικής 

ανάλυσης των σημαντικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

 

Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  έχει υποβληθεί επίσης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράξη που εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση όλων των 

θεσμικών οργάνων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις διατάξεις και τις αρχές 

του Aarhus.  

 

Με βάση όλα τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την 

εφαρμογή και των τριών σκελών της σύμβασης του Aarhus. Ακόμη, είναι αποδεκτό ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες και η ευρύτερη συμμετοχή του 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας μέσα για να 

εξασφαλιστεί η ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και 

να προωθηθεί η αρτιότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
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2.4. Τα Επίπεδα του Συμμετοχικού Σχεδιασμού  

 

Σχεδιάζοντας μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 

προσοχή στο βαθμό της συμμετοχής. Οι Mostert (2003), Loubier et al (2004) και Bouzit 

& Loubier, (2001) διακρίνουν 6 διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής (σχήμα 2-1): 

 

1. Πληροφόρηση (Information). Αποτελεί το κατώτερο επίπεδο συμμετοχής και 

όχι απαραίτητα μια ουσιαστική συμμετοχή. Η κύρια χρησιμότητά του είναι 

να αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης, να προβλέψει τη συμμετοχή σε ένα πιο 

υψηλό επίπεδο και να βελτιώσει τη διακίνηση των πληροφοριών. 

 

Οι διαφορετικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 

αυτού του επιπέδου είναι: μέσω εντύπων και φυλλαδίων, του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mails), των μέσων μαζικής ενημέρωσης (δελτία τύπου, 

συνεντεύξεις τύπου), μέσω των κέντρων πληροφόρησης, κινούμενων 

εκθέσεων, γραμμών πληροφοριών, συνδέσμους, Open house, μέσω 

εξειδικευμένων θεματικών ταξιδιών (Field trips), Briefings (σε συνεδριάσεις 

μεταξύ των κατοίκων, συλλόγους γυναικών, κ.λπ.), μέσω του διαδικτύου και 

μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. θέατρο δρόμου-street theatre) 

 

2. Σύσκεψη/διαβούλευση (Consultation). Πραγματοποιείται πριν το τελευταίο 

στάδιο σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι οι stakeholders 

και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καλούνται μόνο να σχολιάσουν γραπτώς 

τις αποφάσεις που πάρθηκαν από εμπειρογνώμονες και τους υπεύθυνους για 

τη λήψη αποφάσεων. 

 

Στο επίπεδο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεγγίσεις όπως τα έντυπα 

απάντησης (reply forms), δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις (public 

hearings and meetings), συνεντεύξεις (interviews), δημοσκοπήσεις, ανάλυση 

συμμετεχόντων, παιχνίδια προσομοίωσης, συζητήσεις μέσω διαδικτύου 

(internet discussions), συμβουλευτικές επιτροπές, focus groups, μη 

δεσμευτικές δημοσκοπήσεις (non-binding referenda), κέντρα πληροφόρησης, 

κινούμενες εκθέσεις, γραμμές πληροφοριών, συνδέσμους, Open house, 
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εξειδικευμένα θεματικά ταξίδια (Field trips), briefings (σε συνεδριάσεις 

μεταξύ των κατοίκων, συλλόγους γυναικών, κ.λπ.)  

 

3. Συζήτηση (Discussion). Εδώ, η συμμετοχή στοχεύει στην επίτευξη 

συναίνεσης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόβλημα μεταξύ όλων των 

ειδών ομάδων των συμμετεχόντων, με εξαίρεση το ευρύ κοινό το οποίο ως 

επί το πλείστον δεν έχει επαρκή γνώση. Ο στόχος είναι κυρίως να 

προετοιμάσει το προσχέδιο της απόφασης. 

 

Στο στάδιο της συζήτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μικρές ομάδες 

συνεδριάσεων ("ομάδες εργασίας", "charrettes", "coffee meetings", 

"διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης", " study circles", "brainstorm sessions", 

"planning cells", "επιτροπές πολιτών", κ.λπ.) είτε μεγάλες ομάδες 

συνεδριάσεων που συνεπάγονται τη διάσπαση σε μικρότερες ομάδες ή/και τη 

συζήτηση ανά δυάδες ή μεταξύ υποομάδων (π.χ. “ομάδες εργασίας”, 

"Σαμοανικός κύκλος", "συνεδριάσεις ανοιχτού χώρου", “carrousel”). Ακόμη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι open house, τα εξειδικευμένα 

θεματικά ταξίδια (Field trips), τα briefings (σε συνεδριάσεις μεταξύ των 

κατοίκων, συλλόγους γυναικών, κ.λπ.), τα παιχνίδια προσομοίωσης, οι 

συζητήσεις μέσω διαδικτύου (Internet discussions), οι συμβουλευτικές 

επιτροπές και τα focus group. 

 

4. Συσχεδιασμός (Co-designing). Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρόλος των 

stakeholder (επιστήμονες και εμπειρογνώμονες) σε ολόκληρη τη διαδικασία 

του σχεδιασμού είναι να προτείνουν τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια, χωρίς 

όμως να συμμετέχουν άμεσα στην επιλογή της τελικής απόφασης. 

 

5. Συναπόφαση (Co-deciding). Είναι το στάδιο στο οποίο συμμετέχουν στην 

απόφαση όλοι οι νόμιμοι συμμετέχοντες. 

 

Η επίτευξη αυτού του σταδίου μπορεί να γίνει μέσω διαπραγματεύσεων, π.χ. 

με αποτέλεσμα μια "εθελοντική συμφωνία", μέσα από εκπροσώπους των 

ομάδων στα κυβερνητικά όργανα, διορθωτικά δημοψηφίσματα καθώς και 

δεσμευτικά δημοψηφίσματα που προκαλούνται από την κυβέρνηση, καθώς 
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και μέσω μικρών ή μεγάλων συνεδριάσεων, όπως αυτές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

 

6. Λήψη Αποφάσεων. Είναι η σημαντικότερη μορφή συμμετοχής δεδομένου ότι 

οι stakeholders είναι πλήρως αρμόδιοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  

 

Έτσι, για την πραγματοποίηση του σταδίου της λήψης αποφάσεων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ομοσπονδίες χρηστών και άλλων μη κυβερηνητικών 

οργανισμών που διενεργούν δημόσιες λειτουργίες, λαϊκές πρωτοβουλίες, 

καθώς και κάποια από τα σχήματα των μικρών ή μεγάλων συνεδριάσεων. 

 

Αυτά τα έξι επίπεδα συμμετοχικού σχεδιασμού μπορούν να ολοκληρωθούν από μια 

πρόσθετη βαθμίδα συμμετοχής: την συμμετοχή για τον σχεδιασμό μελλοντικών 

οραμάτων- prospective participation. Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται ενεργά στη 

δημιουργία οραμάτων για τον μελλοντικό κόσμο. Ο ρόλος τους είναι να βοηθήσουν στη 

διερεύνηση και αξιολόγηση των πιθανών μελλοντικών σεναρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λήψη 
Αποφάσεων 

Συναπόφαση  

Συσχεδιασμός 

Συζήτηση 

Επίπεδα 
Συμμετοχής 

Υψηλό 

 
Σύσκεψη/ διαβούλευση  

 Χαμηλό
                 Πληροφόρηση  
 

 
Σχήμα 2- 1: Επίπεδα συμμετοχής 

Πηγή: Mostert 2003 in Bouzit & Loubier 
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2.5. Ποιος Εμπλέκεται στη Διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού; 

 

Στο παρελθόν, η διαδικασία του σχεδιασμού βρίσκονταν στη δικαιοδοσία ενός σχετικά 

μικρού αριθμού ανθρώπων, που ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος τους κρατικοί ή τοπικοί 

ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι. Όμως, αυτοί είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν μόνο 

ορισμένες απαραίτητες νομικές απαιτήσεις για τα θέματα προς επίλυση. Σήμερα υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός απλών πολιτών που, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες και 

οργανώσεις ενδιαφέρονται όχι μόνο για την πορεία των διαδικασιών του σχεδιασμού, 

αλλά και για τη δυνατότητα να έχουν φωνή και επιρροή σε αυτόν. 

 

Ωστόσο, ίσως τελικά η πιο αόριστη πτυχή της συμμετοχικής διαδικασίας να είναι το ίδιο 

το κοινό. Το ευρύ κοινό δε μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ενιαία οντότητα. Πρόκειται για 

μια ευρεία έννοια, αλλά συγχρόνως ιδιαίτερα διηρημένη σε οικονομικές, επαγγελματικές, 

γεωγραφικές, κοινωνικές ή πολιτικές ενότητες. Όπως, όλοι μας τείνουμε να ενωθούμε με 

άλλα ομοειδή ενδιαφέροντα είτε από ευχαρίστηση είτε γιατί επιδιώκουμε κάτι, έτσι και 

αυτά τα είδη κοινού μπορούν να οργανωθούν σε ένα πολιτικό κόμμα, έναν 

επαγγελματικό σύνδεσμο ή μια κοινωνική ομάδα. Άλλα είναι ανοργάνωτα και γίνονται 

άξια προσοχής μόνο όταν επηρεάζονται έντονα από ένα ιδιαίτερο ζήτημα (Creighton et 

al, 1998). Επίσης, δεν είναι απαραίτητο κάθε άτομο να ανήκει σε ένα μόνο, αλλά μπορεί 

να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά σύνολα αυτού του κοινού. Έτσι, είναι πολύ 

πιο χρήσιμο να μιλάμε για μια σειρά διαφορετικών κοινών παρά για ένα "κοινό".  

 

Όμως, ποια είναι τα είδη του κοινού που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία 

του συμμετοχικού σχεδιασμού και πώς μπορεί ο αρμόδιος για το σχεδιασμό να τα 

εντοπίσει; Οι ερωτήσεις αυτές είναι δύσκολο να απαντηθούν λαμβάνοντας μόνο υπόψη 

τη συνεχή ροή της διαδικασίας του σχεδιασμού. Η εφαρμογή οποιασδήποτε μελέτης έχει 

αντίκτυπο σε ένα ευρύ σύνολο ανθρώπων με διαφορετικές φιλοσοφίες, απόψεις, σχέδια 

και φιλοδοξίες. Η συμμετοχή του κοινού, λοιπόν, θα πρέπει να απεικονίζει το φάσμα 

αυτών των απόψεων. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να προσδιοριστούν 

και να συμμετάσχουν στη διαδικασία όλες οι αλληλεπιδρούσες ομάδες και τα 

μεμονωμένα άτομα, όλοι αυτοί δηλαδή που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις 

αποφάσεις (Creighton et al., 1998).  
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Στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι διαφορετικές κατηγορίες του κοινού η προσοχή των 

αρμόδιων για το σχεδιασμό θα πρέπει να στραφεί στον προσδιορισμό εκείνων των 

προσώπων που θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από την έκβαση μιας μελέτης. Η 

δυσκολία έγκειται στο ποιοι άνθρωποι, τελικά, αισθάνονται ότι επηρεάζονται από μια 

μελέτη. Το θέμα είναι υποκειμενικό και οφείλεται στην αντίληψη του καθενός. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που μπορεί να θεωρηθούν από πολλούς κατάλληλα για 

τον εντοπισμό των ατόμων που νιώθουν ότι επηρεάζονται από την εφαρμογή μιας 

μελέτης. Αυτά τα σημεία είναι η εγγύτητα, τα οικονομικά οφέλη, οι χρήσεις γης, τα 

κοινωνικά ζητήματα και οι αξίες των ανθρώπων (Creighton et al, 1998). 

 

Εγγύτητα: Οι άνθρωποι που ζουν στην άμεση περιοχή εφαρμογής ενός σχεδίου είναι 

πιθανό να επηρεαστούν από τυχόν θορύβους, οσμές ή σκόνη, είναι προφανώς μια ομάδα 

που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη μελέτη. 

 

Οικονομικά οφέλη: Ομάδες που αποκομίζουν χρήματα ή έχουν ανταγωνιστικά 

συμφέροντα στην περιοχή μελέτης, είναι πάλι μια προφανής αφετηρία σε οποιαδήποτε 

ανάλυση του πιθανού κοινού. 

 

Χρήσεις γης: Οι άνθρωποι εκείνοι που θα επηρεαστούν από την μελέτη των επιπτώσεων 

στις χρήσεις γης της περιοχής είναι πιθανό να ενδιαφερθούν για τη συμμετοχή και 

μάλιστα να είναι ένθερμοι συμμετέχοντες στη μελέτη.  

 

Κοινωνικά: Οι άνθρωποι που θεωρούν τα σχέδια που εκπονούνται ως απειλή στην 

παράδοση και τον πολιτισμό της τοπικής κοινότητας είναι πιθανό να ενδιαφερθούν και 

αυτοί να συμμετέχουν.  

 

Αξίες: Κάποιες ομάδες ατόμων μπορεί να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν σε μια μελέτη 

όταν αντιλαμβάνονται ότι μερικά από τα αποτελέσματά της μπορεί να έχουν άμεσες 

επιπτώσεις στις αξίες τους, "στον τρόπο δηλαδή που τα πράγματα οφείλουν, καταυτούς, 

να είναι".  

 

Ακόμη, μπορεί να διακριθούν πέντε κατηγορίες πιθανών συμμετεχόντων (van Asselt et 

al. 2001): 
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 Κυβέρνηση  

 Πολίτες  

 Ομάδες ενδιαφέροντος, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs)  

 Επιχειρήσεις  

 Επιστημονικοί εμπειρογνώμονες (Scientific experts) 

 

Οι πολίτες, οι ομάδες ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις είναι συμμετέχοντες που 

εκφράζουν τις αξίες και τις προτιμήσεις τους και συμβάλλουν στην μη-επιστημονική 

γνώση. Στη βιβλιογραφία όλοι αυτοί συχνά αναφέρονται με τον όρο stakeholders. 

Συνήθως, τέτοιοι stakeholders υποτίθεται ότι διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στις 

διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και καλούνται να διατυπώσουν τις γνώσεις, τα 

συναισθήματα, τις αξίες και τις απόψεις τους σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα (van 

Asselt et al. 2001).  

 

Οι εκπρόσωποι κυβερνητικών οργανισμών και επιστημονικοί εμπειρογνώμονες δε 

συμπεριλαμβάνονται πάντα ενεργά στις διαδικασίες αξιολόγησης. Ο ρόλος τους ποικίλει 

ανάλογα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Συνήθως, πιστοποιούν τη διαδικασία χωρίς να 

συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση/μελέτη. Σε μερικές περιπτώσεις είναι παρόντες και 

συμμετέχουν στη συζήτηση, ενώ σε άλλες είναι απλοί παρατηρητές. Σε περιπτώσεις 

όπου οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι παρόντες στις συνόδους του 

συμμετοχικού σχεδιασμού, μπορούν να ενημερωθούν για την έκβαση της διαδικασίας 

μέσω μιας έκθεσης που συνοψίζει τις εισηγήσεις πολιτικής ή μιας έκθεσης πολιτών 

(citizens’ report) (van Asselt et al. 2001).  

 

Οι επιστήμονες μπορεί να συμμετέχουν στις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού λόγω 

των γνώσεών τους, όταν κρίνεται ότι είναι σχετικές με το ενδιαφερόμενο ζήτημα. 

Μπορεί να κληθούν να συμμετέχουν είτε σε ένα συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος 

ώστε να συμβάλουν με τη γνώση τους, είτε σε ολόκληρη τη διαδικασία σαν κανονικοί 

συμμετέχοντες (van Asselt et al. 2001).  

 

Ωστόσο, ο αρμόδιος για το σχεδιασμό θα πρέπει να γνωρίζει ότι με το πέρασμα του 

χρόνου το είδος και το μέγεθος του κοινού διαφοροποιείται. Αυτό σημαίνει ότι στα 

πρώτα στάδια του σχεδιασμού, θα ενδιαφερθεί για τη μελέτη μόνο ένα συγκεκριμένο 

τμήμα του κοινού. Αυτό είναι συνήθως άτομα ή ομάδες που είτε έχουν συμμετάσχει στο 
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παρελθόν σε προηγούμενες μελέτες, είτε επηρεάζονται από το πρόβλημα το οποίο 

μελετάται, είτε θα επηρεαστούν από μια πιθανή λύση του προβλήματος. Καθώς η 

διαδικασία του σχεδιασμού προχωρά, μερικοί από εκείνους που ενδιαφέρθηκαν αρχικά 

για τη μελέτη παύουν να ενδιαφέρονται, ενώ εντοπίζονται άλλα άτομα που μέχρι τώρα 

δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.  

 

Ωστόσο, πάντα θα υπάρχουν άτομα που ίσως δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν και τα 

οποία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Κατά συνέπεια, ο αρμόδιος για 

το σχεδιασμό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να επικοινωνήσει με τρία σύνολα 

κοινού:  

 

 με εκείνους που μπορούν να εντοπιστούν και θα συμμετάσχουν,  

 με εκείνους που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους καθώς η διαδικασία προχωρά, 

και  

 είνους που θα εντοπίζονται στην πορεία της διαδικασίας.  

 

τσι, από το κοινό που εντοπίζεται αρχικά, μερικοί θα συμμετάσχουν κατευθείαν, άλλοι 

πομένως, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του σχεδιασμού δεν είναι απαραίτητο να 

πό τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία 

με εκ

Έ

θα αποχωρήσουν και άλλοι θα προστεθούν στη διαδικασία της συμμετοχής (Creighton et 

al., 1998).  

 

Ε

συμμετέχουν οι ίδιες ομάδες του κοινού. Μερικά στάδια απαιτούν αναθεώρηση από μια 

ευρύτερη ομάδα κοινού, ενώ άλλα απαιτούν έναν βαθμό συνοχής και μια κατανόηση 

δεδομένων τεχνικής βάσης που τείνει να περιορίσει τη συμμετοχή σε μια εξειδικευμένη 

ομάδα, με γνώσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Έτσι, σε κάποια στάδια του σχεδιασμού 

μπορεί να πάρουν μέρος όλα τα είδη του κοινού, ενώ σε κάποια άλλα θα συμμετάσχουν 

μερικά από αυτά (Creighton et al, 1998).  

 

Α

του σχεδιασμού δεν είναι αυτό που εντοπίζεται μόνο στα πρώτα στάδια μιας μελέτης, 

αλλά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας του σχεδιασμού. Μερικά άτομα από τις 

προτεινόμενες “ομάδες ενδιαφέροντος” μπορεί να επιλέξουν να μη συμμετέχουν, ενώ 

άλλα θα συμμετέχουν μέχρι το τέλος. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να παρέχουν την 
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ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν. Είναι δικαίωμα του κοινού αν θα επιλέξει να 

αποκριθεί ή όχι. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να καταστήσουν την επιλογή διαθέσιμη. 

 

 

2.6. Οφέλη και Δυσκολίες από το Συμμετοχικό Σχεδιασμό 

 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τη χρησιμοποίηση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Κατ' 

αρχάς, ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε μια περισσότερο 

ενημερωμένη και δημιουργική λήψη αποφάσεων. Σημαντικές πληροφορίες μπορεί να 

διατεθούν για περαιτέρω συζήτηση, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν νέες προοπτικές και να 

αναπτυχθούν δημιουργικές λύσεις για το διακυβευόμενο ζήτημα. Αυτές μπορεί να 

δώσουν έμφαση σε βασικά ζητήματα προβληματισμού των συγκεκριμένων ομάδων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως η κυβέρνηση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο 

ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον, ο συμμετοχικός σχεδιασμός 

διασφαλίζει ότι θα ακουστούν όλες οι σχετικές απόψεις (Mostert, 2003). 

 

Αφετέρου, ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο κατάλληλες, 

ευρύτερα αποδεκτές από το κοινό αποφάσεις και επομένως αποτελεσματικότερες 

πολιτικές. Αυτό οδηγεί μερικές φορές σε μια μεγαλύτερη αποδοχή από ένα ανήσυχο και 

δύσπιστο κοινό και επομένως σε λιγότερες προσφυγές στα δικαστήρια, λιγότερες 

καθυστερήσεις και γενικά σε καλύτερες και άμεσες εφαρμογές των σχεδίων. Επιπλέον, 

μπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του τρόπου που καθορίζεται το 

πρόβλημα από την επιστημονική κοινότητα και των καθημερινών εμπειριών και 

πρακτικών των ατόμων που καλούνται να συμμετέχουν στη λύση αυτών των 

προβλημάτων (Mostert, 2003). 

 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί επίσης να συμβάλει σε μια πιο ανοικτή και 

περισσότερο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση. Για να πάρει καλύτερα πληροφορημένες και 

δημιουργικότερες αποφάσεις σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη δημόσια αποδοχή, η 

κυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις του κοινού και δε θα 

πρέπει να είναι απορροφημένη με τα δικά της εσωτερικά προβλήματά, διαφωνίες για 

διεκδίκηση περιοχών και συνόρων. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός θα αποτύχει εάν οι 
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προϋποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται, αλλά ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί επίσης 

να βοηθήσει να επιτευχθούν αυτές οι συνθήκες (Mostert, 2003). 

 

Επιπλέον, ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να ενισχύσει τη δημοκρατία. Πολλοί 

θεωρούν το συμμετοχικό σχεδιασμό σαν ένα δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών και 

επομένως σαν ένα στόχο από μόνος του. Επιπλέον, ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί 

να εμπνέει περισσότερο δημοκρατικές διαθέσεις στους συμμετέχοντες (Pateman 1970, 

Budge 1996 in Mostert 2003).  

 

Ακόμη, ο συμμετοχικός σχεδιασμός θα πρέπει να οργανωθεί καλά. Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη και μη αντιπροσωπευτική απόκριση από 

το κοινό, σε μη καλά πληροφορημένη απόκριση και να "κυριευθεί" από ορισμένες μόνο 

ομάδες. Επιπλέον, εάν η τροφοδότηση του κοινού με πληροφορίες δε ληφθεί σοβαρά 

υπόψη και οι υποσχέσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού δεν ικανοποιούνται, το κοινό 

μπορεί να απογοητευτεί, με αποτέλεσμα να έχει λιγότερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, 

να υπάρχει λιγότερη δημόσια αποδοχή, περισσότερα προβλήματα εφαρμογής και 

λιγότερη κοινωνική εκμάθηση (Mostert, 2003).  

 

Ως κοινωνική εκμάθηση θα μπορούσε να περιγραφεί σαν η εκπαίδευση των ομάδων 

(τοπικές αρχές, stakeholders και εμπειρογνώμονες) στο να χειρίζονται ζητήματα στα 

οποία όλα τα μέλη τους θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής. Χωρίς κάποιο βαθμό 

κοινωνικής εκμάθησης ο συμμετοχικός σχεδιασμός δεν θα έχει κανένα όφελος (π.χ. 

Majone 1989, Hischemöller 1993, Pahl-Wostl 2002b). Η κοινωνική εκμάθηση απαιτεί 

μακροπρόθεσμη, συνεχή συμμετοχή και «δημιουργία παραγωγικής ικανότητας» με την 

ευρύτερη έννοια, πχ δημιουργία ενημερότητας, γνώσης, ικανοτήτων, και λειτουργικών 

δυνατοτήτων (Mostert, 2003). 

 

Η ανάμειξη, λοιπόν, του κοινού στην έρευνα όχι μόνο του δίνει περισσότερη επιρροή, 

αλλά μεγιστοποιεί και τις δυνατότητες για κοινωνική εκμάθηση. Για τους ερευνητές το 

κοινό μπορεί να είναι μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών, π.χ. για τοπικές περιπτώσεις 

(Wildavsky 1992, in Mostert, 2003). Σε αντάλλαγμα, οι ερευνητές πρέπει να εξετάσουν 

τις ανησυχίες του κοινού και να του παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεται. 

Διαφορετικά η έλλειψη πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε προβληματική συμμετοχή 

του κοινού στη λήψη αποφάσεων.  
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Η συμμετοχή του κοινού, ωστόσο, είναι αποτελεσματική μόνο όταν αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και όχι όταν χρησιμοποιείται στο τελικό στάδιο της 

διαδικασίας. Κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στο σχεδιασμό και ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις που το κοινό καλείται να συμμετάσχει κατά τη διάρκεια του τελικού 

σταδίου μιας μελέτης, όταν πλέον έχει αναλωθεί ο διαθέσιμος χρόνος. Για το λόγο αυτό 

η συμμετοχή του κοινού θα πρέπει να σχεδιάζεται και να λαμβάνεται υπόψη από την 

αρχή στον προϋπολογισμό μιας μελέτης. Πρέπει να ολοκληρώνεται σαν τμήμα της 

διαδικασίας του σχεδιασμού όχι γιατί έτσι πρέπει, αλλά γιατί χωρίς τις πληροφορίες που 

προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία δεν θα μπορέσουν να ληφθούν οι απαραίτητες 

αποφάσεις. 

 

Η εφαρμογή, όμως, της συμμετοχής του κοινού από νωρίς στη διαδικασία του 

σχεδιασμού απαιτεί υψηλό κόστος και πιθανή αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών. Θα μπορούσε, λοιπόν, να αναρωτηθεί κανείς "ποιο είναι το 

όφελος από την ένταξή του στη διαδικασία του σχεδιασμού". Η απάντηση είναι απλή. 

Παρόλο που με την εφαρμογή της συμμετοχής του κοινού από νωρίς στη διαδικασία του 

σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων απαιτείται μεγαλύτερο κόστος, σε χρόνο και 

χρήμα, ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των 

αντιτιθέμενων πλευρών και συνεπώς να εφαρμοστεί η μελέτη χωρίς αντιδράσεις. Άρα το 

ερώτημα πλέον δεν είναι "ποιο θα είναι το κόστος της δημόσιας συμμετοχής" αλλά "τι 

θα μπορούσε να γίνει χωρίς αυτήν". 

 

 

2.7. Πως Λειτουργεί ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός; 

 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός λειτουργεί μέσω της χρησιμοποίησης σχετικών εργαλείων 

και διαδικασιών που είναι σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν τη συμβουλευτική 

διαδικασία, την εποικοδομητική διαφωνία και τη συζήτηση και να εκμαιεύσουν 

συνεισφορές από το κοινό γύρω από βασικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα του 

συμμετοχικού σχεδιασμού θα εξαρτηθούν από τους συμμετέχοντες, τις διαδικασίες και 

τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν τη διαδικασία καθώς επίσης 
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και από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε χώρας 

(73749_Cartage.al%20A5%20PartIII.pdf). 

 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός θα λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο εάν ο συνδυασμός 

των διαδικασιών και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σχετικές και 

κατάλληλες με τα κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα της χώρας στην οποία  

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Είναι σημαντικό, επομένως, να αποφεύγεται η αντίληψη 

ότι επειδή συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις ή μοντέλα συμμετοχικού σχεδιασμού 

δουλεύουν καλά σε ένα πλαίσιο, μπορεί εύκολα να εισαχθούν ή να εφαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε άλλη περίσταση (73749_Cartage.al%20A5%20PartIII.pdf). 

 

Επίσης, ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς την 

αποτελεσματική παροχή πληροφοριών. Η παροχή πληροφοριών και η αύξηση της 

ενημέρωσης ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, επειδή επιτρέπει στους πολίτες να εξετάσουν 

ζητήματα και απόψεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, η μετάδοση 

πληροφοριών προς το κοινό θα πρέπει να είναι προσιτή και ουσιαστική. Τέλος, η 

συμμετοχική διαδικασία και η αντιπροσώπευση πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες για 

να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να εμβαθύνει στις μεθόδους του συμμετοχικού 

σχεδιασμού. Ωστόσο, προτού περιγράψουμε αναλυτικά την κάθε μέθοδο κρίθηκε 

σκόπιμο να εξηγήσουμε την έννοια των μεθόδων του συμμετοχικού σχεδιασμού 

(ενότητα 3.1.). Στη συνέχεια και μετά την αναφορά στις δεκαεννιά πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους (ενότητα 3.1.1. έως 3.1.19.) περιγράφονται τα βήματα που 

ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας μιας μεθόδου συμμετοχικού 

σχεδιασμού (ενότητα 3.2.). Έτσι, περιγράφεται το είδος των συμμετεχόντων (π.χ. 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική κατάρτιση), ο αριθμός τους 

καθώς και η αμοιβή που ενδέχεται να τους δοθεί ανάλογα με το θέμα και τον 

προϋπολογισμό της μελέτης (ενότητα 3.2.1.). Ακολουθεί η αναφορά στις υποχρεώσεις 

και τους ρόλους που εξυπηρετούν τόσο οι συμμετέχοντες (ενότητα 3.2.2.) όσο και οι 

συντονιστές της διαδικασίας (ενότητα 3.2.3.). Επίσης, στην περίπτωση του σχεδιασμού 

της διαδικασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού, σημαντικές αποφάσεις αφορούν στο 

σχεδιασμό και την οργάνωση των συνεδριάσεων καθώς και του βοηθητικού υλικού που 

χρησιμοποιείται συνήθως (ενότητα 3.2.4. και 3.2.5.), στα αναμενόμενα παράγωγα της 

διαδικασίας (ενότητα 3.2.6.) και στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα 

(ενότητα 3.2.7.). Τέλος, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις από τη 

χρήση των μεθόδων του συμμετοχικού σχεδιασμού συζητώντας τον τρόπο με τον οποίο 

τα πιθανά πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών μπορούν να πραγματοποιηθούν καλύτερα 

(ενότητα 3.3.).  

 

 

3.1. Τι Είναι οι Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού; 
 

Οι μέθοδοι του συμμετοχικού σχεδιασμού χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν 

ομάδες ατόμων, στις οποίες τόσο τα μη ειδικευμένα όσο και τα ειδικά καταρτισμένα 

άτομα να διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο εκφράζοντας τη γνώμη τους, τις αξίες και τις 

προτιμήσεις τους. Δεν πρόκειται απλά για μια τεχνική, αλλά για μια στρατηγική, μια 

προσέγγιση ή μια φιλοσοφία. Έτσι, μπορεί οι μέθοδοι αυτοί είναι ένα όπλο στα χέρια 
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των αρμόδιων για το σχεδιασμό, ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά τεχνική που να εφαρμόζεται 

σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα είδη των συμμετεχόντων. Γιατί κάτι που 

λειτουργεί καλά σε μια περίπτωση μπορεί να μη λειτουργεί το ίδιο καλά σε κάποια άλλη.  

 

Στο σημείο αυτό, το ζήτημα είναι να καταφέρουν οι υπεύθυνοι, ανάλογα με το 

διακυβευόμενο ζήτημα και τους στόχους που έχουν θέσει να επιλέξουν την 

καταλληλότερη τεχνική για έναν αποτελεσματικό συμμετοχικό σχεδιασμό. Αν, δηλαδή, 

έχει καθοριστεί από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού το είδος της παροχής 

πληροφοριών από και προς το κοινό καθώς και το είδος του κοινού που θα συμμετάσχει 

σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού τότε μπορεί εύκολα να επιλεγούν οι κατάλληλες τεχνικές 

συμμετοχικού σχεδιασμού προκειμένου να μεταβιβάσθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. 

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να συνδυαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα 

προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των αρμοδίων. 

 

Ωστόσο, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους για τη διαδικασία του 

σχεδιασμού είναι τριών τύπων (Heathcote 1998 in Mostert 2003): 

 

 τεχνικές για την παροχή πληροφοριών, οι οποίες επιτρέπουν στους 

συντελεστές να επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνει το κοινό, όπως 

ενημερωτικές συναντήσεις, open houses, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, διάφορα 

έντυπα μέσα κ.λπ. 

 τεχνικές για την απόκτηση πληροφοριών, όπως είναι οι έρευνες, οι 

συνεντεύξεις, οι δημόσιες ακροάσεις κ.λπ. Οι τεχνικές αυτές δεν επιτρέπουν 

το διάλογο ή τη διαπραγμάτευση. 

 τεχνικές αμφίδρομης επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν τη βαθμιαία 

μεταβολή των απόψεων και μπορούν να ενθαρρύνουν την επαρκή ανάλυση 

των αμφισβητούμενων ζητημάτων. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται σε 

διάφορες συμμετοχικές μεθόδους, όπως αυτές που βασίζονται στις 

συνεδριάσεις ομάδων μικρού αριθμού ατόμων (working committee, focus 

group, ανάλυση σεναρίων, εκδρομές, κ.λπ.), σε συνεδριάσεις ομάδων πολλών 

ατόμων (επιτροπές πολιτών, διασκέψεις συναίνεσης, κ.λπ.) και σε αυτές που 

ίσως ονομάζονται " δικτυακές μέθοδοι" με τις οποίες τα διάφορα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν συναντιούνται στην πραγματικότητα πρόσωπο με 

πρόσωπο (ανταλλαγή απόψεων με επιστολές ή e-mails, ανοιχτά προγράμματα 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 33



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                                                                              Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού  

στην τηλεόραση ή ραδιόφωνο, δημόσιες εκδηλώσεις (public cleanup events), 

κ.λπ.).  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δεκαεννέα μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Μεταξύ αυτών των μεθόδων είναι, τα focus groups, η ανάλυση σεναρίων (scenario 

analysis), οι Ομάδες Εργασίας (Workshops), οι Επιτροπές Πολιτών (Citizen’s Juries), το 

Brainstorming, οι Συνεντεύξεις (Interviews), τα Εξειδικευμένα Θεματικά Γραφεία (Field 

Offices), οι Hotlines, οι Παρουσιάσεις / Εκθέσεις (Displays / Exhibits), τα Ένθετα 

Εφημερίδων (Newspaper inserts), οι Εκθέσεις, Φυλλάδια, Δελτία Πληροφοριών (Reports, 

Brochures, Information Bulletins), η Έρευνα πεδίου και τα Ερωτηματολόγια (Survey and 

Questionnaires), η Συμμετοχική Τηλεόραση (Participatory Television), το Cumulative 

Brochure, η Οργάνωση Διαγωνισμών ή Εκδηλώσεων, η Διάσκεψη Συναίνεσης, το 

Charrette, η τεχνική Delphi και τα Παιχνίδια Προσομοίωσης (Simulation Games). Η 

επιλογή της αναφοράς σε αυτές τις μεθόδους βασίζεται κυρίως στο ότι οι συμμετοχικές 

μέθοδοι ασχολούνται με το μέλλον καθώς και στο ότι είναι αυτές που συναντιούνται (και 

χρησιμοποιούνται) πιο συχνά στη βιβλιογραφία.  

 

Ενώ τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας μεθόδου μπορεί να περιγραφούν πολύ γενικά, 

ωστόσο, δίνονται και πολλές λεπτομέρειες, όπως π.χ. για τον αριθμό των συμμετεχόντων 

ή στο στόχο της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που έχουν επιλεγεί 

περιγράφονται από την άποψη των στόχων τους, του ιστορικού τους υποβάθρου, τους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία (ποιοι συμμετέχουν, πόσοι κ.λπ.), του σχεδιασμού της 

διαδικασίας (στάδια, εργαλεία και τεχνικές, ομαδοποίηση των συμμετεχόντων), του 

τομέα εφαρμογής, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου κ.λπ. 

 

Η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου του συμμετοχικού σχεδιασμού δεν εξαρτάται 

μόνο από το στόχο της μεθόδου, αλλά και από πρακτικότερα ζητήματα όπως: ο 

διαθέσιμος χρόνος, ο προϋπολογισμός και οι ικανότητες του προσωπικού αλλά και οι 

αντικειμενικοί στόχοι της ομάδας των συμμετεχόντων που θα προσκληθούν.  
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3.1.1. Focus gGoups  

 

Η μέθοδος των "focus groups" είναι μια δομημένη διαδικασία, μια προγραμματισμένη 

συζήτηση, μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων που εστιάζουν σε ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ένας συνδυασμός δύο κοινωνικών ερευνητικών τεχνικών. Η 

πρώτη είναι μια "συνέντευξη" στην οποία ένα ειδικευμένο άτομο αποσπά πληροφορίες 

για ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων, και η δεύτερη είναι μια 

"ομαδική συζήτηση" στην οποία μια ενδεχομένως ετερογενής, αλλά προσεκτικά 

επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων, συζητά μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων που της 

δίνονται (ULYSSES, WP-97-2).  

 

Ο σκοπός των focus group είναι να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα ιδανικά, στις 

αντιλήψεις, τις αξίες, τις προτιμήσεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων για ένα 

συγκεκριμένο θέμα και να ανακαλυφθούν πολύτιμες πτυχές που μπορεί να είναι 

άγνωστες στον ερευνητή, μέσα σε ένα “χαλαρό” και ειρηνικό περιβάλλον. 

 

Η ιδέα των focus groups είναι περίπου 50 ετών και οι ρίζες της χρονολογούνται από τον 

Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ζητήθηκε τότε, από μια ομάδα κοινωνιολόγων να ερευνήσουν το 

πως η στρατιωτική προπαγάνδα εκλαμβανόταν από το κοινό. Έμαθαν, λοιπόν, ότι με την 

κατάλληλη παρότρυνση, οι άνθρωποι μπορούν να προσδιορίσουν τον ακριβή λόγο που 

ορισμένα γεγονότα, προτάσεις ή φράσεις τους κάνουν να σκέφτονται ή να ενεργούν με 

ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λόγω, όμως, των ποικίλων άλλων ποιοτικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνταν συνήθως στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών εκείνη την εποχή 

τα focus groups παρέμειναν υποχρησιμοποιούμενα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια η μέθοδος έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και πάλι από τους 

επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές ιδιότητές της, 

που μέχρι τότε είχαν αγνοηθεί (http://www.pollingreport.com/focus.htm). Επίσης, η 

μέθοδος αφομοιώθηκε γρήγορα και στον τομέα του μάρκετινγκ, στον οποίο και 

απέκτησε γρήγορα μεγάλη δημοσιότητα.  

 

Γενικά, η μέθοδος των focus groups είναι χρήσιμη:  

 
 στον προσδιορισμό της φύσης και της έντασης των ανησυχιών και των αξιών 

των συμμετεχόντων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα 
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 στην απόκτηση μιας γενικής ιδέας σχετικά με τις απόψεις της κοινής γνώμης, 

όταν δεν είναι δυνατή, λόγω χρόνου και χρήματος, μια πλήρης εξέταση ή 

έρευνα  

 στο να γίνουν πλήρως γνωστές οι αντιδράσεις και οι απόψεις των 

συμμετεχόντων σε ενδεχόμενες προκαταρκτικές προτάσεις ή επιλογές  

 στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των συμμετεχόντων που 

περιβάλλουν ένα ιδιαίτερο ζήτημα ή μια έννοια  

 

Όπως ισχύει για τις περισσότερες μεθόδους του συμμετοχικού σχεδιασμού, έτσι και στην 

περίπτωση των focus groups η δομή τους έχει πολλές παραλλαγές και πρέπει πάντα να 

προσαρμόζεται στις αντίστοιχες περιστάσεις. Ωστόσο, συνήθως το πρώτο βήμα της 

διαδικασίας αφορά στο σχεδιασμό της μεθόδου:  

 

(i) την επιλογή των θεμάτων συζήτησης,  

(ii) τον καθορισμό των στόχων,  

(iii) τον καθορισμό του ρόλου της ομάδας,  

(iv) τον προσδιορισμό και την επιλογή των συμμετεχόντων,  

(v) τον προσδιορισμό του μεγέθους των ομάδων και του αριθμού των 

συνεδριάσεων,  

(vi) τη σύνταξη ενός πρόχειρου οδηγού, ο οποίος θα υποστηρίξει και θα 

προσανατολίσει τις συζητήσεις και  

(vii) την απόφαση σχετικά με τον τρόπο που οι συζητήσεις πρόκειται να 

αναλυθούν (κρατώντας σημειώσεις, μέσω βίντεο ή ακουστικής καταγραφής).  

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή των συνεδριάσεων. Πρόκειται για ομαδικές 

συνεντεύξεις στις οποίες ένας υπεύθυνος για τη συζήτηση, ο συντονιστής, διευκολύνει 

τη διεξαγωγή της διαδικασίας και μια μικρή ομάδα ατόμων συζητά τα ζητήματα που 

θέτονται από αυτόν τον συντονιστή. Το πιο συχνά χρησιμοποιημένο σχήμα της τεχνικής 

των focus groups περιλαμβάνει έξι έως οκτώ συμμετέχοντες, έναν συντονιστή και έναν 

βοηθό, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο συντονιστής πρέπει να διαθέτει την ανάλογη 

εμπειρία σε τεχνικές μικρού αριθμού ατόμων έτσι ώστε να μπορεί να κατευθύνει τη 

συζήτηση για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του πελάτη (Toth F., 2001). Ένα focus 

group μπορεί να περιλαμβάνει συζητήσεις μόνο μιας ημέρας ή να καλύπτει μια περίοδο 
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αρκετών ημερών. Μια σύνοδος διαρκεί περίπου μιάμιση με δύο ώρες που είναι και ο 

απόλυτος μέγιστος χρόνος.  

 

Η συζήτηση εξελίσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θέτουν νέες ερωτήσεις 

καθώς απαντούν στις προηγούμενες. Ο συντονιστής κρατά τη συζήτηση στον επιθυμητό 

δρόμο και ελέγχει το εύρος των αντιδράσεων των συμμετεχόντων, παρακινώντας τους να 

διευρύνουν τις σκέψεις τους εξετάζοντας τις διαφορετικές οπτικές των θεμάτων. Η 

μορφή των συνόδων των focus groups μπορεί να ποικίλει, από την απόκτηση 

πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων έως μιας ανοικτού τύπου συζήτησης μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Η ακριβής μορφή, που θα επιλεγεί καθορίζεται από τη μελέτη, τους 

στόχους, το χρονικό πλαίσιο, τον αριθμό και τις ιδιότητες των συμμετεχόντων. Έπειτα, η 

ευθύνη για την εφαρμογή της διαδικασίας οφείλεται αποκλειστικά στο συντονιστή. 

Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ακόμη και στην περίπτωση των καλά 

προετοιμασμένων εκ των προτέρων θεμάτων που πρόκειται να τεθούν προς συζήτηση.  

 

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αναφέρεται στην υποβολή έκθεσης σχετικά με τις 

συζητήσεις της ομάδας και την ανάλυση στη οποία αυτές υπεβλήθησαν. Η ανάλυση 

διεξάγεται από την ερευνητική ομάδα και στηρίζεται στις σημειώσεις ή/και στα αρχεία 

που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

 

Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Η μέθοδος των focus groups είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα αρχικά στάδια διερεύνησης 

ενός προβλήματος, όπου μια οικονομία χρόνου είναι απαραίτητη, και οποιαδήποτε άλλη 

περισσότερο δομημένη τεχνική θα ήταν πρόωρη. Χρησιμοποιείται συχνά για να εξετάσει, 

να αξιολογήσει ή/και να αναθεωρήσει ένα σχέδιο. Δεν είναι αποτελεσματική στην 

παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό ή στο να απαντά σε γενικές ερωτήσεις, ούτε 

χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί μια συναίνεση ή να ληφθούν συγκεκριμένες 

αποφάσεις.  

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν γίνει 

σημαντικοί συντελεστές μεταξύ μιας σειράς ομάδων ενδιαφέροντος που προσπαθούν να 

επηρεάσουν την πολιτική των κυβερνήσεων για το περιβάλλον είτε άμεσα είτε μέσω των 
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βιομηχανιών, της ενέργειας, των μεταφορών κ.λπ. Έρευνες για την άποψη της κοινής 

γνώμης ή επίσημα δημοψηφίσματα έχουν γίνει σημαντικά όργανα στη διαμόρφωση των 

τελικών αποφάσεων σχετικά με τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. στην τοποθέτηση 

ενδεχομένως επιβλαβών ή επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις 

διάθεσης αποβλήτων κ.λπ.) ή για εθνικές πολιτικές για το περιβάλλον (Toth F., 2001).  

 

Επίσης, η μέθοδος των focus groups είναι αρκετά διαδεδομένη στον τομέα των 

κοινωνικών επιστημών, στη διεξαγωγή ερευνών στο μάρκετινγκ, προκειμένου να γίνει 

γνωστό το πώς οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε νέα προϊόντα, και για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον τομέα της 

υγείας, αλλά και στις δημογραφικές μελέτες, στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση 

προγραμμάτων δημόσιων οργανώσεων κ.λπ.  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Η μέθοδος των focus groups είναι σχετικά απλή στην εφαρμογή της, επιτρέποντας στους 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν εύκολα τη διαδικασία και το σκοπό της. Είναι μια 

ευέλικτη διαδικασία, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ρωτά ο ένας τον άλλον και 

να διαμορφώνουν εκ νέου τις απαντήσεις τους. Ακόμη, τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν 

και να εκφράσουν τις θέσεις τους, αφού βρίσκονται σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με 

αυτό που διαμορφώνουν καθημερινά τις απόψεις τους. Τα μέλη των ομάδων δε 

γνωρίζονται μεταξύ τους, ξέρουν ότι μπορεί να μη συναντηθούν ποτέ ξανά, και έτσι τους 

είναι πιο εύκολο να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις απόψεις τους.  

 

Επίσης, τα focus groups, έχουν την ικανότητα να αποκαλύπτουν ιδέες και λεπτές 

διαφορές που άλλες ερευνητικές μέθοδοι, συνήθως δεν μπορούν. Ένα άλλο πλεονέκτημα 

της μεθόδου είναι ότι είναι μια άριστη τεχνική προκειμένου να εξερευνηθεί το ποιο 

μέλλον είναι περισσότερο επιθυμητό και γιατί, ποια είναι τα βασικά εμπόδια για την 

επίτευξή του και πώς μπορούν αυτά να ξεπεραστούν κ.λπ. 

 
Τα focus groups είναι σχετικά εύκολο να οργανωθούν και είναι ένας οικονομικός, σε 

χρόνο και χρήμα, τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών. Απαιτούν περίπου ένα μήνα για 
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να ολοκληρωθούν, συν το χρόνο που απαιτείται για το γράψιμο της τελικής έκθεσης. 

Ωστόσο, το συνολικό κόστος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των focus groups που θα 

διεξαχθούν για το συγκεκριμένο θέμα, που συνήθως είναι περισσότερα από ένα 

(http://www.surveyguy.com/docs/surveyfocus.pdf).  

 

Αν και τα focus groups έχουν πολλά πλεονεκτήματα, ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί 

περιορισμοί. Οι πολλαπλές φωνές των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την ευελιξία 

στη δομή της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσουν στον περιορισμένο έλεγχο της 

συζήτησης, από την πλευρά των ερευνητών. Οι πολλαπλές όμως, φωνές μπορεί να 

οδηγήσουν και στον περιορισμένο έλεγχο της συλλογής δεδομένων επειδή οι 

συμμετέχοντες θα διαμορφώνουν τη συζήτηση. Επίσης, μερικές φορές, η άποψη της 

πλειοψηφίας των μελών μπορεί να είναι αντίθετη από την άποψη μεμονωμένων ατόμων 

και τα αποτελέσματα να αντανακλούν την άποψη των “πολλών”. 

 

Ωστόσο, τα μέλη των συνεδριάσεων είναι συχνά δύσκολο να συγκεντρωθούν, λόγω των 

υποχρεώσεων που μπορεί να έχουν ενώ, μπορεί να μην είναι πρόθυμα να αποκαλύψουν 

ευαίσθητες πληροφορίες. Επίσης, η ποιότητα των στοιχείων που συλλέγονται 

επηρεάζεται άμεσα από την ισχυρή επιρροή του συντονιστή της συζήτησης, την εμπειρία 

και το κίνητρό του. Για το σκοπό αυτό οι βοηθοί θα πρέπει να είναι πολύ καλά 

καταρτισμένοι πράγμα, όμως, που ανεβάζει και το κόστος της μεθόδου. Ακόμη η 

ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται και από την ανάλυση της όλης διαδικασίας 

(http://www.surveyguy.com/docs/surveyfocus.pdf). 

 

Όταν επιδιώκονται ποσοτικές πληροφορίες, η μέθοδος των focus groups δεν αποτελεί 

καλή επιλογή. Και αυτό γιατί ανήκοντας στις ποιοτικές μεθόδους, το μικρό μέγεθος των 

μελών των συναντήσεων καθιστά οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναξιόπιστες, 

ακόμα κι αν τα μέλη τους, είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα του πληθυσμού 

(http://www.surveyguy.com/docs/surveyfocus.pdf). 
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3.1.2. Ανάλυση Σεναρίων (Scenario Analysis) 

 

Η “ανάλυση σεναρίων” είναι μια δημιουργική διαδικασία, κατάλληλη για σύνθετα 

ζητήματα των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο και η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε 

παράγοντες που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν. Είναι μια διαλογική διαδικασία 

στην οποία μια ομάδα ατόμων, κυρίως επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, καλείται να 

προσδιορίσει βασικά ζητήματα, να δημιουργήσει και να διερευνήσει σενάρια, με σκοπό 

να παρουσιάσει τις πιθανότητες που έχουν αυτά να εμφανιστούν στο μέλλον και να 

ενσωματωθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Bouzit et al.).  

 

Η συμμετοχή συνίσταται στην ανάμειξη μιας ομάδας ατόμων, που θα συζητήσουν, θα 

αναλύσουν και θα σχολιάσουν τα σενάρια. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να περιοριστεί σε 

μια συνέντευξη ή να συνεπάγεται μια σειρά ομάδων εργασίας σεναρίων (=scenario 

workshops).  

 

Ο στόχος της “ανάλυσης σεναρίων“ είναι να ερευνηθεί μια σειρά διαθέσιμων επιλογών 

που περιλαμβάνονται στην προετοιμασία του μέλλοντος, να ελεγχθεί το πόσο καλά 

αυτές οι επιλογές θα επιτευχθούν στα διάφορα πιθανά μέλλοντα και να προετοιμαστεί 

ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τα μελλοντικά γεγονότα. 

 

Η “ανάλυση σεναρίων“ αναπτύχθηκε αρχικά για αμυντικούς σκοπούς και 

χρησιμοποιήθηκε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο σαν εργαλείο στο στρατιωτικό 

σχεδιασμό. Από τότε που η General Electric και η Royal Dutch/Shell υιοθέτησαν την 

πρακτική της “ανάλυσης σεναρίων“, προς το τέλος της δεκαετίας του '60, η προσέγγιση 

έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στις επιχειρήσεις και στο στρατηγικό σχεδιασμό (Bouzit et 

al.).  

 

Η ομάδα που συμμετέχει στην “ανάλυση σεναρίων” αποτελείται από άτομα με γνώση 

για το υπό εξέταση ζήτημα και συχνά συμπεριλαμβάνονται άτομα με διαφορετικό 

μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον στη διαδικασία δε συμμετέχουν μόνο άτομα που ανήκουν 

στην οργάνωση ή στην κυβέρνηση αλλά και άτομα από το εξωτερικό της περιβάλλον, με 

συχνά ασυνήθιστες απόψεις. Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται συνήθως σε δύο στάδια 

(Σχήμα 3-1) (Bouzit et al.). 
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Η διαδικασία ξεκινά με τον προσδιορισμό των βασικών ζητημάτων ή ερωτήσεων 

σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. Αυτό γίνεται συνήθως με την άσκηση της τεχνικής 

"brainstorming 1 " προκειμένου να γίνουν γνωστές οι ιδέες που συνδέονται με τα 

ζητήματα που ενδιαφέρουν. Από το "brainstorming", προσδιορίζονται οι κατευθυντήριες 

δυνάμεις και οι βασικές τάσεις. Έτσι, παρατίθενται οι αρχικές κατευθυντήριες δυνάμεις 

και ταξινομούνται με βάση τη σημασία τους, την πιθανότητα ή την αβεβαιότητα που 

ενέχουν. Έπειτα, επιλέγονται οι βασικές κατευθυντήριες δυνάμεις και προσδιορίζονται οι 

εύλογες τάσεις για καθεμιά από αυτές. 

 

Το δεύτερο στάδιο της μεθόδου είναι η ανάπτυξη των ιστοριών. Πρόκειται για την 

ανάπτυξη αφηγηματικών σεναρίων (storylines) που προκύπτουν από τις επιλεχθείσες 

βασικές κατευθυντήριες δυνάμεις. Οι τελευταίες ομαδοποιούνται αρχικά σύμφωνα με το 

κοινό τους θέμα ως κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές. Έπειτα, 

δομούνται τα σενάρια. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός σεναρίων που θα 

πρέπει να δημιουργηθεί. Ωστόσο, εάν δημιουργηθούν πολλά σενάρια υπάρχει το 

ενδεχόμενο να αγνοηθούν μερικά από αυτά παντελώς. Αντίθετα, αν δημιουργηθούν μόνο 

δύο σενάρια είναι πιθανό να θεωρηθούν ως ακραία ενδεχόμενα του πιθανού μέλλοντος. 

Έτσι, η δημιουργία δύο έως πέντε σεναρίων θεωρείται συνήθως ο ιδανικός αριθμός.  

 

Τα storylines ολοκληρώνονται συνήθως κατά τη διάρκεια δύο ή τριών ημερών στο 

εργαστήριο. Ωστόσο, απαιτείται μια περίοδος ανατροφοδότησης και στοχασμού για να 

ετοιμαστούν τα τελικά σενάρια και να ερευνηθούν οι επιπτώσεις τους. Τέλος, ένα 

απόσπασμα των storylines διανέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες.  

 

Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Η μέθοδος της “ανάλυσης σεναρίων” είναι περισσότερο κατάλληλη για την 

αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο, όπου η λήψη 

των αποφάσεων γενικά βασίζεται σε υποκειμενικούς, μη ποσοτικούς παράγοντες και που 

η καθιέρωση του διαλόγου μεταξύ των βασικών συντελεστών είναι απαραίτητη 

προκειμένου να διατυπωθούν στρατηγικά σχέδια για το μέλλον. Έχει εφαρμοστεί σε 

πολλούς τομείς επιχειρήσεων, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η βιομηχανία. Ακόμη, 
                                            
1 Η μέθοδος "brainstorming" θα αναλυθεί στη συνέχεια (παράγραφος 3.1.5.) 
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κυβερνητικά ιδρύματα (=government institutions) έχουν υιοθετήσει όλο και περισσότερο 

την ανάλυση σεναρίων στις διαδικασίες χάραξης στρατηγικής πολιτικής. 

 

 
 

Σχήμα 3- 1: Η διαδικασία "ανάλυσης σεναρίων" 

Πηγή: http://www.attempto-projects.de/aquaterra/uploads/media/PU_I1-

1a_technical_report.pdf  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Η μέθοδος της “ανάλυσης σεναρίων” είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ένα σύστημα που 

φαίνεται να περιέχει ένα μεγάλο αριθμό βασικών παραγόντων (κατευθυντήριες 

δυνάμεις) που πρέπει να εξεταστούν. Επίσης, είναι αρκετά αποδοτική όταν ο βαθμός 

αβεβαιότητας για το μέλλον είναι υψηλός και ο διάλογος μεταξύ των βασικών 

συνεργατών απαραίτητος, για τη δημιουργία στρατηγικών σχεδίων για το μέλλον. Κατά 

συνέπεια η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την κατανόηση ενός σύνθετου 

συστήματος παρά για να προβλέψει το μέλλον. Έτσι, δουλεύοντας με έναν μικρό αριθμό 

σεναρίων είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια απλουστευμένη "εικόνα" για την εξέλιξη 

του συστήματος. Τέλος, πρόκειται για μια μέθοδο τόσο ελεύθερη στη μορφή που 

επιτρέπει την ανταλλαγή και τη σύνθεση ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ 

ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη. 

 

Ωστόσο, η πιο σημαντική αδυναμία της μεθόδου είναι ότι τα σενάρια αντιπροσωπεύουν 

συνήθως, μόνο τις απόψεις εκείνων που τα κατασκευάζουν και δεν υπάρχει καμία 
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εγγύηση ότι το μέλλον προβλέπεται ακριβώς. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσει στη 

δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού σεναρίων με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η μεταξύ 

τους επιλογή. 

 

 

3.1.3. Ομάδες Εργασίας (Workshops)  

 

Μια πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική στο συμμετοχικό σχεδιασμό είναι οι 

“ομάδες εργασίας“. Πρόκειται για συνεδριάσεις που περιλαμβάνουν συζητήσεις μεταξύ 

μιας ομάδας ατόμων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών, την 

ανάπτυξη κοινών οραμάτων και τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ των 

υπεύθυνων για το σχεδιασμό και των ανθρώπων που επηρεάζονται από την εφαρμογή 

μιας μελέτης (Creighton et al, 1998). 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου των “ομάδων εργασίας” περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο οι συμμετέχοντες στη διαδικασία παίρνουν μια πρώτη ιδέα για το θέμα της 

μελέτης και το σκοπό της συνόδου. Ακόμη τους παρέχονται πληροφορίες που αφορούν 

στη μελέτη προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια να συμμετάσχουν στην κουβέντα. 

Στη συνέχεια περιγράφονται και εξηγούνται από τους αρμόδιους οι πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα σχολιαστούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. 

 

Στην τρίτη φάση βρίσκεται και η ουσία της όλης διαδικασίας. Εδώ οι συμμετέχοντες, 

ανάλογα με τον αριθμό τους, χωρίζονται συνήθως σε υποομάδες και τους μοιράζεται ένα 

ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο θα πρέπει να σχολιάσουν τις εναλλακτικές λύσεις. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημιουργία μια έκθεσης στην οποία περιγράφονται όλα 

όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. 

 

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή σε κάθε εργαστήριο ανέρχεται συχνά στα 18-22 ή 

περισσότερα άτομα. Ένα εργαστήριο διαρκεί το πολύ δύο ώρες ενώ, συνήθως δε 

διοργανώνονται περισσότερα από ένα εργαστήρια για το ίδιο θέμα και για την ίδια 

ομάδα ατόμων. Οι περισσότερες ομάδες εργασίας είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό ενώ, 
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γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αντιπροσώπευση των κρίσιμων ενδιαφερόντων 

της περιοχής μελέτης. 

 

Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Οι “ομάδες εργασίας” χρησιμοποιούνται στον καθορισμό του προβλήματος μιας μελέτης 

αλλά και για να ενθαρρύνουν τους πολίτες να υποβάλουν ερωτήσεις για τη μελέτη και να 

συζητήσουν τις διάφορες προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις 

έχουν χρησιμοποιηθεί ως άτυπες συνεδριάσεις του κοινού για την ανταλλαγή ιδεών, 

χωρίς συγκεκριμένους κανόνες, όπως το ποιος θα μιλήσει πρώτα και την πλήρη 

καταγραφή των συζητήσεων. Συνήθως, οι μηχανικοί της περιοχής δεν παρευρίσκονται 

σε τέτοιες συνόδους, θεωρώντας ότι η παρουσία τους θα τις καταστήσει περισσότερο 

επίσημες. 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Το κυριότερο πλεονέκτημα των “ομάδων εργασίας” είναι ότι αποτελούν μια 

αποτελεσματική μέθοδο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του κοινού και των 

υπευθύνων για το σχεδιασμό. 

 

Ωστόσο, ένας σημαντικός περιορισμός της μεθόδου αφορά στη χρονική διάρκεια των 

συνεδριάσεων. Ο ελάχιστος χρόνος, περίπου δύο ωρών, που έχουν στη διάθεσή τους τα 

συμβαλλόμενα μέρη δε διευκολύνει μια σε βάθος ανταλλαγή απόψεων. Δεδομένου ότι οι 

συνεστιάσεις αυτές γίνονται συνήθως τις βραδινές ώρες είναι πολύ δύσκολο για τους 

συμμετέχοντες, κάτω από την πίεση του χρόνου, να κατανοήσουν θέματα που αφορούν 

στη μελέτη και στη συνέχεια να κάνουν στοχαστικά σχόλια πάνω σε αυτά. 

 
 

3.1.4. Επιτροπές Πολιτών (Citizen’s Juries) 

 

Η μέθοδος της “επιτροπής πολιτών” είναι ένας τρόπος εισαγωγής των πολιτών στη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Στηρίζεται στη λογική ότι δίνοντας σε μια ομάδα 
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συμμετεχόντων επαρκείς πληροφορίες και την ευκαιρία να συζητήσει για ένα ζήτημα, 

μπορείς να εμπιστευθεί σε αυτήν, τη λήψη μιας απόφασης εξ ονόματος της κοινότητάς 

τους, ακόμα κι αν άλλοι μπορεί να θεωρούνται, τεχνικά, περισσότερο ικανοί.  

 

Οι επιτροπές των πολιτών αποτελούνται συνήθως από έναν αριθμό 12 έως 24 

stakeholders, χωρίς ειδική κατάρτιση, οι οποίοι θα ακούνε μια ομάδα ειδικών, που 

καλείται για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι 

stakeholders επιλέγονται τυχαία από έναν κατάλληλο πληθυσμό ανάλογα με την κλίμακα 

και τη φύση του προβλήματος. Η ομάδα αυτή υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει έναν 

μικρόκοσμο της κοινωνίας τους και η επιλογή τους βασίζεται σε διάφορα 

χαρακτηριστικά όπως το επίπεδο μόρφωσης, η ηλικία, η γεωγραφική θέση και η στάση 

απέναντι στο υπό εξέταση ζήτημα (Slocum, 2003).  

 

Τέλος, η ομάδα των ειδικών επιλέγεται από μια επιτροπή με σκοπό να αντιπροσωπεύουν 

διάφορες απόψεις. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να κληθούν και 

πρόσθετοι εμπειρογνώμονες από τους ένορκους, προκειμένου να διευκρινίσουν 

συγκεκριμένα σημεία ή να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες. 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου αρχίζει με μια εισαγωγική ημέρα και συνεχίζει με αρκετές 

ημέρες ακρόασης, στις οποίες η ομάδα των ειδικών καταθέτει και εξετάζεται από τους 

πολίτες. Δύο συντονιστές διευκολύνουν την όλη διαδικασία. Οι πολίτες περνούν έπειτα 

από μια διαδικασία συζήτησης, ενώ διαμορφώνονται οι υποομάδες για να εστιάσουν στις 

διάφορες πτυχές του ζητήματος. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσεται μια πρόχειρη 

αναφορά των αποφάσεων ή των συστάσεων, των λόγων και της περιγραφής της 

διαδικασίας που διεξήχθη. Με βάση τις αποφάσεις αυτές, οι υπεύθυνοι για το 

συγκεκριμένο θέμα, προτείνουν μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα αλλάξει δραστικά και 

θα διορθώσει τυχόν προβλήματα που υπάρχουν (Slocum, 2003).  

 

Ακολουθεί μια τελική διάσκεψη που γίνεται για να αναγγελθεί το αποτέλεσμα των 

συζητήσεων της κριτικής επιτροπής, να αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες και τους 

χορηγούς και στο τέλος να παραχθεί και να διανεμηθεί μια τελική έκθεση. Η όλη 

διαδικασία διαρκεί συνήθως 4-5 ημέρες. 
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Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Η μέθοδος της κριτικής επιτροπής έχει εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως 

οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα 

εφαρμόζεται, συνήθως, για θέματα που αφορούν στην αγροτική πολιτική, την 

υγειονομική περίθαλψη, τους υδατικούς πόρους και γενικά την ευημερία μιας περιοχής. 

Ακόμη, είναι κατάλληλη όταν πρέπει να επιλεγούν μια ή περισσότερες εναλλακτικές 

λύσεις ενός προβλήματος και υπάρχουν διάφορα ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα (Slocum, 

2003).  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Η μέθοδος αυτή είναι σχετικά εύκολη στην εφαρμογή με “γρήγορα” αποτελέσματα και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση διαφόρων ζητημάτων. Ωστόσο, η διαδικασία 

λειτουργεί καλύτερα σε θέματα αξιών απ' ό,τι σε τεχνικά ζητήματα, λόγω του ότι οι 

ένορκοι που συμμετέχουν δεν έχουν συνήθως τεχνικές γνώσεις για τα διακυβευόμενα 

ζητήματα. 

 

Ωστόσο, το κυριότερο αδύνατο σημείο της μεθόδου είναι ότι υπάρχουν μερικές 

αμφιβολίες ως προς το εάν μια τέτοια μικρή ομάδα ενόρκων μπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτική της ποικιλομορφίας των απόψεων μιας πραγματικής κοινωνίας. 

Επίσης, ως διαδικασία υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι αρκετά αποτελεσματική στην 

περίπτωση που ο συντονιστής της ομάδας δεν είναι σωστός στην διαχείριση της ομάδας . 

 

 

3.1.5. Brainstorming  

 

Το "brainstorming" είναι ένας συνδυασμός ομαδικής επίλυσης ενός προβλήματος και 

συζήτησης. Έχει σαν αρχή ότι “ο καλύτερος τρόπος να έχει κανείς καλές ιδέες είναι να 

έχει πολλές ιδέες”. Λειτουργεί εστιάζοντας σε ένα πρόβλημα και έπειτα βρίσκει έναν 
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αριθμό εναλλακτικών λύσεων για την επίλυσή του. Οι ιδέες που παρέχονται πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ευρείες και πιο ασυνήθιστες ενώ, κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων δεν πρέπει να γίνεται καμία κριτική πάνω σ’ αυτές. Στην περίπτωση που 

γίνει κάτι τέτοιο το άτομο που εξέφρασε την ιδέα θα αισθανθεί άσχημα και είναι πιθανό 

να μην εκφράσει άλλες ιδέες κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αφετέρου, κρίνοντας 

μια ιδέα οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα θεωρήσουν ότι οι ασυνήθιστες ιδέες δεν είναι 

ευπρόσδεκτες, κάτι που δεν ισχύει αφού οι περισσότερες δημιουργικές ιδέες είναι 

ταυτόχρονα ασυνήθιστες. Οι ιδέες πρέπει να αξιολογηθούν μόνο μετά το πέρας της 

συνόδου. 

 

Ένα πρόσωπο, βοηθός, διορίζεται προκειμένου να συντονίζει τη συζήτηση και να 

καταγράφει τις ιδέες που εκφράζονται, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να σχολιάζει, να 

κρίνει ή να τις εγκωμιάζει. Ακόμη, ο βοηθός δεν πρέπει να συμμετέχει στην παροχή των 

ιδεών, αλλά να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, να αποτρέπει την επίκριση, να προσέχει το 

χρόνο και να κατευθύνει τη σύνοδο (http://www.undp.org/gef/undp-

gef_publications/publications/apf%20technical%20paper02.pdf).  

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε και λιγότερος από 

δέκα. Ο ιδανικός αριθμός ομάδας είναι συνήθως μεταξύ έξι και επτά. Η μέθοδος 

λειτουργεί καλύτερα όταν οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικά υπόβαθρα. Ακόμη και 

στις ειδικές περιοχές, οι ξένοι μπορούν να φέρουν φρέσκες ιδέες που μπορεί να 

εμπνεύσουν τους εμπειρογνώμονες.  

 

Στόχος, λοιπόν, της μεθόδου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους, να δουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και να ενισχύσει τη 

δημιουργικότητά τους. 

 

Για την επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας brainstorming ακολουθούνται συνήθως τα 

επόμενα βήματα.  

 

 Σε πρώτη φάση γίνεται μια εισαγωγή από τους υπευθύνους στους συμμετέχοντες 

για το σκοπό που γίνεται η σύνοδος καθώς και για τους βασικούς κανόνες της 

διαδικασίας οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθηθούν.  
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 Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε υποομάδες, στην περίπτωση που 

είναι περισσότεροι από δέκα.  

 Έπειτα, ζητείται από κάθε ομάδα να επιλέξει έναν αρχηγό και ένα όργανο 

καταγραφής, έναν άνθρωπο δηλαδή που θα καταγράφει ότι θα ειπωθεί στις 

συνόδους. Ωστόσο, ο αρχηγός της ομάδας και το όργανο καταγραφής, σε αυτήν 

την περίπτωση,  μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Η καταγραφή αυτή μπορεί να 

είναι είτε υπό μορφή σημειώσεων είτε να σημειωθούν οι σχετικές ιδέες σε έναν 

πίνακα που να μπορεί να φαίνεται από όλους τους συμμετέχοντες.   

 

 Στη συνέχεια προσδιορίζεται το πρόβλημα ή το προς συζήτηση θέμα. Το 

πρόβλημα πρέπει να είναι πάντα υπό μορφή ερώτησης, όπως τι; πού; πότε; πόσο; 

ενώ, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι το κάθε μέλος έχει κατανοήσει πλήρως το 

θέμα που εξετάζεται. 

 

Το τρίτο στάδιο είναι και το πιο δημιουργικό μέρος της όλης διαδικασίας. Μέσα σε ένα 

χρονικό διάστημα είκοσι με είκοσι πέντε λεπτών, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, τα 

μέλη παρακινούνται να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες. Όλες οι προτάσεις 

που γίνονται θα πρέπει να σημειωθούν από το όργανο καταγραφής. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιούνται στην καταγραφή ακριβώς οι λέξεις του ομιλητή. Δεν 

πρέπει να υπάρξει απολύτως καμία κριτική των ιδεών που εκφράζονται. Ανεξάρτητα από 

το πόσο ανόητη ή αδύνατη είναι μια ιδέα, πρέπει να καταγραφεί.  

 

Μόλις τελειώσει το "brainstorming", θα πρέπει να ληφθούν τα αποτελέσματα και να 

αρχίσει η αξιολόγηση των απαντήσεων. Οι παρόμοιες ιδέες πρέπει να συνδυαστούν και 

να ομαδοποιηθούν ενώ, αφαιρούνται όσες ιδέες έχουν ειπωθεί δύο φορές. Επίσης, 

αποβάλλονται και οι ιδέες που δεν έχουν σχέση με το θέμα. Τώρα ο κατάλογος των 

ιδεών έχει στενέψει και μπορεί να γίνει περεταίρω συζήτηση για τις υπόλοιπες ιδέες ως 

ομάδα. 

 

Στη συνέχεια, επιλέγονται πέντε ιδέες που θεωρούνται ότι είναι και οι πιο σημαντικές. 

Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε σίγουροι ότι καθένας που συμμετέχει στη σύνοδο 

"brainstorming" συμφωνεί με αυτές. Έπειτα η ομάδα θα πρέπει να συμφωνήσει στη βάση 
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πέντε περίπου κριτηρίων που θα πρέπει να ικανοποιούν οι καλύτερες λύσεις προκειμένου 

να λύνεται το πρόβλημά μας.  

 

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μπορούμε να δώσουμε σε κάθε ιδέα από 0 έως 5 

βαθμούς ανάλογα με πόσο καλά ικανοποιεί το κάθε κριτήριο. Μόλις σημειωθούν όλες οι 

ιδέες για κάθε κριτήριο, προσθέτουμε τα αποτελέσματα. Η ιδέα με το υψηλότερο 

αποτέλεσμα θα θεωρηθεί ως αυτή που επιλύει καλύτερα το υπό επίλυση πρόβλημά. 

Τέλος, για την ιδέα(ες) που επιλέγεται, περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται για να 

εφαρμοστεί ενώ, απαριθμούνται και οι δυνάμεις (π.χ., καταστάσεις, άνθρωποι, γεγονότα) 

που λειτουργούν υπέρ ή ενάντια στην εφαρμογή αυτής της λύσης.  

 

Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Το "brainstorming" έχει πολλές εφαρμογές, αλλά χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων (παίρνοντας ιδέες για νέα προϊόντα και κάνοντας βελτιώσεις 

στα υπάρχοντα προϊόντα), στη διαφήμιση (αναπτύσσοντας ιδέες για διαφημιστικές 

εκστρατείες), στην επίλυση προβλημάτων (καθορίζοντας το πρόβλημα και αναζητώντας 

τις πρωταρχικές αιτίες, εναλλακτικές λύσεις, ανάλυση επιπτώσεων και αξιολόγηση), στη 

διαχείριση προγραμμάτων (προσδιορίζοντας τους στόχους των πελατών, τους κινδύνους, 

τα προϊόντα, τα πακέτα εργασίας, τους πόρους και τις ευθύνες) καθώς και στη δόμηση 

μιας ομάδας (προωθώντας τη συζήτηση ιδεών και απόψεων παρακινώντας τους 

συμμετέχοντες να σκεφτούν). 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Το "brainstorming" είναι ένας άριστος τρόπος για να παραχθούν πολλές δημιουργικές 

λύσεις σε ένα πρόβλημα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ αποτελεσματικό 

δεδομένου ότι χρησιμοποιεί την εμπειρία και τη δημιουργικότητα όλων των μελών της 

ομάδας. Όταν τα μεμονωμένα μέλη φθάνουν στο όριό τους και δεν μπορούν να 

προτείνουν κάποια ιδέα, η δημιουργικότητα και η εμπειρία ενός άλλου μέλους μπορεί να 

αναπληρώσει το κενό. Το θετικό σε αυτήν την τεχνική είναι ότι όλες οι απόψεις 

καταγράφονται χωρίς όμως να αξιολογούνται και να κατακρίνονται. Το "brainstorming" 
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παράγει σχεδόν πάντα επιθυμητά αποτελέσματα και δημιουργεί ένα υψηλό επίπεδο 

ενέργειας και ενθουσιασμού μεταξύ των συμμετεχόντων. Ωστόσο, η δυσκολία έγκειται 

στο να διατηρηθεί η ενέργεια αυτή και ο ενθουσιασμός και κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης. 

 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι πάντα υπάρχει ό κίνδυνος τα μέλη 

της συνάντησης να είναι διστακτικά στο εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Όσο και 

αν έχει γίνει σαφές από τους υπεύθυνους της διαδικασίας ότι είναι ευπρόσδεκτες όλες οι 

ιδέες, όσο παράξενες και αν φαίνονται, πάντα μπορεί να υπάρχουν άτομα που δεν θα 

εκφραστούν ελεύθερα ακόμα και αν έχουν να προτείνουν καλές ιδέες. 

 

 

3.1.6. Συνεντεύξεις (Interviews) 

 

Οι "συνεντεύξεις" είναι μια τεχνική η οποία χρησιμεύει στο να γνωστοποιηθούν οι 

αντιλήψεις των ατόμων που πιθανότατα ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τη μελέτη. 

Για το σκοπό αυτό τα άτομα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα 

διάφορα είδη του κοινού. Το είδος των θεμάτων που συνήθως αναλύονται σε τέτοιες 

συνεντεύξεις είναι το μέγεθος του ενδιαφέροντος των ατόμων για τη μελέτη, οι στόχοι 

και οι αξίες των προσώπων που το άτομο αντιπροσωπεύει καθώς και ο τρόπος με τον 

οποίο θα ήθελαν να συμμετέχουν στη μελέτη. Τα θέματα των συνεντεύξεων μπορεί είτε 

να έχουν προετοιμαστεί από πριν, έτσι ώστε οι απαντήσεις να μπορούν εύκολα να 

συγκριθούν, να συνοψιστούν και να αξιολογηθούν, είτε να προκύπτουν από τον 

ερευνητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (Creighton et al, 1998). 

 

Στόχος της μεθόδου, λοιπόν, είναι να γίνουν γνωστές στους υπεύθυνους για το 

σχεδιασμό οι αντιλήψεις, οι αξίες και οι προτιμήσεις των ατόμων που επηρεάζονται 

άμεσα από την εφαρμογή ενός σχεδίου και που είναι πιθανόν να αντιδράσουν σε αυτό. 

 

 

 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 50



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                                                                              Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού  

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να παρέχει, σε αυτό το αρχικό 

στάδιο, την εικόνα του κλίματος μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μελέτη καθώς 

και του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος θα ήθελαν να 

συμμετέχουν. Επειδή μέσα από τις συνεντεύξεις καθιερώνεται η επικοινωνία μεταξύ των 

ατόμων και των υπευθύνων, τα άτομα και οι ομάδες που αντιπροσωπεύονται είναι 

περισσότερο πιθανό να συμμετάσχουν στη μελέτη.  

 

Ωστόσο, στην περίπτωση που οι συνεντεύξεις δεν είναι σωστά οργανωμένες είναι πιθανό 

να δημιουργήσουν αρνητική εντύπωση στους πιθανούς συμμετέχοντες με αποτέλεσμα 

αργότερα να μην έχουμε την επιθυμητή συμμετοχή του κοινού, ενώ στο ίδιο αποτέλεσμα 

καταλήγουμε και όταν οι διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος δεν αντιπροσωπεύονται 

από τα σωστά άτομα. 

 

 

3.1.7. Εξειδικευμένα Θεματικά Γραφεία (Field Offices) 

 

Τα "Εξειδικευμένα Θεματικά Γραφεία" είναι και αυτά μια μέθοδος συμμετοχικού 

σχεδιασμού. Τοποθετούνται σε ένα ιδιαίτερα ορατό μέρος μέσα στην κοινότητα που 

υπάρχει το προς επίλυση πρόβλημα, όπως είναι το κέντρο της πόλης ή το εμπορικό 

κέντρο, έτσι ώστε να είναι σε εμφανή θέση και όσο το δυνατόν περισσότεροι να 

γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Τα γραφεία αυτά είναι επανδρωμένα με προσωπικό που θα 

πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις των κατοίκων της κοινότητας και 

να ζητήσει τις απόψεις τους (Creighton et al, 1998).  

 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με 

την τοπική κοινότητα μέσω παρουσιάσεων, διαγραμμάτων, χαρτών, φυλλαδίων και 

άλλων μέσων έκθεσης. 
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Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Τα "Εξειδικευμένα Θεματικά Γραφεία" μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν σημεία 

συνάντησης ή συνεδριάσεων των “ομάδων εργασίας” ή άλλων εκδηλώσεων.  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Τα "Εξειδικευμένα Θεματικά Γραφεία" είναι ένα άριστο μέσο για την αλληλεπίδραση με 

τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, με αποτέλεσμα το προσωπικό που τα αποτελεί 

να μπορεί να κατανοήσει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατοίκων. Το 

γεγονός ότι έχουν τη μορφή άτυπης αλληλεπίδρασης διευκολύνει το κοινό να εκφράσει 

ελεύθερα τυχόν ανησυχίες ή προβληματισμούς του. 

 

Ωστόσο, πρόκειται για μια δαπανηρή διαδικασία, αφού απαιτούνται χρήματα για την 

αμοιβή του προσωπικού και τη λειτουργία των γραφείων. 

 

 

3.1.8. Hotlines  

 

Πρόκειται για μια μέθοδο τόσο εύκολη στη χρήση που το μόνο που απαιτείται, από την 

πλευρά του κοινού, είναι ένα απλό τηλεφώνημα που μπορούν οι πολίτες να κάνουν 

προκειμένου να υποβάλλουν ερωτήσεις ή να κάνουν σχόλια για ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα. Ωστόσο, εάν το κοινό στο οποίο οι υπεύθυνοι επιδιώκουν να επεκταθούν, είναι 

τόσο μεγάλο γεωγραφικά, υπάρχει η δυνατότητα η κάθε κλήση να χρεώνεται ως αστική 

ανεξάρτητα από την προέλευσή της, με σκοπό να παροτρυνθούν περισσότερα άτομα να 

συμμετάσχουν (Creighton et al, 1998).  

 

Η επικοινωνία με το κοινό εξασφαλίζεται με την επάνδρωση ενός καταρτισμένου 

προσωπικού, που είναι υπεύθυνο να απαντάει στις ερωτήσεις του κοινού αλλά και να 

μεταβιβάζει τα σχόλια ή τα παράπονά του στα αρμόδια στελέχη (Creighton et al, 1998).  
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Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Οι "Hotlines" είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για τις καταγγελίες του κοινού 

αλλά και για τα άτομα που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρόοδο μιας μελέτης, ενώ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ενδιάμεσα μέσα για άλλες δραστηριότητες 

(Creighton et al, 1998).  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα 

να συμμετέχει άμεσα στη μελέτη καθώς επικοινωνεί και μπορεί να πάρει εκείνη τη 

στιγμή απαντήσεις στα ερωτήματά του ή να διατυπώσει τα σχόλιά του.  

 

Το αδύνατο της σημείο είναι ότι η επιτυχία της εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

ικανότητα του προσωπικού να επικοινωνεί με το κοινό, αφού μια ενδεχομένως χωρίς 

κατανόηση ή επιθετική στάση απέναντι στα παράπονα του κοινού μπορεί να φέρει 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 

 

 

3.1.9. Παρουσιάσεις / Εκθέσεις (Displays / Exhibits) 

 

Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του ευρέως κοινού 

για τα προγράμματα στα οποία αυτό μπορεί να συμμετάσχει ή για να δεχθεί τα σχόλια 

του κοινού για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να οργανωθούν 

παρουσιάσεις ή εκθέσεις σε κεντρικά μέρη, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, έτσι ώστε η 

παρουσία τους να γίνεται εύκολα αντιληπτή από το κοινό. Σε αυτά τα σημεία, 

οργανωμένες εκθέσεις θα είναι σε θέση να παρέχουν γενικές πληροφορίες στο κοινό για 

το αντικείμενο μιας συγκεκριμένης μελέτης, να απαντούν σε ερωτήσεις και να δέχονται 

σχόλια από το κοινό (Creighton et al, 1998).  

 
Έτσι, λοιπόν, στόχος της μεθόδου είναι να ενημερώσει και να δεχθεί τα σχόλια του 

κοινού για ένα έργο που πρόκειται να εφαρμοστεί στην περιοχή και που συνεπώς θα έχει 

επιπτώσεις στη ζωή του.  
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Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και ως εργαλείο για τον καθορισμό του τμήματος του 

κοινού που ενδιαφέρεται για τη μελέτη και που, μέχρι τώρα, δεν ήταν δυνατό να 

εντοπιστεί. Ακόμη η μέθοδος αυτή θα πρέπει να συντονιστεί και με άλλες 

δραστηριότητες συμμετοχής του κοινού σε μια μελέτη, έτσι ώστε οι άνθρωποι που 

ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτήν να μπορούν να κατευθυνθούν σε άλλες 

δραστηριότητες συμμετοχής (Creighton et al, 1998). 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Οι "παρουσιάσεις" και οι "εκθέσεις" είναι μια τεχνική που δίνει τη δυνατότητα παροχής 

γενικών πληροφοριών για ένα ζήτημα στο ευρύ κοινό και όχι μόνο σε όσους 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά, ενώ βοηθά και στο να εντοπιστούν οι ομάδες ή 

τα άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν στη μελέτη.  

 

Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί χρόνο και χρήμα για να επανδρωθεί και 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά ενώ, θα πρέπει να συντονιστεί και με άλλες τεχνικές 

συμμετοχικού σχεδιασμού, έτσι ώστε το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται από το κοινό 

μέσω του εκθέματος να μπορεί να κατευθυνθεί σε άλλες δραστηριότητες . 

 

 

3.1.10. Ένθετα Εφημερίδων (Newspaper Inserts)  

 

Τα "ένθετα εφημερίδων" μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν γενικές 

πληροφορίες στο ευρύ κοινό και ταυτόχρονα να επιδιώκουν σχόλια από το κοινό. 

Μπορεί να διανέμονται μέσω της τοπικής εφημερίδας και με ένα σχετικά μέτριο κόστος. 

Ένα τέτοιο ένθετο μπορεί να περιγράφει μια μελέτη ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

καθώς και διάφορες τεχνικές μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να συμμετάσχει στη 

διαδικασία του σχεδιασμού. Μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει μια μορφή απάντησης από 

το κοινό που θα του επιτρέψει να εκφράσει τις απόψεις του ή την προθυμία του να 

συμμετάσχει σε άλλες τεχνικές συμμετοχής (Creighton et al, 1998).  
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Στόχος, λοιπόν, της μεθόδου είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων 

ανθρώπων για ένα ζήτημα αλλά και η δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους αυτούς 

να απαντήσουν και έτσι να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων. Οι εφημερίδες αυτές 

συνήθως διανέμονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου είναι δεδομένο ότι 

το ενδιαφέρον των ανθρώπων θα είναι υψηλό για τη συγκεκριμένη μελέτη (Creighton et 

al, 1998). 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Με αυτήν την τεχνική τα ένθετα των εφημερίδων φθάνουν σε ένα πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού από ότι οι περισσότερες άλλες τεχνικές, παρέχοντας την 

ευκαιρία σε πολλούς πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία. Ακόμη, μέσω των 

απαντήσεων που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν οι πολίτες, η τεχνική αυτή βοηθά στον 

προσδιορισμό των ατόμων και των ομάδων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 

τεχνικές συμμετοχικού σχεδιασμού.  

 

Όμως, τα ένθετα αυτά, εξαιτίας του κόστους τους, δεν είναι δυνατόν να διανέμονται στο 

ευρύ κοινό παρά μόνο σε περιοχές που οι πολίτες είναι περισσότερο πιθανό να 

ενδιαφέρονται για τη μελέτη, ενώ λίγοι θα είναι και αυτοί που αν και ενδιαφέρονται θα 

απαντήσουν στα ένθετα των εφημερίδων. Συνεπώς το ποσοστό απάντησης από τα ένθετα 

δε μπορεί να θεωρηθεί ως στατιστικά έγκυρο. 

 

 

3.1.11. Εκθέσεις, Φυλλάδια, Δελτία Πληροφοριών (Reports, Brochures, 

Information Bulletins) 

 

Οι εκθέσεις, τα φυλλάδια και τα δελτία πληροφοριών αποτελούν ένα σημαντικό 

εργαλείο προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για τις ευκαιρίες που απορρέουν από τη 

συμμετοχή του, για την πρόοδο της μελέτης και για οποιεσδήποτε αποφάσεις έχουν 

παρθεί (Creighton et al, 1998). 
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Οι εκθέσεις μπορεί να δημοσιευτούν μετά από τον καθορισμό του προβλήματος, τον 

προσδιορισμό του συνόλου των εναλλακτικών λύσεων και των επιπτώσεων που αυτές θα 

έχουν στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, επειδή περιέχουν τεχνικές πληροφορίες είναι 

απαραίτητο να γραφτούν σε γλώσσα που να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό (Creighton 

et al, 1998).  

 

Τα φυλλάδια είναι συνήθως σύντομα τεύχη, μέχρι δεκαέξι περίπου σελίδες. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως για να εντοπίσουν τις ομάδες του κοινού που δεν έχουν 

καθοριστεί ή για να ενημερώσουν το ενδιαφερόμενο κοινό για την έναρξη μιας μελέτης. 

Ωστόσο χρησιμοποιούνται και για να περιγράψουν μια μελέτη, για ζητήματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και για να παρακινήσουν το κοινό να συμμετάσχει στη 

μελέτη. Τέλος, προσοχή θα πρέπει να δοθεί έτσι ώστε τα φυλλάδια να είναι ελκυστικά 

στη μορφή και εύκολα κατανοητά (Creighton et al, 1998).  

 

Τα δελτία πληροφοριών ή τα ενημερωτικά δελτία είναι εκθέσεις που δημοσιεύονται με 

σκοπό να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για την πρόοδο μιας μελέτης. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα στην περίπτωση μελετών τεχνικής φύσης όπου το κοινό δεν μπορεί να 

συμμετέχει, αλλά θα πρέπει να κρατηθεί ενήμερο. Δεν είναι απλά ένα τυπικό δελτίο 

πληροφόρησης αλλά ένα έντυπο που προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού 

και να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση (Creighton et al, 1998). 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Και οι τρεις παραπάνω τεχνικές δημοσίευσης μεταβιβάζουν ένα σχετικά μεγαλύτερο 

ποσό πληροφορίας σε ένα ευρύ αριθμό ατόμων από οποιαδήποτε άλλη μορφή 

επικοινωνίας και με σχετικά μικρό κόστος. Ακόμη, οι δημοσιεύσεις χρησιμεύουν και ως 

ένα μόνιμο αρχείο αυτών που έχουν διαδραματιστεί στη διαδικασία του συμμετοχικού 

σχεδιασμού.  

 

Η προετοιμασία των τεχνικών δημοσίευσης απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες, αφού 

πρέπει να είναι ελκυστικά, προσιτά και εύκολα κατανοητά από το κοινό. Όμως, οι 

ικανότητες αυτές συχνά δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι, απαιτείται 
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κόστος για τη δημιουργία και τη δημοσίευσή τους με αποτέλεσμα να φτάνουν μόνο σε 

έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων. 

 

 

3.1.12. Έρευνα πεδίου και Ερωτηματολόγια (Survey και Questionnaires)  

 

Οι "έρευνες πεδίου" και τα "ερωτηματολόγια" είναι πολύτιμα και πολύπλοκα ερευνητικά 

εργαλεία. Μέσα από την εφαρμογή τους γίνεται προσπάθεια να καθοριστούν οι θέσεις, 

οι αξίες και οι αντιλήψεις του κοινού για συγκεκριμένα ζητήματα. Μπορούν να 

πραγματοποιηθούν τηλεφωνικώς, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω 

συνεντεύξεων μεμονωμένων ατόμων ή συνεντεύξεων μικρών ομάδων. Για να έχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται από άτομα 

που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα (Creighton et al, 1998). 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Τόσο οι “έρευνες πεδίου” όσο και τα “ερωτηματολόγια” βοηθούν τον αρμόδιο για το 

σχεδιασμό να κατανοήσει καλύτερα τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις του κοινού στο 

σύνολό του και όχι μόνο εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τη μελέτη. Έτσι, τους 

δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσουν εάν αυτοί που συμμετέχουν ενεργά σε ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιπροσωπεύουν επιτυχώς το ευρύ κοινό ή όχι.  

 

Ωστόσο, υπάρχουν και παγίδες από τη χρήση των “ερευνών πεδίου” και των 

“ερωτηματολογίων”, αφού το πώς θα χρησιμοποιηθούν θα έχει επιπτώσεις στο κόστος, 

στην ακρίβεια και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Για να αποφευχθούν οι 

δυσάρεστες αυτές επιπτώσεις η προετοιμασία και η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται 

από εκπαιδευμένους επιστήμονες, γεγονός όμως που ανεβάζει το κόστος της μεθόδου. 
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3.1.13. Participatory Τelevision 

 

Η τηλεόραση, λόγω της μεγάλης εμβέλειας που έχει, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

εργαλείο στη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού. Έχει τη δυνατότητα να 

θεωρηθεί ως μέσο διαδραστικής επικοινωνίας, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ενημέρωση του κοινού και ταυτόχρονα να ζητά τη συμμετοχή του. Για το σκοπό αυτό 

μπορούν να οργανωθούν ημίωρα ή μονόωρα τηλεοπτικά προγράμματα στα οποία να 

περιγράφονται τα εναλλακτικά σχέδια δράσης μιας σημαντικής μελέτης, προκειμένου να 

ενημερωθεί το κοινό αλλά και ζητώντας από αυτό να συμμετέχει εκφράζοντας την 

προτίμησή του είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικώς (Creighton et al, 1998).  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Η τεχνική αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματική, αφού φτάνει σε ένα μεγάλο αριθμό 

τηλεθεατών, οι οποίοι μπορούν να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν χωρίς να είναι 

απαραίτητο να βγουν καν από το σπίτι τους. Έτσι, ακόμα και αν δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν τουλάχιστον θα είναι ενήμεροι για την εξέλιξη της μελέτης.  

 

Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι θελήσουν να συμμετέχουν αυτοί θα 

είναι πιθανότερο άτομα που ζουν κοντά στο πρόβλημα, σε μια συγκεκριμένη ακτίνα 

γύρω από αυτό, ενώ υπάρχει η πιθανότητα το ακροατήριο που παρακολουθεί εκείνη τη 

στιγμή το πρόγραμμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό του κοινού και έτσι οι ψήφοι που 

λαμβάνονται ως αποτέλεσμα του προγράμματος να μην είναι αντιπροσωπευτικές. 

 

 

3.1.14. Cumulative Βrochure 

 

Πρόκειται για ένα έγγραφο που μπορεί να θεωρηθεί και ως το αρχείο μιας μελέτης, το 

οποίο μπορεί να είναι στη διάθεση του καθενός. Περιλαμβάνει τις προτάσεις και τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων δημόσιων συνεδριάσεων, 

ομάδων εργασίας και συνεδριάσεων των επιτροπών πολιτών (Creighton et al, 1998).  
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Στόχος της μεθόδου είναι τόσο να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό και στους 

ενδιαφερόμενους για την μελέτη να συμμετέχουν στο σχεδιασμό όσο και η ενημέρωση 

των υπολοίπων για την συνολική πορεία της διαδικασίας (Creighton et al, 1998). 

 

Η μέθοδος εφαρμόζεται μέσω της δημοσίευσης ενός φυλλαδίου στο οποίο 

παρουσιάζεται το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων της μελέτης μαζί με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για κάθε μια από αυτές. Σε μία σειρά δημόσιων 

συνεδριάσεων και ομάδων εργασίας πολίτες, ομάδες και οργανώσεις καλούνται να 

υποβάλουν τις εναλλακτικές τους λύσεις. Αυτές με τη σειρά τους προστίθενται στο 

φυλλάδιο μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τότε το φυλλάδιο 

αναδημοσιεύεται αφήνοντας έτσι το χρόνο στα άτομα να αντιδράσουν στην περίπτωση 

που διαφωνούν με τις νέες εναλλακτικές λύσεις, διατυπώνοντας τα σχόλιά τους για τα 

μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτών. Αυτά τα σχόλια προστίθενται στη συνέχεια 

σε ένα νέο φυλλάδιο. Με κάθε νέα συνεδρίαση, το φυλλάδιο αυξάνεται από την 

προσθήκη του σχολίου και της τεχνικής απάντησης. Το τελικό έγγραφο είναι αρκετά 

μεγάλο σε μέγεθος, αλλά παρέχει ένα χρήσιμο αρχείο ολόκληρης της διαδικασίας 

(Creighton et al, 1998). 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Η τεχνική αυτή είναι αρκετά διαφανής και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να 

παρακολουθεί και να συμμετάσχει στη λήψη μιας απόφασης. Ακόμη ενθαρρύνει την 

ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των ατόμων με διάφορα ενδιαφέροντα καθώς επίσης και 

μεταξύ του κοινού και των υπευθύνων για το σχεδιασμό. 

 

Όμως, το τελικό έγγραφο που θα παραχθεί θα είναι μεγάλο σε μέγεθος, “δυσκίνητο”, και 

οι πολλές εκδόσεις αυτού μπορεί να είναι δύσκολες λόγω του μεγάλου κόστους. Ακόμη, 

η γλώσσα στην οποία γράφεται το έγγραφο θα πρέπει να είναι απλή και εύκολα 

κατανοητή από το ευρύ κοινό διαφορετικά θα έχει αντίθετα από τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.  
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3.1.15. Οργάνωση Διαγωνισμών ή Εκδηλώσεων (Conduct a Contest ή Event) 

 

Ένας τρόπος για να δημοσιοποιηθεί ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να συμμετέχει το 

κοινό σε μια μελέτη είναι να οργανωθεί ένας διαγωνισμός ή μια εκδήλωση πριν τη 

διεξαγωγή των ομάδων εργασίας, συνεδριάσεων ή άλλων προγραμμάτων συμμετοχικού 

σχεδιασμού, στα οποία τα άτομα θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Αυτό θα λειτουργήσει 

σαν ένα μέσο υποκίνησης του ενδιαφέροντος των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 

καλυφθεί από την τοπική εφημερίδα ή από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι. Μπορεί, λοιπόν, 

να οργανωθεί ένα γεγονός γενικού ενδιαφέροντος που να είναι σχετικό με το θέμα της 

μελέτης. Έτσι, όχι μόνο θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα της διαδικασίας του 

συμμετοχικού σχεδιασμού αλλά και θα εντοπιστούν εκείνα τα άτομα που θα εκφράσουν 

το ενδιαφέρον τους αρχικά για το γεγονός και στη συνέχεια για θα συμμετάσχουν στις 

εκδηλώσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού που θα ακολουθήσουν (Creighton et al, 1998). 

 

Έτσι, λοιπόν ο κύριος στόχος της μεθόδου είναι να γίνει γνωστό στο κοινό το 

πρόγραμμα στο οποίο θα μπορούσαν να πάρουν μέρος προκειμένου να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων.  

 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Με αυτή την τεχνική μπορεί εύκολα να γίνει γνωστό το θέμα με το οποίο ασχολείται μια 

συγκεκριμένη μελέτη, να παρακινηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών και να εντοπιστούν τα 

άτομα που ενδιαφέρονται πραγματικά να συμμετάσχουν ενεργά στη μελέτη. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ένα στάδιο προτού αρχίσει η διαδικασία του σχεδιασμού, ανοίγοντας με 

αυτόν τον τρόπο το δρόμο σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τη μετέπειτα συμμετοχή.  

 

Όπως, ήδη έχει αναφερθεί η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

προσέλκυση του κοινού πριν την έναρξη μιας μελέτης. Ωστόσο, κρίσιμα μπορεί να είναι 

τα αποτελέσματα για τη μελέτη στην περίπτωση που δημιουργηθούν άσχημες 

εντυπώσεις σε αυτό το στάδιο. 
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3.1.16. Διάσκεψη Συναίνεσης (Consensus Conference)  

 

Η “διάσκεψη συναίνεσης” είναι μια δημόσια έρευνα που στηρίζεται σε μια ομάδα δέκα 

έως τριάντα πολιτών, με στόχο την αξιολόγηση ενός κοινωνικά αμφισβητούμενου 

θέματος, που αφορά στην επιστήμη ή την τεχνολογία. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται 

μια επιτροπή μη ειδικευμένων πολιτών και μια επιτροπή ατόμων με γνώση στο 

συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μια διάσκεψη, την οποία θα μπορεί να 

παρακολουθήσει το κοινό (http://www.kbs-

frb.be/files/db/EN/PUB_1391_Participatoty_toolkit.pdf).  

 

Τα μέλη της επιτροπής των πολιτών, επιλέγονται για να δημιουργήσουν μια ομάδα μη 

εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα αυτή είναι ομοιόμορφη όσον αφορά στην ηλικία, το φύλο, 

την εκπαίδευση, το επάγγελμα και την περιοχή της κατοικίας των μελών. Επίσης τα 

άτομα των ειδικευμένων πολιτών που περιλαμβάνονται στη μέθοδο, πρέπει έχουν μια 

καλή επισκόπηση του θέματος (http://www.undp.org/gef/undp-

gef_publications/publications/apf%20technical%20paper02.pdf).  

 

Η διάσκεψη αυτή διαρκεί συνήθως τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της οποίας οι μη 

ειδικευμένοι άνθρωποι θέτουν τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες τους σε μια ομάδα 

ειδικών, αξιολογούν τις απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων και έπειτα τις 

διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι μια δήλωση συναίνεσης, υπό 

μορφή γραπτής έκθεσης, που απευθύνεται στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύ 

κοινό, εκφράζοντας τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις συστάσεις τους στο τέλος της 

διάσκεψης.  

 

Στόχος της μεθόδου είναι να διευρυνθεί η συζήτηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα περιλαμβάνοντας τις απόψεις μη ειδικών ατόμων προκειμένου να ενημερωθούν 

για τη χάραξη πολιτικής. Επιπλέον, στόχος της είναι να επιτευχθεί μια μορφή 

συναίνεσης μεταξύ των αντικρουόμενων πλευρών (http://www.kbs-

frb.be/files/db/EN/PUB_1391_Participatoty_toolkit.pdf).  

 

Η εφαρμογή της μεθόδου αρχίζει με την τυχαία επιλογή μιας επιτροπής πολιτών, η οποία 

θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια 

δύο σαββατοκύριακων πριν από την έναρξη της δημόσιας διάσκεψης, η επιτροπή αυτή 
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ενημερώνεται για τα σημαντικά ζητήματα σχετικά με το θέμα ανησυχίας βασιζόμενη 

στους εμπειρογνώμονες και την τεκμηρίωση. Έπειτα, τα μέλη της επιτροπής, 

διατυπώνουν μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες τίθενται σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 

στη δημόσια διάσκεψη συναίνεσης (http://www.kbs-

frb.be/files/db/EN/PUB_1391_Participatoty_toolkit.pdf).  

 

Μετά από δύο ημέρες παρουσιάσεων από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων και 

αντιπαράθεσης μέσω των ερωτήσεων-απαντήσεων των πολιτών, η επιτροπή των πολιτών 

συνθέτει μια έκθεση που βασίζεται στην περιεκτική εκμάθησή τους και τις απαντήσεις 

των εμπειρογνωμόνων στα ερωτήματά τους. Η έκθεση παρουσιάζεται την τελευταία 

ημέρα της διάσκεψης και διανέμεται έπειτα στους υπεύθυνους για την άσκηση πολιτικής, 

στους περισσότερους stakeholders και σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα και ομάδες 

(http://www.kbs-frb.be/files/db/EN/PUB_1391_Participatoty_toolkit.pdf). 

 

Η μέθοδος της “διάσκεψη συναίνεσης” έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της πριν 

από περίπου είκοσι πέντε χρόνια, σαν εργαλείο για την ιατρική και τεχνολογική 

αξιολόγηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αργότερα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

υιοθέτησαν και ανέπτυξαν περαιτέρω αυτή τη μέθοδο για ανάλογους σκοπούς. Η 

μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε κοινωνικά πειράματα, ερευνητικά προγράμματα 

και ως μέσο για την κοινωνική συνειδητοποίηση και την ενθάρρυνση της δημόσιας 

συζήτησης.  

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους 

απλούς πολίτες να ενημερωθούν για το θέμα μιας μελέτης, να θέσουν ερωτήματα και να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 

Ωστόσο, πάντα θα υπάρχει η πιθανότητα να μην εξασφαλισθεί αντιπροσωπευτική 

συμμετοχή του κοινού ενώ, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η μέθοδος 

χρειάζονται αρκετοί χρηματικοί πόροι, αφού θεωρείται πολυδάπανη. 
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3.1.17. Charrette 

 

Πρόκειται για μια διαδικασία, εντατική, πρόσωπο με πρόσωπο, σχεδιασμένη να φέρνει 

άτομα από διάφορες κοινωνικές ομάδες σε συναίνεση μεταξύ τους μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα. Το Charrette είναι μια παρόμοια τεχνική με αυτήν της “διάσκεψης 

συναίνεσης”. Το βασικό προσόν του Charette είναι ότι οι συμμετέχοντες συναντιόνται 

εναλλάξ σε ευχάριστες ομαδικές συζητήσεις με σκοπό να επιτευχθεί μια ευρεία 

συναίνεση μεταξύ των αντικρουόμενων πλευρών (Bouzit et. Al.).  

 

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ποιος θα συμμετέχει στη διαδικασία παρά μόνο 

στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτή πρέπει να επιτευχθεί. Έτσι, εάν οι άνθρωποι 

διαπληκτίζονται συνεχώς χωρίς την επίτευξη μιας συναίνεσης, τότε καμία έκθεση δε 

συντάσσεται.  

 

Η μέθοδος του Charette χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τον 19ο αιώνα από 

φοιτητές τέχνης και αρχιτεκτονικής που μετέφεραν την εργασία τους στο Παρίσι. 

Προχωρώντας, στους επαρχιακούς δρόμους, ως το πανεπιστήμιο σταματούσαν και 

ρωτούσαν οποιονδήποτε συναντούσαν στον δρόμο τους, να τους πει τη γνώμη του για το 

σχέδιο τους. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν ένα σχέδιο Charette εγκεκριμένο από 

ευρύ κοινό. Αργότερα, την δεκαετία του 1960, διάφοροι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν 

τη μέθοδο αυτή για να συμπεριλάβουν την εκάστοτε άποψη του πελάτη τους στο 

αρχιτεκτονικό τους σχέδιο (Bouzit et. Al.). 

 

Η διαδικασία της μεθόδου ολοκληρώνεται σε τρία στάδια (σχήμα 3-2) (Bouzit et. Al.). 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός της προ- Charrette φάσης.  

 

Η προ- charrette φάση εστιάζει στην ανάπτυξη και τη συνεργασία με μια οργανωτική 

επιτροπή που θα καθορίσει το κατ’ αρχή το θέμα και θα χειριστεί τα διοικητικά 

ζητήματα για τις επόμενες φάσεις.  

 

Η οργανωτική αυτή επιτροπή πρέπει: (1) να προσδιορίσει τέσσερις έως δέκα πλευρές του 

προς συζήτηση θέματος, έτσι ώστε να γίνουν τέσσερις έως δέκα ομάδες συζήτησης 

Charrette (2) να θέσει τις βασικές ερωτήσεις για κάθε ομάδα (3) να συμφωνήσει στο 

ποιο θα είναι το αποδεκτό εύρος των απόψεων σε αυτές τις ερωτήσεις (4) να βρει τους 
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ανθρώπους που θα συμμετέχουν στο Charrette και θα αντιπροσωπεύουν αυτό το εύρος 

(5) να συλλέξει όλες τις διαθέσιμες και σχετικές πληροφορίες που απαντούν σε αυτές τις 

ερωτήσεις (6) να επιλέξει έναν βοηθό της ομάδας (7) να δημιουργήσει ένα αρχικό σχέδιο 

της διαδικασίας, έναν προϋπολογισμό και να μισθώσει έναν διευθυντή για το Charrette 

και ένα διοικητικό προσωπικό. Ο διευθυντής του Charrette θα είναι αρμόδιος για το 

τελικό σχέδιο και τη διαχείριση της διαδικασίας και του διοικητικού προσωπικού.  

 

Στο δεύτερο στάδιο οργανώνεται μια ομάδα εργασίας μιας έως πέντε ημερών. Οι 

συζητήσεις διεξάγονται διαδοχικά σε συνεδριάσεις στα επίπεδα ολομέλειας και ομάδας. 

Οι συνεδριάσεις σε επίπεδο ομάδας περιλαμβάνουν τον λεπτομερή σχεδιασμό για τις 

εκτιμώμενες ανάγκες, τη λήψη συνεντεύξεων από τις ομάδες των συμμετεχόντων, τον 

καθορισμό προτεραιοτήτων στα ζητήματα και παράγουν στρατηγικές εφαρμογής. 

Αντίθετα οι συνεδριάσεις σε επίπεδο ολομέλειας στοχεύουν στην ανατροφοδότηση των 

αποτελεσμάτων των ομαδικών συνεδριάσεων. Αυτή η ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται 

έπειτα στον επόμενο γύρο των συζητήσεων σε επίπεδο ομάδας. Η ακολουθία 

επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η συναίνεση και φυσικά μέχρι την 

προκαθορισμένη προθεσμία του Charette. 

 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, η μετά-charrette φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία 

μιας τελικής έκθεσης που περιγράφει τα δυνατά σημεία, τις προκλήσεις, τις προτάσεις, 

τα συγκεκριμένα έργα, τις εργασίες και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Ακόμη, 

περιλαμβάνει την προετοιμασία και την παράδοση μιας επίσημης παρουσίασης που είναι 

ανοικτή στο ευρύ κοινό. Η ημέρα της κριτικής επιτροπής (=Jury Day) είναι το 

"κορύφωση" της διαδικασίας του Charrette, όταν παρουσιάζονται οι τελικές εκθέσεις 

όλων των επιτροπών. Ζητήματα που δεν είχαν προηγουμένως εξεταστεί, αλλά έχουν 

καθοριστεί ως σημαντικά από τους συμμετέχοντες, μπορεί επίσης να συζητηθούν κατά 

τη διάρκεια της ημέρας αυτής.  

 

Τα Charrettes ποικίλλουν σε μέγεθος, και μπορεί να περιλαμβάνουν από πενήντα έως 

πάνω από χίλια άτομα η δε διάρκειά τους να ποικίλει από μια ημέρα έως δύο εβδομάδες. 

Ο σχεδιασμός της προ- Charrette φάσης μπορεί να ποικίλει από έναν μήνα μέχρι και ένα 

έτος ανάλογα με το πόσες ημέρες θα διαρκέσει το Charrette, πόσο σύνθετο είναι το 

ζήτημα και πόσοι συμμετέχοντες αναμειγνύονται (Bouzit et. Al.).  
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Συνεδρίαση του συνόλου 

Ομάδα 4 Ομάδα 3 Ομάδα 2 Ομάδα 1 Ομάδα 5 

Συναίνεση ? 
ναι όχι 

Jury Day 

Σχήμα 3- 2: Η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου Charrette 

Πηγή: http://www.attempto-projects.de/aquaterra/uploads/media/PU_I1-

1a_technical_report.pdf 

 

Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Η μέθοδος του Charrette έχει εφαρμοστεί σε περιπτώσεις σχεδιασμού σε τοπικό, και 

κοινοτικό επίπεδο. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά σε κρίσιμες περιπτώσεις επίλυσης μιας διαφωνίας ή αδιεξόδων που 

προκύπτουν μεταξύ διάφορων ομάδων, προς το τέλος μιας διαδικασίας Charrette. Ακόμη, 

μπορεί να συγκεντρώνει πρακτικές ιδέες και απόψεις για ένα ζήτημα, στην αρχή της 

διαδικασίας του σχεδιασμού, ενθαρρύνοντας την εισαγωγή και τη συνεργασία ενός 

μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Ένα από τα δυνατά σημεία της μεθόδου Charrette. είναι η χρήση της σαν μέσου 

επίτευξης συναίνεσης μεταξύ συγκρουόμενων ομάδων. Έτσι, φέρνοντας μαζί στον ίδιο 

χώρο ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ τους ένα 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 65



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                                                                              Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού  

αίσθημα ομαδικής συνεργασίας. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη μια προηγούμενη 

ενημέρωση του κοινού, για τα οφέλη που θα έχει από μια αμοιβαία συναίνεση. Μόνο 

τότε τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι πρόθυμα να συμμετέχουν με ενθουσιασμό και θα 

είναι πρόθυμα να δεχτούν την εφαρμογή μιας απόφασης (Slocum, 2003). 

 

Πρόκειται, εντούτοις, για μια μέθοδο που απαιτεί πειθαρχία και μπορεί να συναντήσει 

δυσκολίες όταν ιδιαίτερα οξύθυμα άτομα, που δε σέβονται τους συνομιλητές τους, 

καλούνται να συμμετέχουν. Για το λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να είναι 

πρόθυμα να συμμετέχουν και να δεχτούν μια απόφαση έπειτα από διαπραγμάτευση. 

Τέλος, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί σημαντική προετοιμασία από την 

πλευρά του προσωπικού που διεξάγει τη διαδικασία, κάτι που μπορεί να είναι αρκετά 

δαπανηρό ενώ, είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν άτομα τα οποία θα θελήσουν να 

διαθέσουν τρεις έως πέντε ημέρες σε μια “ομάδα εργασίας” (Slocum, 2003). 

 

 

3.1.18. Delphi  

 

Η τεχνική "delphi" είναι κυρίως μια διαδικασία επίτευξης συναίνεσης σε μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των πιθανών 

επιπτώσεων μιας απόφασης στο ευρύτερο περιβάλλον.  

 

Κάθε άτομο που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο και 

στη συνέχεια του δίνεται μια περίληψη των απαντήσεων που έδωσε το σύνολο των 

συμμετεχόντων. Έχοντας στη διάθεσή του τις πληροφορίες αυτές, συμπληρώνει στη 

συνέχεια πάλι το ερωτηματολόγιο, παρέχοντας αυτή τη φορά εξηγήσεις για τις απόψεις 

του, οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές των άλλων συμμετεχόντων. Οι 

εξηγήσεις χρησιμεύουν ως χρήσιμες πληροφορίες για τους υπολοίπους. Επιπλέον, 

καθένας από τους συμμετέχοντες μπορεί να αλλάξει την άποψή του, έπειτα από 

αξιολόγηση των πληροφοριών που του παρέχονται εκ νέου από τους άλλους 

συμμετέχοντες. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές απαιτείται (Slocum, 

2003).  
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Ενώ η μέθοδος διεξάγεται συνήθως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο 

μπορεί να γίνει και μέσω internet (on-line) ή πρόσωπο με πρόσωπο. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου, στην παραδοσιακή μορφή της ήταν: (1) δόμηση της ροής 

των πληροφοριών, (2) η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και (3) η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων. Ωστόσο, όταν η μέθοδος διεξάγεται πρόσωπο με πρόσωπο η ανωνυμία 

εξαλείφεται.  

 

Η μέθοδος “Delphi” αναπτύχθηκε αρχικά από την RAND Corporation στη δεκαετία του 

1940 και χρησιμοποιήθηκε ευρέως για μια σειρά ζητημάτων, όπως στο σχεδιασμό και 

την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και στη δημόσια υγεία. Ακόμη, έχει 

χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει υποκειμενικές απόψεις σε διάφορους τομείς των 

κοινωνικών επιστημών (Slocum, 2003).  

 

Η μέθοδος χωρίζεται συνήθως σε δέκα βήματα (σχήμα 3-3).  

 

 Στην πρώτη φάση διαμορφώνεται μια ομάδα ατόμων που θα αναλάβει να 

καθορίσει το πρόβλημα σε ένα δεδομένο θέμα. Έτσι, ερευνάται το υπό εξέταση 

θέμα και κάθε άτομο παρέχει πληροφορίες που θεωρεί ότι σχετίζονται με το θέμα.  

 Στη συνέχεια επιλέγεται και δημιουργείται μια επιτροπή (δεύτερο βήμα), τα μέλη 

της οποίας είναι συνήθως άτομα ειδικευμένα στον τομέα που ερευνάται. Ο 

αριθμός των μελών κάθε επιτροπής ποικίλει, ενώ περιλαμβάνονται το λιγότερο 

τέσσερα άτομα. 

 Ακολουθεί η ανάπτυξη του πρώτου γύρου ερωτηματολογίων (τρίτο βήμα), όπου 

απαιτείται ένας μήνας ή και περισσότερο για να αναπτυχθεί. Οι ερωτήσεις που 

τίθενται πρέπει να είναι σαφείς έτσι ώστε να παρέχονται μόνο οι πληροφορίες 

που είναι σχετικές με το θέμα. Εκτός από το ερωτηματολόγιο, παρέχεται 

συνήθως μια σύντομη περίληψη, στα μέλη, σχετικά με το υπόβαθρο του θέματος. 

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχονται ένα ή περισσότερα σενάρια, 

διευκρινίζοντας έτσι βασικά στοιχεία που οι εναγόμενοι θα πρέπει να δεχτούν ως 

δεδομένα. 

 Ωστόσο, κάθε ερωτηματολόγιο προτού χρησιμοποιηθεί πρέπει να δοκιμάζεται σε 

ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο σχεδιασμό (τέταρτο βήμα). 

Πρέπει έτσι να εντοπιστούν τα σημεία που διατυπώνονται με έναν συγκεχυμένο 

τρόπο και να διορθωθούν.  
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Έπειτα από αυτόν τον έλεγχο διοχετεύονται τα πρώτα αυτά ερωτηματολόγια στους 

συμμετέχοντες (πέμπτο βήμα). 

 

 Ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων του πρώτου γύρου των ερωτηματολογίων 

(έκτο βήμα), ενώ  

 

 προετοιμάζεται ο δεύτερος γύρος ερωτηματολογίων μαζί με τον πιθανό έλεγχό 

τους (έβδομο βήμα). Σε αυτό το στάδιο έρχονται στο προσκήνιο οι αποκλίσεις 

μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν τα σημεία στα οποία διαφωνούν με τις απόψεις 

των υπόλοιπων συμμετεχόντων, να εκφράσουν δηλαδή το συλλογισμό τους. Σε 

αυτό το στάδιο ο κάθε συμμετέχον γνωρίζει, έστω και ανώνυμα, τις απόψεις των 

υπολοίπων. 

 

 Στην συνέχεια διοχετεύεται ο δεύτερος γύρος των ερωτηματολογίων στους 

συμμετέχοντες (όγδοο βήμα) και στη συνέχεια αναλύονται οι απαντήσεις του 

(ένατο βήμα).  

 

 Τα βήματα 7 έως 9 επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί μια σταθερότητα στα 

αποτελέσματα.  

 

 Τέλος, προετοιμάζεται μια έκθεση από την ομάδα ανάλυσης στην οποία θα 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όλης της διαδικασίας (δέκατο βήμα).  

 

Τομέας εφαρμογής της μεθόδου 

 

Σήμερα η μέθοδος “Delphi” χρησιμοποιείται για την πρόγνωση στον τομέα του 

περιβάλλοντος, στο μάρκετινγκ και στον τομέα των πωλήσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

στην περίπτωση που:  

(i) τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται δεν απαιτούν πολύ εξειδικευμένη γνώση.  

(ii) τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι επαρκή  
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(iii) το πρόβλημα είναι εκτενές, σύνθετο ή/και διεπιστημονικό, οι 

εμπειρογνώμονες έχουν διαφορετική κατάρτιση και υπάρχουν προβλήματα 

συνεννόησης  

(iv) είναι δύσκολη η εξεύρεση μιας μεγάλης ομάδας εμπειρογνωμόνων και  

(v) οι συμμετέχοντες πρέπει να παραμείνουν ανώνυμοι.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3- 3: Η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου Delphi 

Έναρξη 

Καθορισμός του 
προβλήματος 

Επιλογή των μελών βασισμένη στην 
απαιτούμενη πείρα 

Προετοιμασία και διανομή του 
ερωτηματολογίου 

Ανάλυση των απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου 

Προετοιμασία και 
διανομή του 

2ου/3ου γύρου 
ερωτηματολογιων 

Έχει επιτευχθεί 
συναίνεση ? 

όχι 

ναι 

Παροχή των ζητούμενων 
πληροφοριών και συνοψισμός των 

απαντήσεων 

Σύνταξη της τελικής 
έκθεσης 

Πηγή: http://www.kbs-frb.be/files/db/EN/PUB_1391_Participatoty_toolkit.pdf 

 

Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Η μέθοδος “Delphi” είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη συναίνεσης 

στις προβλέψεις μεταξύ διαφόρων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Είναι μια απλή μέθοδος 
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και εύκολη στην εφαρμογή. Λόγω του τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας δεν 

αναπτύσσονται συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, αφού καμία άποψη δεν 

κυριαρχεί ή δεν επιβάλλεται ενώ, οι συμμετέχοντες δεν είναι υποχρεωμένοι να πάρουν 

θέση υπέρ ή κατά μιας ομάδας. Όμως, το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα της μεθόδου 

είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν ποτέ όλοι μαζί ενώ, 

μπορεί να συμμετέχουν στη διαδικασία ακόμα και αν βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο 

του κόσμου. Ακόμη, σημαντικό είναι το γεγονός ότι διατηρείται η ανωνυμία μεταξύ των 

συμμετεχόντων, πράγμα που κάνει τους τελευταίους να εκφράζονται ελεύθερα και να 

υποστηρίζουν τις απόψεις τους. Τέλος η μέθοδος “Delphi” μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορους τομείς και να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους. 

 

Πρόκειται για μια μάλλον διαισθητική μέθοδο. Για την επιτυχία της είναι πολύ 

σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να καταλάβουν το στόχο άσκησης της μεθόδου, 

διαφορετικά μπορεί να χαθεί το ενδιαφέρον. Οι συνεχείς κύκλοι των ερωτηματολογίων 

και των αναλύσεων πέρα από το ότι μπορεί να κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα, είναι 

απαραίτητες δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσουν στην ομογενοποίηση των απόψεων. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της μεθόδου μπορεί να μην είναι τα προσδοκώμενα, στην 

περίπτωση που τα ερωτηματολόγια και οι ειδικοί που καλούνται να τα συμπληρώσουν 

δεν έχουν “κοινή” γλώσσα. 

 

 

3.1.19. Παιχνίδια προσομοίωσης (Simulation games)  

 

Τα παιχνίδια προσομοίωσης έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα άτομα να δουν ποιες 

θα είναι οι επιπτώσεις μιας επιμέρους επιλογής ή απόφασης για ένα συγκεκριμένο θέμα 

και πως οι άλλες ομάδες ανθρώπων θα αντιδράσουν σε αυτές τις αποφάσεις. Ακόμη 

έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στο να γίνει αντιληπτός ο αντίκτυπος των 

αποφάσεων στην ευρύτερη περιοχή μιας μελέτης και στη ζωή των ανθρώπων. 

Συμβάλλουν, δηλαδή, στο να μπορεί κανείς να δει πως οι διάφορες μεταβλητές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με την πάροδο του χρόνου. Τα παιχνίδια προσομοίωσης 

ποικίλλουν σε πολυπλοκότητα και στο χρονικό διάστημά που απαιτείται για να 

ολοκληρωθούν. Ωστόσο, όσο πιο καλά αναπαρίσταται η πραγματικότητα μέσα από την 

προσομοίωση, τόσο πιο μεγάλο και πιο σύνθετο γίνεται (Creighton et. Al., 1998). 
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Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου 

 

Τα παιχνίδια προσομοίωσης παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για τις επιπτώσεις των 

διάφορων αποφάσεών τους και επειδή είναι ευχάριστα στην εκτέλεσή τους συμβάλλουν 

στο να κρατηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. 

 

Όμως, παρά την εκπαιδευτική τους αξία δεν παρέχουν την ευκαιρία στο κοινό να κάνει 

σχόλια για συγκεκριμένα ζητήματα της μελέτης. Κατά συνέπεια, είναι φρονιμότερο να 

χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλες τεχνικές συμμετοχικού σχεδιασμού. Ακόμη, θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού, αφού 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία τέτοιων εργαλείων στην αγορά και ορισμένα από αυτά μπορεί 

να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα 

 

 

3.2. Ο Σχεδιασμός της Διαδικασίας (Process design) 

 

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού στην πράξη, ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό της όλης διαδικασίας. Είναι φανερό ότι οι 

περιγραφές των μεθόδων, όπως τις συναντάμε στη βιβλιογραφία, συνήθως δε δίνουν 

πολλή προσοχή στα ακόλουθα πρακτικά ζητήματα σχεδιασμού: 

 

 Στρατολόγηση των συμμετεχόντων  

 Περιγραφή του έργου και των ρόλων των συμμετεχόντων  

 Περιγραφή του έργου και των ρόλων των βοηθών  

 Σχεδιασμό των συνεδριάσεων συμμετοχικού σχεδιασμού 

 Οργάνωση του προγράμματος των ίδιων συνεδριάσεων  

 Υποστηρικτικό υλικό 

 Αναμενόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας 

 Τεχνικές συλλογής δεδομένων  

 

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστούν και να αναλυθούν αυτά τα 

ζητήματα (Van Asselt et. al., 2001). 
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3.2.1. Στρατολόγηση  

 

 είναι να προσδιοριστεί το ποια θα είναι τα άτομα 

ου θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ωστόσο, η σύνθεση της ομάδας 

ατοληπτικών ομάδων (sampled groups), μπορεί να 

φαρμοστούν πολλές τεχνικές που είναι γνωστές από τις ποσοτικές προσεγγίσεις, όπως η 

ν συμμετέχοντες με συγκεκριμένες γνώσεις και επιστημονικό 

πόβαθρο, η τυχαία επιλογή δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Σε αυτή την 

θεί ότι στην περίπτωση σύνθετων ζητημάτων μια  

ντιπροσωπευτική ομάδα συμμετεχόντων μπορεί να περιλαμβάνει και άτομα που 

ο ι , π . 

Ένα πρώτο βήμα στη στρατολόγηση

π

μιας διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού εξαρτάται από το κεντρικό ζήτημα και τους 

στόχους του προγράμματος και της διαδικασίας. Σε μερικά προγράμματα απαιτείται μια 

ομοιογενής ομάδα συμμετεχόντων, ενώ σε άλλα μια περισσότερο ετερογενής ομάδα 

(διαφορετικές απόψεις, ηλικίες, δραστηριότητες, κ.λπ.). Επιπλέον ο αριθμός των 

συμμετεχόντων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το στόχο, το διαθέσιμο προϋπολογισμό 

(budget) και το χρόνο (time). 

 
Στην περίπτωση των δειγμ

ε

τυχαία επιλογή από υπάρχοντες καταλόγους (τηλεφωνικοί κατάλογοι κ.λπ.) ή η 

αναλογική επιλογή ανάμεσα από ομάδες (quota selection) (Kasemir et al. 1997 in Van 

Asselt et. al., 2001).  

 

Για να προσκληθού

υ

περίπτωση είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά δίκτυα ενημέρωσης, να 

παρακολουθούνται άρθρα εφημερίδων (για επιλογή σχετικών ανθρώπων και απόψεων 

στον τομέα) και άλλα μέσα. 

 

Γενικά, μπορεί να ειπω

α

επιλέγονται από τ ν ο κονομικό κοινωνικο- ολιτιστικό και περιβαλλοντικό χώρο Τα 

άτομα αυτά μπορεί να είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 

(NGOs), κυβερνήσεων, πανεπιστημίων και σύμβουλοι. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις 

οι πολίτες, ή άλλα άτομα που δεν αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον (όπως 

καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι) μπορεί να είναι σημαντικοί στην όλη διαδικασία. 

Επειδή είναι μέχρι ένα σημείο “έξω” από το ζήτημα, μπορούν να προσθέσουν νέες, 

μερικές φορές πρωτοφανείς απόψεις στη διαδικασία. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που έχουν έναν διερευνητικό 

χαρακτήρα. 
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Η διαδικασία της στρατολόγησης πρέπει να παρέχει στον πιθανό συμμετέχοντα όλες τις 

βασικές πληροφορίες που να του επιτρέπουν να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει ή όχι 

στη διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια πιθανά κίνητρα που μπορεί να 

σχετίζονται με την απόφαση των πιθανών συμμετεχόντων για το εάν πρέπει να 

συμμετέχουν ή όχι (Kasemir et al 1997 in Van Asselt et. al., 2001): 

 

 προσωπικό ενδιαφέρον για το υπό εξέταση θέμα  

 ευκαιρία για κοινωνικές επαφές/σχέσεις 

 ευκαιρία να ενημερωθούν για το υπό εξέταση θέμα 

 
περιέργεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας  

 οικονομικά/χρηματικά κίνητρα 

 διοικητικές μέριμνες (τόπος, χρόνος, διάρκεια)  

 εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που διεξάγει τη διαδικασία της στρατολόγησης 

 εμπιστοσύνη στον οργανισμό που διενεργεί τη διαδικασία  

 εμπιστοσύνη στο χορηγό του προγράμματος  

 

Σύμ ν  Asselt et. al., 2001), θα πρέπει να 

ηφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια στρατολόγησης προκειμένου να συνταχθεί μια 

ροσκλήσεις για οποιοδήποτε είδος συμμετοχής θα πρέπει να 

τέλνονται εκ των προτέρων στους πιθανούς συμμετέχοντες. Εδώ, οι διαφορετικοί τύποι 

ης να διανεμηθεί στους συμμετέχοντες μερικές 

βδομάδες πριν. Το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το 

φω α με τον Kasemir (Kasemir et al. 1997 in Van

λ

ετερογενής ομάδα συμμετεχόντων, όπως είναι ο τόπος διαμονής, η ηλικία, το φύλο, το 

επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα και η προδιάθεση απέναντι στο 

διακυβευόμενο ζήτημα. 

 

Ωστόσο, οι επίσημες π

σ

συμμετεχόντων θα πρέπει να προσεγγιστούν διαφορετικά. Τα άτομα υψηλού επιπέδου 

έχουν συχνά φορτωμένα προγράμματα και θα πρέπει να προσκληθούν εκ των προτέρων 

(μερικούς μήνες πριν) και θα πρέπει ανανεωθεί η προσκλησή τους μερικές εβδομάδες 

προτού να πραγματοποιηθεί το γεγονός. 

 

Το υλικό των πληροφοριών πρέπει επίσ

ε

πρόγραμμα, όπως για το σκοπό του προγράμματος, για το ποιος είναι ο χορηγός και ο 

διοργανωτής του, για τυχόν αποζημίωση που ενδέχεται να δοθεί στους συμμετέχοντες, 
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για την ημερομηνία, τον τόπο και τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της μεθόδου καθώς 

και την εξασφάλιση της ανωνυμίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Ωστόσο, σε μερικές 

περιπτώσεις θεωρείται σκόπιμο να μην δοθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το 

υπό εξέταση ζήτημα προκειμένου να αποτραπεί η εκ των προτέρων προκατάληψη. 

 

 

3.2.2. Περιγραφή του έργου και των ρόλων των συμμετεχόντων  

 

ί να ποικίλει αρκετά 

αι εξαρτάται από το στόχο, το διαθέσιμο χρόνο και τον οικονομικό προϋπολογισμό της 

ν συμμετεχόντων μπορεί να ποικίλει από έναν μάλλον παθητικό σε έναν πολύ 

νεργό ρόλο. Στην περίπτωση του παθητικού ρόλου, οι συμμετέχοντες καλούνται στη 

.2.3. Περιγραφή του έργου και του ρόλου του συντονιστή της διαδικασίας  

 

με την 

ροώθηση της διαδικασίας. Ο ρόλος του συντονιστή μπορεί να ποικίλει (Kasemir et al 

Το έργο των συμμετεχόντων σε μια συμμετοχική διαδικασία μπορε

κ

μελέτης.  

 

Ο ρόλος τω

ε

διαδικασία να συζητήσουν το κεντρικό ζήτημα σε μια ομάδα ανθρώπων. Καμία 

προετοιμασία δεν απαιτείται. Αντίθετα, στην περίπτωση του ενεργού ρόλου, το καθήκον 

των συμμετεχόντων δεν περιορίζεται μόνο στη συζήτηση, αλλά στο γράψιμο μιας 

έκθεσης (που θα περιέχει τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις της συζήτησης), στην 

προετοιμασία παρουσιάσεων, τη διατύπωση ερωτήσεων για τους εμπειρογνώμονες, την 

κατασκευή κολάζ κ.λπ. Επιπλέον, οι προετοιμασίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την 

μελέτη του κεντρικού ζητήματος και των διαμορφωμένων απόψεων.  

 

 

3

Οι διαδικασίες του συμμετοχικού σχεδιασμού διαφέρουν επίσης ανάλογα 

π

1997), μεταξύ του εμπειρογνώμονα, αυτού που συγκαλεί τη σύνοδο (convener), αυτού 

που συζητά (discussant), του επαγγελματία/ειδικού (professional), του συνηγόρου, του 

προέδρου (chairperson), του αρχηγού (leader) και του οικοδεσπότη (entertainer). 

Επιπλέον, μπορεί να καθοριστούν μερικές βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει 

ένας συντονιστής: 
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 να είναι προσεκτικός στα σχόλια που κάνει και να υποκινεί τα πιο σιωπηλά άτομα 

να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το κεντρικό ζήτημα,   

 “βραχυπρόθεσμη μνήμη”: αυτό σημαίνει ότι πολλές γνώσεις και αξίες 

εκφράζονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει 

ι  εμια καλή επισκόπηση των δ αφορετικών απόψεων για το κ ντρικό ζήτημα κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας 

 

σεις, που να δίνουν σύντομες περιλήψεις σε 

να έχει δεξιότητες συνομιλίας: ο συντονιστής θα πρέπει να μπορεί να διεγείρει τη 

συζήτηση θέτοντας ερωτή

κατάλληλες στιγμές, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να παίρνουν “νέα” τροφή 

για σκέψη  

 

η συζήτηση  

να είναι αμερόληπτος, δίνοντας σε όλα τα μέλη της ομάδας την ευκαιρία να 

μιλήσουν στ

 να είναι καλός ακροατής, να είναι διακριτικός και φιλικός, να αντιλαμβάνεται τη 

διάθεση της ομάδας και να μη υπερφορτώνει τις συνόδους με πληροφορίες που 

 

Ο συν ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας για τη 

ημιουργία ενός “ανεκτικού περιβάλλοντος" (permissive environment). Η 

 ε  δ

μπορεί να κουράσουν τους συμμετέχοντες, και να προσπαθεί να κάνει ευχάριστη 

τη διαδικασία 

τονιστής είναι 

δ

αποτελεσματική ηγεσία είναι απαραίτητη για να επιτύχει η ομάδα το σκοπό της. Έτσι, ο 

συντονιστής ίναι αρμόδιος για τη ιαδικασία και όχι για το περιεχόμενο της συζήτησης. 

Ωστόσο, θα πρέπει να συμμορφώνεται με το σκοπό της ομάδας και να έχει τις 

απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να καθοδηγεί αποτελεσματικά τη διαδικασία. Κατά 

συνέπεια, ένας συντονιστής θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος στη δυναμική της 

ομάδας, να έχει άριστες δεξιότητες συνέντευξης, ενώ θα πρέπει να είναι ικανός να 

καθοδηγεί αλλά να μην εξουσιάζει τη συζήτηση. Επίσης, δε θα πρέπει να σχολιάζει ούτε 

να κάνει γκριμάτσες ή χειρονομίες για να εγκρίνει ή να αποδοκιμάσει τα όσα λέγονται 

(Krueger,1988 in Van Asselt et. al., 2001). Ωστόσο, για να “τρέξει” μια συνεδρίαση, 

συνήθως χρειάζονται περισσότεροι από ένας συντονιστές ομάδας.  
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3.2.4. Σχεδιασμός των συνεδριάσεων του συμμετοχικού σχεδιασμού 

ότερες από μια 

υνεδριάσεις, είναι σοφό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των συνεδριάσεων 

στο σύνολο της διαδικασίας. Ωστόσο, προσοχή θα πρέπει να δοθεί: 

 

Εάν μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού περιλαμβάνει περισσ

σ

 

 στο πρόγραμμα της κάθε συνεδρίασης: για παράδειγμα, σε μια διαδικασία 

συμμετοχικού σχεδιασμού θα μπορούσε να αποφασιστεί ότι οι πρώτες 

συνεδριάσεις θα έχουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα, αυτό σημαίνει ότι σε αυτές 

 

τις συνεδριάσεις οι συζητήσεις θα είναι ευρείες και θα έχουν έναν χαρακτήρα 

"brainstorming", είτε οι συζητήσεις θα είναι πλούσιες, δηλαδή θα διευκρινίζονται 

όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων. Έπειτα, στις συνεδριάσεις που θα 

ακολουθούν, οι συζητήσεις θα έχουν έναν συγκλίνοντα χαρακτήρα. Οι αποφάσεις 

θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το υλικό που θα έχει συγκεντρωθεί κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας.  

 

 ημέρες χωρίς την παραμικρή μεταξύ τους διακοπή. 

Ωστόσο, είναι πιθανό να απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα (που ποικίλλει από 

ε  ακόμα τ

 

στο χρόνο μεταξύ των συνεδριάσεων: οι συνεδριάσεις μπορεί να 

πραγματοποιηθούν σε μερικές

μερικές ημέρες σε μ ρικές εβδομάδες ή  και μήνες) μεταξύ ων 

συνεδριάσεων (που λέγεται και χρονικό διάστημα απορρόφησης ή αφομοίωσης), 

έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με 

συναδέλφους, τα μέλη της οικογένειάς τους, φίλους, κ.λπ. την άποψή τους 

προκειμένου να αποκτήσουν νέες ιδέες για την επόμενη συνεδρίαση.  

 

 καλούνται 

τα ίδια άτομα σε κάθε συνεδρίαση. Για παράδειγμα, στις διάφορες φάσεις της 

 

 

στη σύνθεση της ομάδας κατά τη διάρκεια του χρόνου: είναι πιθανό η σύνθεση 

της ομάδας να αλλάξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλ. να μην

διαδικασίας, η σύνθεση της ομάδας μπορεί να είναι ευρεία, ενώ σε άλλες μπορεί 

να είναι αποτελεσματικότερο να λειτουργήσει με μικρότερες, πιο ομοιογενείς 

ομάδες.  

Μαργαρίτη Φιλομήλα 76



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                                                                              Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού  

3.2.5. 

υποστη  υλικού  

α σημεία ελέγχου σύμφωνα με την οργάνωση του προγράμματος είναι: 

Η οργάνωση του προγράμματος των συνεδριάσεων και της χρήσης 

ρικτικού

 

Τ

 

 η διάρκεια των συνεδριάσεων: μπορεί να ποικίλει από μερικές ώρες σε μερικές 

ημέρες και μπορεί να επεκταθεί σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,  

 ο χρόνος διεξαγωγής των συναντήσεων: απογευματινές συνεδριάσεις, κατά τη 

 ημερών ή το 

σαββατοκύριακο,  

διάρκεια των ωρών εργασίας - κατά τη διάρκεια εργάσιμων

 η τοποθεσία: έτσι κι αλλιώς η τοποθεσία διεξαγωγής των συνεδριάσεων θα 

πρέπει να απεικονίζει το είδος της ατμόσφαιρας που απαιτείται λαμβάνοντας 

 

Οι 

από το

προϋπο

να χρησ

υπόψη το στόχο της διαδικασίας, το είδος των συμμετεχόντων και τη μέθοδο 

συμμετοχικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται 

επιλογές που γίνονται όσον αφορά στην οργάνωση του προγράμματος εξαρτώνται 

 είδος των συμμετεχόντων (πολυάσχολοι ή όχι) στον διαθέσιμο χρόνο και στον 

λογισμό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το υποστηρικτικό υλικό που μπορεί 

ιμοποιηθεί, είναι: 

 

 διαλέξεις ατόμων με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα: για παράδειγμα 

προκειμένου να δοθούν πληροφορίες για το κεντρικό ζήτημα  

 ηλεκτρονικά μοντέλα προσομοίωσης: σαν ενισχυτικό εργαλείο για να υποκινήσει 

και να διαρθρώσει τη συζήτηση  

 τηλεοπτικές ταινίες: για να υποκινήσουν τη συζήτηση  

 χάρτες: για παράδειγμα γεωγραφικοί χάρτες σε περίπτωση που η συζήτηση 

σχετίζεται με μια συγκεκριμένη περιοχή  

 ενημερωτικά δελτία (Fact sheets) 

εικόνες/φωτογραφίες  
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3.2.6. Αναμενόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας 

 υλικό που παράγεται συνήθως από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας 

ι κολάζ, εκθέσεις, ερωτήσεις για 

ους εμπειρογνώμονες κ.λπ. Ωστόσο, το είδος του υλικού που παράγεται κάθε φορά στο 

.2.7. Τεχνικές συλλογής δεδομένων  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται από τους 

 επιτρέψουν τη συστηματική ανάλυσή τους με 

κοπό να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων ή/και τη χρήση της διαδικασίας σαν 

 

Το

διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού μπορεί να είνα

τ

τέλος της διαδικασίας εξαρτάται κυρίως από το στόχο και το είδος των συμμετεχόντων. 

Μερικοί συμμετέχοντες χρησιμοποιούνται για να γράψουν τις εκθέσεις, ενώ άλλοι το 

θεωρούν δύσκολο και προτιμούν παραδείγματος χάριν να κάνουν κολάζ. 

 

 

3

 

παρατηρητές ή το βοηθό, έτσι ώστε να

σ

υποστηρικτικό υλικό σε άλλες διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. Έτσι, αφ' ενός 

συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις αξίες, τις απόψεις και τις γνώσεις των 

συμμετεχόντων (περιεχόμενο), ενώ αφ' ετέρου συγκεντρώνονται πληροφορίες για τη 

δυναμική της ίδιας της ομάδας και τις συνήθεις συμπεριφορές (διαδικασία) και τη 

διορατικότητα της: 

 

 ο τρόπος που οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν ο ένας με τον άλλον (κυριαρχείται η 

συζήτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, πώς είναι η ατμόσφαιρα στην ομάδα, 

θέλουν τα άτομα να πείσουν ο ένας τον άλλον ή δέχονται αβίαστα τη γνώμη και 

 

τις απόψεις των άλλων; Οι συμμετέχοντες ακούνε ο ένας τον άλλον ή έχουν 

διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας;) 

δομές επιχειρημάτων και μεταβολή των απόψεων και του τρόπου σκέψης κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας  

 

 
 ο τρόπος που ο συντονιστής λειτουργεί στην ομάδα (βλ. επίσης τις αναγκαίες 

δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας συντονιστής) 
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 ο τρόπος που οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το υποστηρικτικό υλικό, για 

 

παράδειγμα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (έχουν αυτά τα εργαλεία έναν 

βοηθητικό ρόλο ή όχι).  

 

 ή παράγεται ένα κολάζ κ.λπ. ποιος έκανε τα προϊόντα, 

ολόκληρη η ομάδα ή μόνο μερικά βασικά μέλη;).  

 

Από τ

περιεχό της ίδιας της διαδικασία, έτσι 

στε να είναι σε θέση να εκτιμηθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων της.  

γ δ

ο τρόπος που τα αποτελέσματα έχουν αναπτυχθεί (στην περίπτωση που 

συντάσσεται μια έκθεση

α παραπάνω συνεπάγεται ότι δεν απαιτούνται πληροφορίες μόνο για το 

μενο της διαδικασίας αλλά και για τη διεξαγωγή 

ώ

Εντούτοις, τα κλασικά εργαλεία ια τη συλλογή των εδομένων στις διαδικασίες 

συμμετοχικού σχεδιασμού είναι (Kasemir et al. 1997 in Van Asselt et. al., 2001):  

 

 ηχογράφηση (πληρότητα όλων των λεκτικών στοιχείων)  

 βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση (πληρότητα όλων των λεκτικών και μη 

λεκτικών διαθέσιμων πληροφοριών)  

 πρακτικά (πληρότητα των λεκτικών στοιχείων)  

 σημειώσεις του βοηθού και του παρατηρητή ών) (η άμεση καταγραφή ων 

λεκτικών και μη λεκτικών αντιλήψεω

( τ

ν. Ωστόσο, πρόκειται για μια υποκειμενική 

αι πλήρης, ενώ τα κριτήρια για 

 

Επιπλέ

διαδικα ετοχικού σχεδιασμού. Παράδειγμα αποτελούν οι συνεντεύξεις και 

α ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία για να 

συλλογή πληροφοριών με δυσκολίες στο να είν

την κράτηση σημειώσεων πρέπει να είναι γνωστά προτού να αρχίσει η 

διαδικασία)   

ον τα εργαλεία αξιολόγησης μπορεί να έχουν προστιθέμενη αξία για τη 

σία του συμμ

τ

καταγράψουν τις  εντυπώσεις, τις απόψεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων.  
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3.3. Πλεονεκτήματα, Προκλήσεις και Τρόποι Εξέλιξης από τη Χρήση 

των Μεθόδων Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 

Οι μέθοδοι του συμμετοχικού σχεδιασμού είναι χρήσιμες στα αρχικά στάδια μιας 

μελέτης για τον προσδιορισμό των στόχων της μελέτης καθώς και των κατηγοριών των 

συμμετεχόντων που θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επιπλέον, έχουν τη 

ικανότητα να συγκεντρώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές πιο γρήγορα και με 

μικρότερο κόστος από ότι οι ποσοτικές ή ποιοτικές μέθοδοι από μόνες τους.  

 

Οι ποσοτικές τεχνικές είναι συχνά ανίκανες/ακατάλληλες για να κατανοηθούν κοινές 

διεργασίες και πολλές ποιοτικές τεχνικές που διεξάγονται σε προσωπικό/ατομικό 

επίπεδο και είναι περιορισμένες ως προς την κάλυψη τους. Οι μέθοδοι συμμετοχικού 

σχεδιασμού είναι πολύ χρήσιμες για τη διεξαγωγή αναπτυξιακών διεργασιών και 

σύνθετων/πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ριζικών αντιλήψεων και στρατηγικών, 

θεσμών και παρεμβάσεων. 

 

Οι συμμετοχικές μέθοδοι παίζουν ιδιαίτερα χρήσιμο ρόλο στον προσδιορισμό θεμάτων 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης μέσω ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών, για να 

διασφαλίσουν ότι αυτά είναι οικονομικά αποδοτικά προσανατολισμένα προς 

συγκεκριμένες υποθέσεις και τα σχετικά άτομα. Είναι επίσης χρήσιμες για τη διερεύνηση 

ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αλλά που δεν είναι 

δυνατό να καλυφθούν σαν ένα κεντρικό σημείο της μελέτης. 

 

Ωστόσο, υπάρχει και μια σειρά περιορισμών από τη χρήση αυτών των μεθόδων. Ένας 

πρώτος περιορισμός βρίσκεται στη δυσκολία του να εντοπιστούν τα άτομα που θα είναι 

κατάλληλα να συμμετάσχουν σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις εύκολα αναγνωρίσιμες 

ομάδες συμμετεχόντων. Οι τεχνικές ψηφοφορίας, για παράδειγμα, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επιτυχώς μόνο όταν υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν εύκολα να 

προσεγγιστούν ή να συγκληθούν για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. 

Εντούτοις, είναι πολύ πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές αυτές στις 

περιπτώσεις που τα άτομα δε βρίσκονται σε μια περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή. 

Επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι ομάδων, 

όπως είναι οι σύλλογοι σε επίπεδο γειτονιάς (neighbourhood associations).  
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Ένας άλλος περιορισμός των μεθόδων του συμμετοχικού σχεδιασμού αφορά στις 

δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για μια επιτυχή καταγραφή και ανάλυση 

των οπτικών αποτελεσμάτων και της διαδικασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού. Αυτό 

μάλλον είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση όλων των μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Όταν δε διευθύνονται και δεν καταγράφονται σωστά τα οπτικά αποτελέσματα συνήθως 

μοιάζουν αυθαίρετα και χωρίς νόημα, στα άτομα που δεν ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια 

των συνεδριάσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία ολόκληρης της διαδικασίας.  

 

Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά δεν είναι σπάνια στις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Ένα ακόμα μειονέκτημα των ποσοτικών μεθόδων είναι ότι υπεραπλουστεύουν τις 

σύνθετες απαντήσεις προκειμένου να τις προσαρμόσουν καλύτερα στα προκαθορισμένα 

“κουτιά” τους. Επίσης, η υποκειμενικότητα των ερευνητών επηρεάζει αναπόφευκτα την 

καταγραφή και την ανάλυση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών πληροφοριών. 

Εντούτοις, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού μπορεί να 

αντιμετωπιστεί η προκατάληψη των ερευνητών, ως ένα ορισμένο βαθμό, αυξάνοντας τον 

αριθμό των ατόμων που υπόκεινται σε συνέντευξη καθώς επίσης και αυτών που 

διασταυρώνουν τα αποτελέσματα από αυτές τις συνεντεύξεις. Είναι επομένως κρίσιμο 

κατά τη χρησιμοποίηση των μεθόδων του συμμετοχικού σχεδιασμού να κρατούνται 

λεπτομερείς σημειώσεις για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, για το πώς τα συμπεράσματα 

συγκρίνονται με πληροφορίες από άλλες πηγές καθώς και για το ποιοι συμμετέχουν και 

ποιοι όχι στη διαδικασία. 

 

Οι μέθοδοι του συμμετοχικού σχεδιασμού παρέχουν χρήσιμα μέσα για τη διερεύνηση 

και τη διασταύρωση πληροφοριών που λαμβάνονται από ποσοτικές και ποιοτικές 

μεθόδους. Συγχρόνως όμως οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτών των μεθόδων 

θα πρέπει να διασταυρώνονται μέσω αντιπαράθεσης με άλλες μεθόδους προκειμένου να 

ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και να αυξηθεί η αξιοπιστία τους. 
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4. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ FOCUS 

GROUPS 

 

Τα focus groups είναι ακόμα μια τεχνική που δεν έχει τύχει ευρείας εφαρμογής στα 

πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ωστόσο, η μέθοδος αναπτύσσεται με ολοένα 

μεγαλύτερο ρυθμό και έχει δείξει ότι μπορεί να είναι χρήσιμη σε ένα μεγάλο αριθμό 

επιστημονικών πεδίων.  

 

Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στο να παρέχει μια σύντομη αναφορά στην ανάπτυξη της 

μεθόδου, από τότε που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι σήμερα και της αυξανόμενης χρήσης 

της σαν ερευνητικού εργαλείου σε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών επιστημονικών 

πεδίων (ενότητα 4.1). Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών 

της μεθόδου (ενότητα 4.2) και των πεδίων στα οποία έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται 

σήμερα (ενότητα 4.3).  

 

Επίσης, γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους απαιτείται η δημιουργία ενός 

οδηγού συζήτησης (interview guide) (ενότητα 4.4.1.) και ενός υλικού πληροφοριών 

(information material) (ενότητα 4.4.2.) καθώς και σε κάποιες κατευθυντήριες αρχές που 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των focus groups 

(ενότητα 4.5.), όπως το μέγεθος της ομάδας ενός focus group (ενότητα 4.5.1.) και η 

επιλογή των συμμετεχόντων στην ομάδα (ενότητα 4.5.2.). 

 

Ακόμη, δίνεται μια λεπτομερής παράθεση των γενικών λειτουργιών των focus groups 

(ενότητα 4.6.), όπως για παράδειγμα του τόπου διεξαγωγής τους (ενότητα 4.6.1.), του 

πώς θα πρέπει να διεξαχθεί η διαδικασία (ενότητα 4.6.2.), του ρόλου του συντονιστή της 

ομάδας (ενότητα 4.6.3.) και αυτόν του βοηθού (ενότητα 4.6.4.), του αριθμού των 

συνόδων που απαιτείται για να θεωρηθούν τα αποτελέσματα αξιόπιστα (ενότητα 4.6.5.) 

καθώς και της αμοιβής των συμμετεχόντων (ενότητα 4.6.6.). 

 

Ωστόσο γίνεται αναφορά και στον τρόπο που παράγονται τα στοιχεία ενός focus group 

(ενότητα 4.7.), τα οποία στη συνέχεια θα βοηθήσουν στην ανάλυση της όλης διαδικασίας. 

Τέλος, περιγράφεται με συντομία η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου 
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(ενότητα 4.8.) καθώς και το ποια προβλήματα και οφέλη μπορεί να προκύψουν από την 

απόφαση του να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των focus groups σε σχέση με άλλες 

διερευνητικές μεθόδους (ενότητα 4.9.).  

 

 

4.1. Η Εξέλιξη των Focus Groups 

 

Η ανάπτυξη και επέκταση των focus groups, ως μια διερευνητικής μεθόδου, σε νέους 

τομείς εφαρμογής μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους. Για πρώτη φορά 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών, τη δεκαετία του 1920, μέσω 

των διάφορων μορφών ομάδων συζήτησης (group interviews) (Gooch et al., 2003).  

 

Οι Robert Merton και Paul Lazarsfeld, του τμήματος κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο 

της Κολούμπια, ήταν αρμόδιοι για τη σημαντική ανακάλυψη της μεθόδου όταν, κατά τη 

διάρκεια των δεκαετιών 1930 και 1940, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο, μεταξύ άλλων, για 

τη δημιουργία προπαγάνδας στο εσωτερικό μέτωπο των Η.Π.Α. αλλά και εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων στα Αμερικανικά στρατεύματα στο εξωτερικό (Gooch et al., 2003). 

 

Αργότερα ο R. Merton έγραψε ένα βιβλίο, με τίτλο “The Focused Interview” (1956), του 

οποίου ο τίτλος παρείχε και το όνομα της μεθόδου. Έπειτα ακολούθησε μια περίοδος, 

από τη δεκαετία του 1950 μέχρι τη δεκαετία του 1980, όπου η μέθοδος ήταν σχεδόν 

ξεχασμένη και δεν χρησιμοποιούνταν σε άλλους τομείς πέρα από την έρευνα αγοράς 

(market research). Έτσι, οργανώνονταν, σχεδόν αποκλειστικά, από εκείνους που 

κατασκεύαζαν νέα προϊόντα με σκοπό να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης των 

καταναλωτών (Gooch et al., 2003). 

 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 δημοσιεύθηκαν ορισμένες μελέτες 

φέρνοντας και πάλι τη μέθοδο των focus groups στο προσκήνιο. Αυτές οι μελέτες 

χρησιμοποίησαν τα focus groups σαν μέθοδο έρευνας κοινωνικών επιστημών, 

προετοιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο το έδαφος για τη χρήση των focus groups στην 

ακαδημαϊκή έρευνα.  
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Δύο κύριοι υπερασπιστές της μεθόδου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν οι 

Richard Krueger, του πανεπιστημίου της Μινεσότα και David Morgan, του Portland 

State University. Τα βιβλία τους, “A Practical Guide for Applied Research” του Krueger 

και “Qualitative Research” του Morgan θεωρούνται από πολλούς ως τα δύο 

σημαντικότερα βιβλία εκείνης της περιόδου (Gooch et al., 2003). 

 

 

4.2. Η Μέθοδος των Focus Groups 

 

Ο όρος "focus group" είναι ένας συνδυασμός δύο κοινωνικών επιστημονικών 

ερευνητικών μεθόδων. Είναι, δηλαδή: 

  

i. μια εστιασμένη συνέντευξη (focused interview), στην οποία ένας ερευνητής 

αποσπά πληροφορίες για ένα θέμα χωρίς τη χρήση προκαθορισμένων 

ερωτηματολογίων και  

ii. μια ομαδική συζήτηση, στην οποία ένας μικρός αριθμός, προσεκτικά 

επιλεγμένων, ατόμων με κάποια κοινά ή παρόμοια χαρακτηριστικά ή με κοινό 

πολιτιστικό υπόβαθρο συζητά ένα θέμα που θίγεται από έναν ειδικευμένο 

συντονιστή (Dürrenberger et al.1997).  

 

Έτσι, ένα focus group μπορεί να θεωρηθεί σαν μια καθοδηγούμενη συζήτηση μιας 

ομάδας που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια ομαδική 

συνέντευξη, στην οποία ένας συντονιστής υποβάλλει μια ερώτηση και έπειτα περνά από 

άτομο σε άτομο να πάρει μια απάντηση, αλλά αντίθετα θέτει την ερώτηση (το ζήτημα ή 

το θέμα) ενώπιον της ομάδας. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων 

υποβάλλοντας ερωτήσεις ο ένας στον άλλον, αλληλεπιδρώντας έτσι μεταξύ τους.  

 

Τα focus groups στηρίζονται στην ομαδική συζήτηση και είναι ιδιαίτερα επιτυχή όταν οι 

συμμετέχοντες είναι σε θέση να συζητήσουν για το υπό εξέταση ζήτημα. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι δίνει στα συμβαλλόμενα μέλη την ευκαιρία να 

συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ο ένας με τον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

γίνει γνωστό το πώς, ένα σύνολο ατόμων, σκέφτεται για ένα ζήτημα, για το φάσμα των 
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απόψεων και των ιδεών τους καθώς και τις αντιφάσεις που μπορεί να υπάρχουν σε μια 

συγκεκριμένη κοινότητα από την άποψη των πεποιθήσεων και των εμπειριών τους.  

 

Ακόμη, τα άτομα που επιλέγονται να συμμετάσχουν σε ένα focus group έχουν συνήθως 

κάποιο κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό μπορεί να είναι η ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό 

τους υπόβαθρο, η θρησκεία, το επάγγελμά τους ή κάτι άμεσα σχετικό με το προς μελέτη 

ζήτημα. Το γεγονός αυτό ενθαρρύνει τα άτομα να μιλήσουν περισσότερο ελεύθερα για 

το υπό εξέταση θέμα χωρίς να φοβούνται μήπως σχολιαστούν αρνητικά από άλλα 

ανώτερα, περισσότερο έμπειρα ή πιο συντηρητικά άτομα. Για παράδειγμα, οι νεαρές 

γυναίκες δε θα μπορούσαν να εκφράσουν τόσο εύκολα τις ιδέες και τις απόψεις τους 

μπροστά στις μητέρες ή τις πεθερές τους, όπως θα έκαναν στην περίπτωση που θα 

συμμετείχαν σε μια ομάδα από την οποία θα αποκλείονταν οι ηλικιωμένες γυναίκες. 

 

Είναι γνωστό ότι η στάση και οι αντιλήψεις των ανθρώπων διαμορφώνονται, 

τουλάχιστον εν μέρει, από την αλληλεπίδρασή τους με άλλους ανθρώπους. Οι πιο 

παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής πληροφοριών, όπως οι μεμονωμένες συνεντεύξεις 

(interviews), θεωρούν ως δεδομένο ότι τα άτομα που παίρνουν μέρος σε αυτές 

γνωρίζουν τι αισθάνονται, κάτι που τις καθιστά λιγότερο επαρκείς στα πλαίσια νέων ή 

αμφισβητούμενων ζητημάτων. Ακόμη, οι μεμονωμένες συνεντεύξεις προϋποθέτουν ότι 

τα άτομα διαμορφώνουν τις απόψεις τους μεμονωμένα. Ωστόσο, κοινωνικοί επιστήμονες 

έχουν επισημάνει ότι τα άτομα, συχνά, έχουν την ανάγκη να ακούνε και άλλες απόψεις 

προτού να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη (Krueger, 1988 in Van Asselt et al., 2001). 

Έχουν επίσης την τάση να επηρεάζουν ο ένας τον άλλον με τα σχόλιά τους και ότι  κατά 

τη διάρκεια μιας συζήτησης οι απόψεις ενός ατόμου μπορούν να διαφοροποιηθούν.  

 

Επίσης, το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγεται ένα focus group επιτρέπει στα άτομα 

να αποκαλύψουν συναισθήματα που συνήθως δεν προκύπτουν από άλλου τύπου 

ερωτήσεις. Αυτό το ευνοϊκό κλίμα δημιουργείται μέσω της κατάλληλης επιλογής της 

ομάδας των συμμετεχόντων. Οι τελευταίοι πρέπει να μη γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά 

να έχουν κάτι κοινό, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα. Εάν είναι 

άγνωστοι μεταξύ τους θεωρούν ότι είναι απίθανο να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, με 

αποτέλεσμα να είναι συνήθως πιο ανοικτοί στο να εκφράσουν και να μοιραστούν τις 

σκέψεις και τις απόψεις τους.  
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Όμως, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε μια συνηθισμένη ομαδική συζήτηση, στα focus 

groups, οι σκόπιμες πληροφορίες για το υπό εξέταση ζήτημα δίνονται σαν εισαγωγή 

(input) ή/και ερέθισμα για τη συζήτηση. Η συζήτηση, συνήθως, "στρέφεται" γύρω από 

μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Έτσι, τις περισσότερες φορές, δεν καλύπτει 

έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών θεμάτων, αλλά επιτρέπει στον ερευνητή να 

διερευνήσει ένα ή δύο θέματα με μεγάλη λεπτομέρεια. 

 

Τέλος, τα focus groups είναι μια μέθοδος προσανατολισμένη προς τη διερεύνηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός προβλήματος, όπως για παράδειγμα τις ανησυχίες των 

ανθρώπων για την κλιματική αλλαγή. Τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν είναι 

εξαιρετικά πολύτιμα όταν απαιτούνται ζωηρές περιγραφές. Στην πραγματικότητα, τα 

focus group είναι ένας όλο και περισσότερο δημοφιλής τρόπος να μάθουμε σχετικά με 

τις απόψεις και τα πιστεύω ορισμένων ατόμων. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ψηφοφορίες 

αλλά σε βάθος, ποιοτικές συνεντεύξεις με έναν μικρό αριθμό προσεκτικά επιλεγμένων 

ατόμων. Ακούγοντας τους ανθρώπους να συζητούν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές 

τους απόψεις παρέχεται ένας μεγάλος αριθμός πληροφοριών, όχι μόνο για αυτό που 

σκέφτονται, αλλά γιατί το σκέφτονται και τον τρόπο που θα το πράξουν. 

 

 

4.3. Πεδία Εφαρμογής της Μεθόδου 

 

Συχνά, οι ερευνητές χρειάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις για να συγκεντρώσουν τα 

αρχικά στοιχεία για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ειδικά όταν είναι γνωστές λίγες 

πληροφορίες για αυτό. Η μέθοδος των focus groups είναι ενδεχομένως μια τέτοια 

διερευνητική προσέγγιση και μπορεί να αποβεί περισσότερο αποτελεσματική σε 

ορισμένες ερευνητικές διαδικασίες από ότι οι παραδοσιακότερες προσεγγίσεις. Έτσι, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεδιαλύνουν πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές ή 

μπορούν να οργανωθούν για να αποσπάσουν διορατικότητα και πληροφορίες για ένα 

θέμα, εξετάζοντάς το από μια νέα οπτική γωνία. 

 

Πιο συγκεκριμένα τα focus groups μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα προκαταρκτικά ή 

διερευνητικά στάδια μιας μελέτης (Krueger, 1988 in Van Asselt et al., 2001), κατά τη 
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διάρκεια μιας μελέτης – ίσως για να αξιολογήσουν ή να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων – ή μετά την ολοκλήρωση της μελέτης – για να 

αποτιμήσουν τον αντίκτυπό της ή για να δημιουργήσουν επί πλέον δρόμους έρευνας. 

Ακόμη, τα focus groups, μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση ή στην παραγωγή 

υποθέσεων, στην ανάπτυξη ερωτήσεων, ιδεών και απόψεων για ερωτηματολόγια και στη 

δόμηση οδηγών συζήτησης (interview guides).  

 

Όπως αναφέρθηκε, η μέθοδος των focus groups δεν παρέχει ποσοτικές πληροφορίες 

αλλά ποιοτικές. Οι ποιοτικές, αυτές, πληροφορίες και τα στοιχεία όσον αφορά σε 

συγκεκριμένα θέματα, παρέχονται μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και με έναν 

σχετικά μικρό προϋπολογισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για νέα ζητήματα που 

εξαρτώνται άμεσα από την κοινή γνώμη ή τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Έτσι, τα 

focus groups μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη σχεδίων, προϊόντων ή 

υπηρεσιών, όπως(Dürrenberger et al., 1997): 

 

 στην εκτίμηση/υπολογισμό των αναγκών  

 στον έλεγχο νέων ιδεών  

 στην έρευνα αγοράς, στο πώς δηλαδή οι καταναλωτές σκέφτονται και ενεργούν 

σχετικά με την αγορά και τη χρήση ορισμένων προϊόντων 

 σε νέα προγράμματα παρέμβασης (π.χ. εκπαίδευση, δημόσια υγεία)  

 σε πολιτικές εκστρατείες (συντονισμός ημερησίων διατάξεων, προσέλκυση νέων 

ψηφοφόρων)  

 στην επικοινωνία και εξήγηση ρίσκου/κινδύνου (π.χ. μεταξύ γιατρών και 

ασθενών) 

 

Ωστόσο, τα focus groups μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε σαν μέθοδος αυτού καθ’ 

εαυτού είτε συμπληρωματικά σε άλλες μεθόδους όπως για παράδειγμα σαν συνέχεια σε 

μια έρευνα δι’ αλληλογραφίας (ερμηνεύοντας τα δεδομένα) ή δημιουργώντας 

πληροφορίες για ερωτηματολόγια. Σήμερα, χρησιμοποιούνται σε τόσο διαφορετικούς 

τομείς, όπως στην κοινωνιολογία, στην υγεία, στο μάρκετινγκ, στην πολιτική, στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη και στη ψυχολογία. Επιπλέον, 

τα focus groups γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, ως εργαλεία, στον τομέα του 

περιβάλλοντος αλλά και στη διακυβέρνηση, τόσο ο Clinton όσο και ο Blair 

χρησιμοποίησαν, στο παρελθόν, τα focus group για να ελέγξουν ιδέες και προτάσεις τους.  
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Προκειμένου να δοθεί μια σύντο η περιγραφή του πεδίου εφαρμογής των focus group, 

δίνονται στη συνέχεια παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές της μεθόδου

μ

.3.1. Σχεδιασμός Γεννητικότητας (Family planning) 
 

p προκειμένου να ερευνήσει τα 

ίνητρα και τους λόγους για τη χρήση ή μη αντισυλληπτικών μεθόδων στον πληθυσμό 

.3.2. Οδική ασφάλεια 
 

οσε τα focus group σε νέους οδηγούς προκειμένου να καθορίσει 

ους φόβους που λειτουργούν ως εμπόδιο στην ασφαλή οδική συμπεριφορά, φορώντας 

.3.3. Έρευνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (media) 
 

 και Macgregor, το 1995, οι 

υμμετέχοντες όχι μόνο συζήτησαν νέες διαφορετικές πλευρές του ίδιου γεγονότος, 

                                           

2: 

 

4

Ο/Η Folch-Lyon, το 1981, χρησιμοποίησε τα focus grou

κ

του Μεξικού. Οι Ward et al., το 1991, ερεύνησαν τη γνώση και την άποψη των ανδρών 

στις Ονδούρες σχετικά με την ανδρική στείρωση σαν μέσο του σχεδιασμού 

γεννητικότητας. Στο ίδιο σημείο, παρουσιάζονται στοιχεία από μελέτες σχετικά με 

εμπειρίες γυναικών που υποβλήθηκαν σε απολίνωση σαλπίγγων (tubal litigation) στη 

Γουατεμάλα και το Ζαΐρ. 

 

4

Ο Basch, το 1987, εφάρμ

τ

δηλαδή ζώνες ασφαλείας. Ένα συμπέρασμα ήταν ότι ο φόβος του να μην πέσουν στο 

νερό, θάλασσα ή λίμνη, ή να μην παγιδευτούν στην περίπτωση που το αυτοκίνητο πιάσει 

φωτιά, αποτρέπει τους ανθρώπους από τη χρήση των ζωνών ασφαλείας. Επιπλέον, το να 

βάλει τη ζώνη του ένας συνεπιβάτης ερμηνεύεται συχνά από τον οδηγό σαν έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς τις οδικές του ικανότητες.  

 

4

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Morrison

σ

αλλά είχαν επίσης την ευκαιρία να επεξεργαστούν μια δική τους έκδοση τηλεοπτικής 

πληροφορίας. Αν και αυτό ήταν μια, μάλλον, χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο βοήθησε 

 
2 Τα παραδείγματα από τις διάφορες εφαρμογές της μεθόδου των focus groups έχουν παρθεί από το ULYSSES Working 
Paper: “A manual for a participatory tool”. 
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τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την κριτική τους, να αναπτύξουν και να παράγουν 

μια τροποποίηση που ήταν πιο κοντά στα δικά τους ιδανικά.  

 

4.3.4. Κίνδυνος καύσης επικίνδυνων αποβλήτων 

ι Liebow et al., το 1993, εφάρμοσαν τα focus group για να εξετάσουν την άποψη των 

4.3.5. Υγειονομική Ενημέρωση 

 Kitzinger, το 1994, ερεύνησε την παρουσίαση, το περιεχόμενο και την επίδραση των 

4.3.6. Πολιτικές εκστρατείες 

ίναι γνωστό ότι οι πολιτικές εκστρατείες στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό στα focus 

4.3.7. Ενεργειακή πολιτική 

ι Dahinden και Duerrenberger, το 1997, χρησιμοποίησαν τα focus group για να 

 

Ο

ντόπιων κατοίκων σχετικά με ένα σχεδιασμένο κλίβανο αποβλήτων/σκουπιδιών. 

Διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες θεώρησαν την ελαχιστοποίηση του ποσού των 

αποβλήτων σαν την πιο κατάλληλη προσέγγιση στη διαχείριση των επιβλαβών 

αποβλήτων. Ήρθαν, έτσι, αντιμέτωποι με μια συγκεκριμένη επιλογή, μεταξύ της 

επικίνδυνης ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και της καύσης, όπου η δεύτερη θεωρήθηκε ως 

λιγότερο αρνητική από ότι πολλές φορές θεωρούντο. 

 

 

Η

μηνυμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τον ιό HIV (AIDS).  

 

 

Ε

group. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η εκστρατεία του Yeltsin που είχε επιστρατεύσει 

"τις καλύτερες έρευνες focus group, άμεσες αποστολές, δεδομένα ερευνών, πολιτικές 

συμβουλές και διαφημιστικές ειδικότητες που μπορούν να αγοραστούν". 

 

 

Ο

ερευνήσουν την αποδοχή διάφορων μακροπρόθεσμων στόχων κατανάλωσης ενέργειας 

και πολιτικών μέσων επίτευξης αυτών των στόχων. Οι ομάδες κλήθηκαν να αναπτύξουν 

μια ομόφωνη συστατική επιστολή (ομάδα συναίνεσης). Τα αποτελέσματα έδειξαν μια 
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προτίμηση για σταθεροποίηση ή ελαφρώς μείωση της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Όσον αφορά σε αυτά τα μέσα, προτιμήθηκε μια μίξη πληροφοριών και φορολογίας για 

την κατανάλωση ενέργειας. 

 

 

4.4. Διαμόρφωση ενός Οδηγού Συζήτησης και του Υλικού 

ο

τη βιβλιογραφία των focus groups πολλές φορές αναφέρεται ότι θεωρείται σκόπιμο ο 

ίναι σημαντικό η δημιουργία του οδηγού συζήτησης να είναι γερά βασισμένη στο 

 βασική ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει ποια θέματα 

Πληρ φοριών  

 

Σ

ερευνητής να συντάσσει έναν προκαταρκτικό οδηγό συζήτησης (interview guide) και 

ένα υλικό πληροφοριών (information material) την ίδια στιγμή που καθορίζεται και ο 

σκοπός της έρευνας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν έπειτα να συμπληρωθούν, προτού 

στρατολογηθούν οι συμμετέχοντες των focus groups της μελέτης. Ο λόγος για αυτό είναι 

ότι τα άτομα που πιθανόν θα συμμετάσχουν σε ένα focus group πολλές φορές 

ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα από αυτά που υποτίθεται θα συζητηθούν μέσα 

στο focus group και επομένως ο ερευνητής θα πρέπει να έχει κατά περιόδους κάποιο 

είδος πληροφοριών έτοιμο να τους παρέχει προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες 

τους. Οι ολοκληρωμένοι αυτοί οδηγοί συζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα, 

σαν βοήθεια για το συντονιστή της ομάδας κατά τη διάρκεια των focus groups (Gooch et 

al, 2003).  

 

Ε

στόχο της μελέτης. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται και οι πληροφορίες που δίνονται 

στους συμμετέχοντες των focus groups, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ποιότητα 

του ερευνητικού υλικού που θα συλλεγεί από τη διαδικασία. Ο σκοπός της μελέτης σε 

συνδυασμό με τον οδηγό συζήτησης βοηθά επίσης τον ερευνητή στο να επιλέξει ποιες 

ομάδες θα πρέπει να στρατολογηθούν για τα focus groups που θα διεξαχθούν (Gooch et 

al, 2003).  

 

Η

θα συζητηθούν προτού αποφασίσει το πώς θα τα ρωτήσει. Πρέπει επίσης να γίνει 

κατανοητό ότι η φάση σχεδιασμού της μελέτης δε σταματά σε οποιοδήποτε δεδομένο 
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σημείο, μετά από το οποίο ο ερευνητής μπορεί να κινηθεί προς άλλα προβλήματα. 

Διάφοροι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η φάση του σχεδιασμού έχει την τάση να 

ακολουθεί τον ερευνητή σε όλα τα στάδια της μελέτης. Έτσι, αν ο ερευνητής είναι 

προσεκτικός κατά τις προετοιμασίες του στην αρχή της μελέτης, τα ενδεχόμενα 

μετέπειτα προβλήματα θα είναι ευκολότερο να διαχειριστούν (Gooch et al, 2003).  

 

 

4.4.1. Οδηγός συζήτησης 

να focus group μπορεί να είναι δομημένο ή όχι. Η διαφορά έγκειται στο πόσο 

 δημιουργία ενός οδηγού συζήτησης θα βοηθήσει τους ερευνητές να συγκροτήσουν τις 

ε ένα δομημένο focus group ο οδηγός συζήτησης είναι και ο βασικός άξονας. Ο 

 

Έ

αναμεμειγμένος είναι ο συντονιστής της ομάδας στη συζήτηση, δηλαδή πόσο ενεργός 

είναι στο να υποβάλει ερωτήσεις. Σε ένα δομημένο focus group ο συντονιστής 

ακολουθεί τον οδηγό συζήτησης και οι συμμετέχοντες καλούνται να αποκριθούν στις 

ερωτήσεις που τους δίνονται. Αντίθετα σε ένα μη δομημένο focus group ο συντονιστής 

αφήνει την εξέλιξη της συζήτησης στους συμμετέχοντες και ελέγχει τη συζήτηση μόνο 

με το να τους κρατά στο θέμα και να τους βοηθά όταν αυτοί οδηγούνται σε κάποιο 

αδιέξοδο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο ένας οδηγός συζήτησης να αναπτύσσεται ανεξάρτητα 

από το εάν η ερευνητική ομάδα έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια δομημένη ή όχι 

προσέγγιση (Gooch et al, 2003).  

 

Η

σκέψεις τους και να συνδέσουν το σκοπό της μελέτης με το σύνολο των θεμάτων που θα 

ήθελαν να συζητήσουν οι συμμετέχοντες των focus groups. Ακόμη και σε ένα μη 

δομημένο focus group μπορεί να είναι σημαντικό ο συντονιστής της ομάδας να έχει έναν 

τέτοιο οδηγό στην περίπτωση που η συζήτηση δεν εξελιχθεί με τον επιθυμητό τρόπο. 

Επίσης, ο οδηγός συζήτησης θα βοηθήσει το συντονιστή όταν αυτός θα κληθεί να βγάλει 

μια συνολική άποψη της συζήτησης (Gooch et al, 2003).  

 

Σ

συντονιστής ενεργεί σύμφωνα με αυτόν, τροφοδοτώντας την ομάδα με ερωτήσεις 

προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια της συζήτησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας είναι πολύ σημαντικό οι ερωτήσεις που αναπτύσσονται μέσα στον οδηγό 
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συζήτησης να σχετίζονται με σκοπό της μελέτης. Οι συμμετέχοντες θα ανταποκριθούν 

στις λεπτές μεταβολές στη διατύπωση των ερωτήσεων και στην περίπτωση που ο 

ερευνητής δεν έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του οδηγού συζήτησης, η 

συζήτηση μπορεί να εστιάσει σε σημεία που δε θεωρούνται σημαντικά για τη μελέτη. Ο 

συντονιστής μπορεί τότε να επαναπροσδιορίσει την ερώτηση, αλλά αυτό μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση στους συμμετέχοντες και τη συζήτηση.  

 

Ακόμη, ένας οδηγός συζήτησης πρέπει να δομηθεί με ερωτήσεις που η μια να είναι 

πορεί να περιγραφεί ως μια τεχνική στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα 

στόσο, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτού τύπου έτσι ώστε να υπάρχουν πολλές 

συνέχεια της άλλης. Σύμφωνα με τον Kreuger (1993) ένας οδηγός συζήτησης πρέπει να 

αποτελείται από πέντε διαφορετικά είδη ερωτήσεων – τις εναρκτήριες ερωτήσεις 

(opening questions), τις εισαγωγικές ερωτήσεις (introductory questions), τις μεταβατικές 

ερωτήσεις, τις ερωτήσεις κλειδιά και τις ερωτήσεις κλεισίματος (finishing questions). 

Σκοπός ενός οδηγού συζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια σειρά ερωτήσεων με τις 

οποίες συμμετέχοντες θα οδηγούνται βαθύτερα στον τομέα ενδιαφέροντος.  

 

Μ

αρχικά να αντιδράσουν και να συζητήσουν ελεύθερα γύρω από μια γενική ερώτηση και 

έπειτα, με τη βοήθεια των ερωτήσεων, οδηγούνται με έναν εστιασμένο τρόπο στις 

ερωτήσεις κλειδιά που ο ερευνητής έχει αναπτύξει για τη μελέτη. Σκοπός των 

ερωτήσεων κατάληξης (ending questions) είναι να ανοιχτεί και πάλι η συζήτηση και να 

δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να φέρουν πτυχές της συζήτησης που μόνο εν 

συντομία ή δεν καλύφθηκαν καθόλου νωρίτερα κατά τη διάρκεια του focus group 

(Morgan 1997, Kreuger 1993 in Gooch et al, 2003).  

 

Ω

πιθανές απαντήσεις. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, όπως αυτές που μπορούν να 

απαντηθούν με ένα "ναι" ή ένα "όχι," πρέπει να αποφευχθούν. Είναι επίσης σημαντικό 

να αποφευχθούν ερωτήσεις που μαρτυρούν την άποψη του συντονιστή ή την απάντηση 

που εκείνος ελπίζει να λάβει. Έτσι, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι: 

 

 σαφώς διατυπωμένες και εύκολα κατανοητές  

 ουδέτερες, έτσι ώστε η διατύπωση να μην επηρεάζει την απάντηση  

 προσεκτικά τοποθετημένες, έτσι ώστε οι γενικές ερωτήσεις να προηγούνται των 

δυσκολότερων  
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 διατεταγμένες έτσι, ώστε τα λιγότερο προσωπικά θέματα να προηγούνται των πιο 

προσωπικών  

 

Όμως, κατανοητό ότι ο οδηγός συζήτησης δεν πρέπει να λειτουργεί όπως 

να ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να υπάρχουν για να βοηθήσουν το 

α διατυπώνονται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι συμμετέχοντες συνήθως παρατηρούν το 

up 

αι έπειτα συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά με τις ερωτήσεις του οδηγού 

.4.2. Υλικό πληροφοριών 

 

 παράγει έναν αριθμό διαφορετικών πληροφοριών, μεταξύ 

λλων για λόγους παρουσίασης, σχετικά με τη μελέτη και τους στόχους της, αλλά και ως 

αξίζει να γίνει 

έ

συντονιστή και τη συζήτηση, αλλά οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κάποια ελευθερία 

κινήσεων όταν καλούνται να συζητήσουν τις ερωτήσεις και να οδηγήσουν τη συζήτηση 

σε διαφορετικές πτυχές του θέματος. Αυτή η ελευθερία που δίνουν τα focus groups στο 

να κατευθύνουν οι συμμετέχοντες τη συζήτηση σε διαφορετικές κατευθύνσεις είναι που 

τα κάνει να ξεχωρίζουν από τις περισσότερο συμβατικές μεθόδους ομαδικής συζήτησης. 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα είναι πολύ σημαντικό οι ερωτήσεις στον οδηγό συζήτησης 

ν

συντονιστή και το τι αυτός λέει. Ακόμα κι αν οι λέξεις έχουν διαφορετική σημασία για 

τους διάφορους ανθρώπους, είναι σημαντικό ο συντονιστής να προσπαθήσει να κρατήσει 

τα focus groups σε ένα πλαίσιο όσο το δυνατόν όμοιο, ειδικά εάν είναι επιθυμητή η 

σύγκριση μεταξύ των ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι ο συντονιστής πρέπει να τηρεί τον 

οδηγό συζήτησης και τις ερωτήσεις αυτού, κατά τη διάρκεια όλων των focus groups.  

 

Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, εάν ο ερευνητής πραγματοποιήσει ένα focus gro

κ

συζήτησης, και αποφασίσει να αλλάξει τη δομή του, το πρώτο focus group θα πρέπει να 

μπει στην άκρη σαν έλεγχος. Διαφορετικά οποιαδήποτε διαφορά στις αντιδράσεις μεταξύ 

της πρώτης ομάδας και των υπόλοιπων focus groups μπορεί να οφείλεται στη μεταβολή 

του οδηγού συζήτησης. Ωστόσο, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στα δομημένα focus group 

και όχι τόσο στα μη δομημένα focus groups. 

 

 

4

Η μελέτη μπορεί να πρέπει να

ά
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εισαγωγικό υλικό για τους συμμετέχοντες μελλοντικών focus groups. Ωστόσο, σε αυτό 

το σημείο με τον όρο υλικό πληροφοριών (information material) θα εννοούμε τις 

εισαγωγικές πληροφορίες που παρέχονται στους συμμετέχοντες. Έχει διαπιστωθεί πως 

όταν ο ερευνητής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τους πιθανούς συμμετέχοντες 

ενός focus group μια συνηθισμένη ερώτηση είναι “περί τίνος πρόκειται και με τι έχει να 

κάνει αυτό το focus group”. Αυτή η ερώτηση μπορεί να είναι δύσκολο να αποφευχθεί, 

στην περίπτωση που ο ερευνητής πρέπει να πείσει τον πιθανό συμμετέχοντα να 

συμμετάσχει. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό, να μην επηρεαστούν οι απόψεις και οι 

προσδοκίες των συμμετεχόντων σε μεγάλο βαθμό (Gooch et al, 2003).  

 

Ένας βασικός στόχος ενός focus group είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των 

υμμετεχόντων με όσο το δυνατόν λιγότερη επιρροή από τον ερευνητή. Ο ερευνητής 

υτές μπορούν να παρασχεθούν με τη βοήθεια προφορικών 

αρουσιάσεων (π.χ. διαλέξεις), γραπτών εγγράφων (π.χ. περιοδικά ή επιστημονικά 

 χ  

 

 

 

σ

επομένως πρέπει να γνωρίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες δίνονται, γραπτά ή 

προφορικά, μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν την άποψη του συμμετέχοντα. Γι’ 

αυτό είναι συχνά προτιμότερο για τον ερευνητή να αναπτύξει ένα υλικό πληροφοριών 

που να μπορεί να παρουσιαστεί στους πιθανούς συμμετέχοντες απαντώντας σε 

οποιαδήποτε γενική ερώτηση μπορεί να έχουν, αλλά συγχρόνως χωρίς να τους 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, γιατί τότε θα τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρη η διαδικασία 

(Gooch et al, 2003). 

 

Οι πληροφορίες α

π

άρθρα) και ηλεκτρονικών μέσων (π. . μοντέλα υπολογιστών). Η ισορροπία μεταξύ της 

παροχής πληροφοριών και όχι απαραίτητα του επηρεασμού των συμμετεχόντων είναι 

δύσκολη, αλλά εάν ο ερευνητής γνωρίζει το πρόβλημα και πάρει μέτρα για αυτό, η 

μελέτη θα ωφεληθεί, σε γενικές γραμμές, από κάποια μορφή υλικού πληροφοριών 

(Gooch et al, 2003). 
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4.5. Η Προετοιμασία των Focus Groups 

 

ς μεθόδου έχει δημιουργήσει βασικούς 

ανόνες για την εφαρμογή τους. Ωστόσο, αυτοί δε γίνονται πάντα γενικά αποδεκτοί, 

.5.1. Το μέγεθος των focus groups 

 

ήσεις ως προς το πόσα άτομα μπορούν ή πρέπει να 

υμμετέχουν σε ένα focus group. Τα περισσότερα άρθρα και βιβλία υποστηρίζουν ότι ο 

 μια μικρότερη ομάδα οι συμμετέχοντες συνήθως θεωρούν ότι έχουν 

εγαλύτερη επιρροή στη συζήτηση, ενώ δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν όλες οι 

Η ανάπτυξη των focus groups ως μιας ερευνητική

κ

ούτε θα πρέπει να θεωρηθούν ως ο μόνος τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να 

διεξάγονται τα focus groups, αλλά μπορούν να παρέχουν μια υπόδειξη για τον τρόπο με 

τον οποίο η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια θα συζητηθούν μερικές 

από τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προτού 

οργανωθούν τα focus groups. Έτσι, η σωστή προετοιμασία και η πρώτη εκτίμηση των 

πιθανών προβλημάτων μπορεί να σημάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχώς 

ολοκληρωμένης μελέτης και μιας μελέτης με ένα πλήθος από συγκρουόμενα στοιχεία. 

 

 

4

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εισηγ

σ

αριθμός των συμμετεχόντων πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 12 (Kreuger 1993, Morgan 

1997, Wibeck 2000). Αυτές οι συστάσεις είναι βασισμένες στο πώς η λειτουργικότητα 

της συζήτησης μιας ομάδας αλλάζει όταν συμμετέχει σ’ αυτήν διαφορετικός αριθμός 

ατόμων.  

 

Μέσα σε

μ

απόψεις. Ωστόσο, οι πολύ μικρές ομάδες, που συγκροτούνται συνήθως από ένα ή δύο 

άτομα, μπορεί να αποτύχουν εάν τόσο λίγα άτομα δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Ένα 

άλλο πρόβλημα είναι ότι η σύνοδος μπορεί να πάρει τη μορφή συνεντεύξεων και να 

οδηγήσει σε έλλειψη ενέργειας. Αντίθετα, οι πολύ μεγάλες ομάδες στερούνται της 

συνοχής και μπορεί να δημιουργηθούν δευτερεύουσες συνομιλίες ή οι συμμετέχοντες 

μπορεί να απογοητευτούν στην περίπτωση που θα πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους 

για να απαντήσουν ή να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η φυσική απόσταση μεταξύ των 
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συμμετεχόντων αυξάνεται συνήθως σε μια μεγαλύτερη ομάδα και αυτό μπορεί να 

εμποδίσει την εξέλιξη της συζήτησης (Gooch et al, 2003).  

 

Ωστόσο, συνεσταλμένοι ή αυταρχικοί συμμετέχοντες είναι ένα πρόβλημα σε 

 

κ

 αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων είναι πολύ σημαντική εάν ένα focus group 

.5.2. Η επιλογή των συμμετεχόντων σε ένα focus group  

ια την επιλογή των συμμετεχόντων σε ένα focus group είναι σημαντικό οι ερευνητές να 

οποιοδήποτε είδος ομάδας. Μέσα σε μια μικρότερη ομάδα είναι συνήθως ευκολότερο να 

συμμετάσχουν στη συζήτηση ακόμα και τα πιο λιγομίλητα άτομα. Είναι πιο δύσκολο να 

κρυφτούν σε μια μικρότερη ομάδα και αυτό θα δημιουργήσει αυτόματα ένα αίσθημα ότι 

οι συμμετέχοντες αναμένεται να πουν ότι σκέφτονται. Τα αυταρχικά άτομα μπορεί να 

εμποδίσουν την ομαλή ροή μιας συζήτησης τόσο σε μια μικρή όσο και σε μια μεγάλη 

ομάδα. Σε μια μεγάλη ομάδα η πιθανότητα κάποιου που είναι έτοιμος να μιλήσει 

αυξάνεται. Από την άλλη μεριά, μέσα σε μια μικρή ομάδα υπάρχει συνήθως 

περισσότερος χρόνος για τον καθένα αι επομένως είναι ευκολότερο να μιλήσει (Gooch 

et al, 2003).  

 

Η

πρόκειται να είναι επιτυχές, αλλά δεν υπάρχει κανένας μαγικός αριθμός που να δηλώνει 

πόσους συμμετέχοντες πρέπει να περιλαμβάνει ένα focus group. Η αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων αλλάζει από ομάδα σε ομάδα. Τέλος, ο σκοπός της μελέτης παίζει 

σημαντικό ρόλο στο πόσα άτομα θα πρέπει να περιέχει ένα focus group (Gooch et al, 

2003).  

 

 

4

 

Γ

έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους το σκοπό της μελέτης. Και αυτό γιατί ο σκοπός της 

μελέτης είναι αυτός που πρέπει να καθοδηγεί τον ερευνητή προς την αναζήτηση των 

συμμετεχόντων. Όμως, δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι 

συμμετέχοντες για ένα focus group. Εάν τα focus groups αποτελούνται από λάθος 

"άτομα”, τα αποτελέσματά τους θα έχουν περιορισμένη αξία ή στη χειρότερη περίπτωση, 

δε θα έχουν καμία σημασία για τη μελέτη (Kreuger, 1994 in Gooch et al, 2003).  
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την επιλογή των συμμετεχόντων. Η επιλογή αυτή μπορεί 

να γίνει τυχαία ή επιλεκτικά. Μια τυχαία προσέγγιση θα βοηθήσει τον ερευνητή να 

περιορίσει τυχόν προβλήματα σχετικά με προκατειλημμένες επιλογές, αλλά μπορεί να 

λειτουργήσει σωστά μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια 

επιλογής για τη μελέτη. Μια τυχαία επιλογή μπορεί ωστόσο να είναι επικίνδυνη επειδή 

οι ερευνητές δε θα έχουν στην πραγματικότητα κανέναν έλεγχο στη δυναμική της 

ομάδας. Ακόμη οι συμμετέχοντες που επιλέγονται μέσω μιας τέτοιας προσέγγισης 

μπορεί να μην αισθανθούν άνετα να μιλήσουν μπροστά σε αγνώστους, ειδικά εάν το 

θέμα είναι “ευαίσθητο”. Ακόμη, οι διαφορετικές εμπειρίες των συμμετεχόντων μπορεί 

να δημιουργήσουν προβλήματα σε μια ανοικτή συζήτηση και να αναγκάσουν μερικά 

άτομα να γίνουν αυταρχικά και άλλα να γίνουν λιγόλογα (ULYSSES, WP-97-2).  

 

Οι συμμετέχοντες είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη μελέτη και τα 

προβλήματα αλληλεπίδρασης που μπορεί να αποκαλυφθούν αρχικά όταν διεξάγονται τα 

focus groups μπορεί να είναι δύσκολο να υπερνικηθούν, με αποτέλεσμα να απειλείται 

οποιοδήποτε υλικό προκύπτει από αυτό το focus group. Για το σκοπό αυτό η 

στρατολόγηση των συμμετεχόντων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και στην περίπτωση 

της τυχαίας επιλογής η διαδικασία γίνεται περισσότερο χρονοβόρα. Το σημαντικότερο 

σημείο, και εδώ, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο σκοπός της μελέτης.  

 

Ανάλογα, λοιπόν, με το σκοπό της μελέτης, η σύνθεση της ομάδα επιλέγεται να είναι 

ομοιογενής ή ετερογενής, από την άποψη πεποιθήσεων, επαγγέλματος, ηλικίας, φύλου, 

υπηκοότητας, κ.τλ. των μελών της. Ωστόσο, εάν η ομάδα είναι ετερογενής σε μεγάλο 

βαθμό οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν προβλήματα ο ένας με τον άλλον και επομένως 

να είναι απρόθυμοι να συζητήσουν, ενώ στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να 

καταλήξουν σε σύγκρουση ο ένας με τον άλλον ή να επιλέξουν να μη συμμετέχουν στη 

συζήτηση (ULYSSES, WP-97-2).  

 

Εναλλακτικά, φέρνοντας κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα ή εμπειρίες είναι πιο 

εύκολο για αυτούς να πραγματοποιήσουν μια παραγωγική συζήτηση. Όμως και σε αυτήν 

την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα για το ερευνητικό υλικό. Μέσα σε 

μια ομοιογενή ομάδα κάποιες απόψεις ή ιδέες μπορεί να μην έρθουν στην επιφάνεια 

επειδή οι συμμετέχοντες τις θεωρούν δεδομένες. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

άτομα που φαίνονται ομοιογενή σε ορισμένα χαρακτηριστικά δεν έχουν πάντα τις ίδιες 
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απόψεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων από τα 

focus groups. Έτσι, ακόμα κι αν πέντε focus groups γιατρών φαίνεται να συμφωνούν 

σχετικά με μια άποψη, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η άποψη αυτή είναι 

αντιπροσωπευτική για τον κλάδο των γιατρών γενικότερα.  

 

Συνήθως, σε μια μελέτη χρησιμοποιούνται διαφορετικές ομάδες προκειμένου να 

συγκεντρωθούν οι απαραίτητες διαφορετικές απόψεις. Έτσι, στην περίπτωση μιας 

έρευνας μάρκετινγκ, για παράδειγμα, θα κληθούν να συμμετάσχουν πιθανόν οι 

καταναλωτές. Εάν πρόκειται για ένα πρόγραμμα υγείας που σχεδιάζεται για την 

πρόληψη του υιού του AIDS, τα focus group που θα διαμορφωθούν θα πρέπει να 

εστιάσουν σε άτομα που εκτίθενται ιδιαίτερα σε αυτόν τον κίνδυνο. Σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο σχεδιασμό γεννητικότητας, μπορεί να 

προσεγγιστούν ζευγάρια ή και ολόκληρες οικογένειες. Ακόμη τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά είναι ένας άλλος τρόπος για τον καθορισμό της σύνθεσης ενός focus 

group. Έτσι, στην περίπτωση ενός υποψήφιου πολιτικού ίσως να θεωρηθεί φρόνιμο να 

διεξαχθούν χωριστά focus group ανδρών και γυναικών ή νεότερων και ηλικιωμένων 

ψηφοφόρων. Μια επιχείρηση για τον έλεγχο ενός νέου προϊόντος μπορεί να διεξάγει 

focus group σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ενώ, τέλος, οι υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποφάσεων μιας οργάνωσης μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμο να οργανώσουν χωριστά 

focus group για εκείνους που είναι υπέρ και για εκείνους που αντιτάσσονται σε ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα (ULYSSES, WP-97-2).  

 
Ένα ερώτημα που προκύπτει συχνά είναι εάν οι ήδη “υπάρχουσες ομάδες” μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για να συνθέσουν ένα focus group. Το πλεονέκτημα από τη 

χρησιμοποίηση των υπαρχουσών ομάδων είναι ότι έτσι περιορίζεται η εργασία των 

ερευνητών, αφού γλυτώνουν χρόνο για την αναζήτηση των πιθανών συμμετεχόντων. Οι 

ομάδες αυτές έχουν συνήθως μια λειτουργική γραμμή επικοινωνίας. Έτσι, θα είναι 

ευκολότερο να διεξαχθεί μια συζήτηση και επειδή γνωρίζουν ήδη ο ένας τον άλλον δε θα 

είναι απαραίτητο να γίνει η συνηθισμένη εισαγωγική διαδικασία γνωριμίας που γίνεται 

στην περίπτωση αγνώστων. Τα άτομα που έχουν συνήθως πρόβλημα στο να εκφράσουν 

τις απόψεις τους μεταξύ αγνώστων μπορεί να νιώσουν έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα 

σε μια υπάρχουσα ομάδα και επομένως να επιλέξουν να συμμετέχουν περισσότερο 

ενεργά.  
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Το μειονέκτημα με τις υπάρχουσες ομάδες είναι ότι η επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων μπορεί να αναπτυχθεί τόσο καλά που μπορεί να είναι δύσκολο για τους 

ερευνητές να αναλύσουν τη συζήτηση. Οι μικροί υπαινιγμοί, η γλώσσα του σώματος, τα 

αστεία και οι αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ ατόμων που 

γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλον και είναι συνήθως πολύ δύσκολο να ερμηνευθούν από 

έναν αναλυτή. Επιπλέον τα άτομα στις υπάρχουσες ομάδες έχουν συνήθως μια ιστορία. 

Μπορεί να γνωρίζουν ήδη ο ένας την άποψη του άλλου για ένα συγκεκριμένο θέμα και 

επομένως να συζητούν σε ένα επίπεδο που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό χωρίς να 

είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Ωστόσο, το γεγονός ότι γνωρίζει ήδη ο ένας τις απόψεις 

του άλλου μπορεί να θεωρηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας αφού τα μέλη της ομάδας 

μπορεί φοβούνται τις αντιδράσεις των άλλων μελών στην περίπτωση που θέλουν να 

εκφράσουν αντίθετες απόψεις.  

 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω ποικίλλει μεταξύ των ερευνητών. 

Μερικοί από αυτούς θεωρούν τα προβλήματα ελέγξιμα και πιστεύουν πως τα 

πλεονεκτήματα ξεπερνούν τα μειονεκτήματα (Wibeck, 2000 in Gooch et al, 2003). 

Άλλοι θεωρούν ότι ο κίνδυνος που εμπεριέχεται από τη χρήση των υπαρχουσών ομάδων 

είναι πολύ σοβαρός και επομένως υποστηρίζουν ότι οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται 

από αγνώστους (Agar & MacDonald, 1995 in Gooch et al, 2003). Οι Morgan και 

Kreuger προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχουν οι υπάρχουσες ομάδες αλλά δεν 

παίρνουν μια σταθερή θέση ενάντια στη χρησιμοποίησή τους (Morgan & Kreuger 1998, 

Kreuger, 1993 in Gooch et al, 2003). 

 

Ωστόσο, τα focus groups μπορούν επίσης να δημιουργηθούν με τη βοήθεια συνδέσμων 

(contact persons). Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί παρόμοιες αρχές με αυτές των 

υπαρχουσών ομάδων. Ένας τέτοιος σύνδεσμος στρατολογείται σαν συμμετέχοντας και 

έπειτα μέσω αυτού στρατολογούνται οι νέοι συμμετέχοντες. Σε αυτήν την μέθοδο μπορεί 

να εμφανιστούν παρόμοια προβλήματα και πλεονεκτήματα όπως στην περίπτωση των 

υπαρχουσών ομάδων. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι ότι οι σύνδεσμοι 

μπορεί να στρατολογήσουν άτομα που θα έχουν τις ίδιες απόψεις με τον ίδιο. Ωστόσο 

ακόμα κι αν η μέθοδος έχει προβλήματα μπορεί να θεωρηθεί μια λογική προσέγγιση εάν 

οι ερευνητές καταφέρουν να ελέγξουν αυτά τα προβλήματα. Μια άλλη προσέγγιση είναι 

η “συσωρευτική προσέγγιση” (snowball method), στην οποία ένας συμμετέχοντας 

στρατολογείται και στρατολογεί στη συνέχεια έναν νέο συμμετέχοντα, ο οποίος με τη 
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σειρά του στρατολογεί έναν άλλο και ούτω καθ’ εξής (Wibeck, 2000 in Gooch et al, 

2003).  

 

Η στρατολόγηση των επί τόπου συμμετεχόντων χρησιμοποιείται συνήθως μόνο στην 

έρευνα αγοράς όπου, για παράδειγμα, άτομα που κάνουν τα ψώνια τους σε έναν 

πεζόδρομο μπορεί να κληθούν να συμμετέχουν σε ένα focus group σχετικά με αυτόν τον 

πεζόδρομο. Οι συμμετέχοντες μπορεί επίσης να εντοπιστούν μέσω μιας 

“συνδιαστικής“ (piggyback) προσέγγισης, όπου το focus group διεξάγεται σε συνδυασμό 

με ένα γεγονός, μια συνεδρίαση ή μια περίσταση. Οι συμμετέχοντες μπορεί επίσης να 

στρατολογηθούν μέσω μιας ανοικτής αγγελίας, όπου ο ερευνητής θα επιλέξει τους 

συμμετέχοντες μέσα από τα άτομα που θα αποκριθούν στην αγγελία. Το μειονέκτημα με 

αυτήν την προσέγγιση είναι ότι ο αριθμός ατόμων που ανταποκρίνονται στην αγγελία 

μπορεί να είναι πολύ μικρός ή μπορεί να μην είναι το επιθυμητό είδος ατόμων (Wibeck, 

2000 in Gooch et al, 2003).  

 

Ωστόσο, άσχετα με το ποια προσέγγιση θα επιλεγεί τελικά, οι ερευνητές θα πρέπει να 

έρχονται σε επαφή με τους συμμετέχοντες προκειμένου να τους υπενθυμίσουν για την 

ημερομηνία διεξαγωγής του focus group, την ώρα, την τοποθεσία κ.λπ. Αυτό μπορεί να 

γίνει μέσω τηλεφωνημάτων, e-mails ή ταχυδρομικώς. Ωστόσο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

κάποια άτομα τελικά να αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν με αποτέλεσμα να μειώνεται 

ο αριθμός των συμμετεχόντων κάτι που μπορεί να αποβεί καταστρεπτικό για όλη τη 

διαδικασία των focus group (Kreuger 1993, Morgan 1997, Wibeck 2000 in Gooch et al, 

2003).  

 

 

4.6. Η Διεξαγωγή των Focus Groups 

 

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ενός focus group και προτού διεξαχθεί το πρώτο focus group. Μερικά από 

αυτά, όπως η επιλογή των συμμετεχόντων και η υπενθύμισή τους πριν από τη 

συνεδρίαση έχουν ήδη αναφερθεί. Στο σημείο αυτό θα συζητηθεί μια σειρά άλλων 

σημαντικών πτυχών που πρέπει να εξεταστούν.  
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4.6.1. Ο τόπος διεξαγωγής των focus groups 

 

Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς και χαλαροί μέσα στο χώρο 

που πραγματοποιείται η συνεδρίαση. Διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στη 

συζήτηση με αποτέλεσμα να απειληθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η αυθόρμητη 

συνομιλία και συζήτηση είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των focus group και 

επομένως οι ερευνητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να προσαρμόσουν το χώρο 

διεξαγωγής της συζήτησης στις επιθυμίες της ομάδας.  

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο ερευνητής είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει 

ορισμένα ειδικά προετοιμασμένα δωμάτια για τέτοιους σκοπούς (Morgan & Kreuger 

1998 in Gooch et al, 2003). Αυτό δικαιολογείται όταν στη συνεδρίαση θα 

χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα μια βιντεοκάμερα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

πάντα να ενημερώνονται και να ρωτιούνται προτού χρησιμοποιηθεί μια βιντεοκάμερα. 

Το μειονέκτημα του να υπάρχει μια βιντεοκάμερα στο χώρο συνεδρίασης είναι ότι η 

παρουσία της μπορεί να εμποδίσει την ομαλή εξέλιξη της συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα 

αυτά τα δωμάτια υποτίθεται ότι έχουν παράθυρα μονής όψεως (one-way-windows) από 

όπου θα βιντεοσκοπείται η συνεδρίαση ή από όπου οι διοργανωτές του focus group θα 

μπορούν να παρακολουθούν τη συζήτηση.  

 

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη τέτοιου είδους δωματίων σε κάθε έρευνα. Έτσι, 

ανάλογα με το θέμα και το σκοπό της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και τα 

συνηθισμένα, μικρά δωμάτια διασκέψεων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να 

μπορεί να ρυθμιστεί ο ήχος στον τόπο που θα διεξαχθεί το focus group. Δεν είναι 

επομένως συνετό να διεξαχθεί ένα focus group σε έναν υπαίθριο χώρο. Ο λόγος είναι ότι 

διάφορα προβλήματα, όπως ο αέρας που φυσά, μπορεί να κάνει παράσιτα στο 

μικρόφωνο, μπορεί να περνούν αυτοκίνητα, να υπάρχει φασαρία από τα άτομα που 

μπορεί να μένουν στην περιοχή και τα λοιπά. Έτσι, όλοι αυτοί οι ήχοι θα καταγραφούν 

στην ταινία και θα καταστήσουν την μαγνητοσκόπηση -δυσκολότερη. Ακόμη, παιδιά, 

κατοικίδια ζώα ή οτιδήποτε προκαλεί θόρυβο ή αποσπά την προσοχή των 

συμμετεχόντων από τη συζήτηση καλό θα ήταν να μη γίνονται αποδεκτά στο χώρο της 

συνεδρίασης.  
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Ένα ιδανικό μέρος θα ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο για να χωρά να καθίσουν 

άνετα όλοι οι συμμετέχοντες του focus group, μαζί με τον συντονιστή της ομάδας και 

τον βοηθό, κατά προτίμηση γύρω από ένα τραπέζι συσκέψεων. Ένας από τους λόγους 

που κάνουν ένα τέτοιο περιβάλλον ιδανικό είναι ότι η χρήση ενός τέτοιου τραπεζιού θα 

έχει όλους τους συμμετέχοντες σχεδόν στην ίδια απόσταση από το μικρόφωνο, εάν 

υποτεθεί ότι το μικρόφωνο τοποθετείται στη μέση του τραπεζιού. Επιπλέον οι 

συμμετέχοντες θα μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον και θα δημιουργηθεί ένα φιλικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση.  

 

 

4.6.2. Προχωρώντας τη διαδικασία των focus groups 

 

Κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης, οι πιθανοί συμμετέχοντες λαμβάνουν μια 

συνοπτική περιγραφή για το θέμα που θα συζητηθεί και διαβεβαιώνονται ότι η 

συμμετοχή τους είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική και ότι θα προστατευθεί η ανωνυμία 

τους.  

 
Μετά το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων η ομάδα θα πρέπει να καθίσει γύρω από το 

τραπέζι. Ο συντονιστής και ο βοηθός του θα πρέπει να αποφεύγουν να κάθονται σε 

θέσεις που να δίνουν την εντύπωση στην ομάδα ότι αυτοί θα καθοδηγούν τη συζήτηση. 

Το μαγνητόφωνο, που στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως το βασικό 

μέσο τεκμηρίωσης σε ένα focus group, πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε το 

μικρόφωνο να μπορεί να καταγράψει ότι λέγεται στο δωμάτιο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να 

ελεγχθεί εάν το μαγνητόφωνο λειτουργεί σωστά πριν την έναρξη του focus group 

(Gooch et al, 2003).  

 

Στη συνέχεια ο συντονιστής εξηγεί εν συντομία τη διαδικασία του focus group καθώς 

επίσης και το ρόλο του συντονιστή και του βοηθού. Επιπλέον μπορεί να δοθούν και 

κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της συνεδρίασης, αλλά ο συντονιστής θα 

πρέπει να περιοριστεί σε τέτοιες πληροφορίες έτσι ώστε να μην επηρεάσει με αυτές τη 

συζήτηση. Προτού ξεκινήσει η συζήτηση, θέτοντας την πρώτη ερώτηση, ο συντονιστής 

είναι σημαντικό να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να πουν το όνομά τους και 

τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες αργότερα 
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όταν η ταινία θα μεταγραφεί κάνοντας δυνατή τη σύνδεση κάθε φωνής με το όνομα του 

κάθε συμμετέχοντα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

γνωστό το ποιος είπε τι (Gooch et al, 2003).  

 

Μόλις ολοκληρωθούν οι συστάσεις, ο συντονιστής καθοδηγεί τη συζήτηση, 

χρησιμοποιώντας μια σειρά από ερωτήσεις, για να διερευνήσει τις διάφορες πτυχές του 

υπό εξέταση θέματος. Καθώς η ομάδα απαντά σε κάθε ερώτηση, ο μεσολαβητής μπορεί 

να εμβαθύνει για να πάρει περισσότερες πληροφορίες, υποβάλλοντας συνεχόμενες 

ερωτήσεις για να προκαλέσει περισσότερη συζήτηση. 

 

Μόλις υποβληθούν όλες οι ερωτήσεις, ο συντονιστής μπορεί να κλείσει τη συνεδρίαση 

δίνοντας μια περίληψη των σημαντικότερων σημείων της συζήτησης και ρωτώντας την 

ομάδα για ανατροφοδότηση. Διαφορετικά, μπορεί να βάλει όλη την ομάδα να σκεφτεί 

όλα όσα ειπώθηκαν και έπειτα καθένας να επιλέξει ποιο θεωρεί ότι ήταν το 

σημαντικότερο σημείο. Ένας άλλος τρόπος είναι να ρωτήσει τους συμμετέχοντες εάν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα που θα έπρεπε, αλλά δεν 

υποβλήθηκαν. 

 

 

4.6.3. Ο ρόλος του συντονιστή 

 

Δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη απάντηση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένας 

συντονιστής κατά τη διάρκεια ενός focus group ή τι είναι αυτό που κάνει έναν 

συντονιστή ικανό. Τα περισσότερα βιβλία και άρθρα δίνουν μια γενική ιδέα για το πώς 

πρέπει να είναι ένας συντονιστής. Ωστόσο, ποιος είναι ο κατάλληλος ρόλος που ένας 

συντονιστής θα πρέπει να παίξει; Υπάρχουν, τουλάχιστον, τρεις ενδεχόμενοι ρόλοι που 

ένας συντονιστής μπορεί να υιοθετήσει, ειδικά εάν είναι ερευνητής: ο ρόλος εκείνου που 

συγκαλεί τη σύνοδο, ο ρόλος του ειδικού, ο ρόλος του συμμετέχοντα, καθώς και μίξεις 

αυτών.  

 

Στα focus groups, ο κατάλληλος ρόλος για έναν συντονιστή είναι ο ρόλος εκείνου που 

συγκαλεί τη σύνοδο, αυτού που διευκολύνει μια συζήτηση. Διαδραματίζοντας 

πολλαπλούς ρόλους, δηλαδή μεταπηδώντας από τον έναν ρόλο στον άλλον, θα πρέπει να 
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αποφευχθεί. Εάν μια συγκεκριμένη συζήτηση απαιτεί γνώσεις ενός εξειδικευμένου 

ατόμου σαν παροχή πληροφοριών, θα πρέπει να παρασχεθούν οι απαραίτητες 

ειδικότητες από διαφορετικά άτομα, ειδικούς σε αυτόν τον τομέα και όχι από τον 

συντονιστή. Εάν ο συντονιστής διαδραματίζει διπλό ρόλο, ενός βοηθού συνομιλίας και 

ενός εμπειρογνώμονα, τότε ίσως να πλαισιώσει έντονα (ή ακόμα και να εξουσιάσει) τη 

συζήτηση. Ο συντονιστής ενός focus group θα πρέπει επίσης να συγκρατείται και να μην 

παίρνει το ρόλο του συμμετέχοντα, π.χ. να μην προσπαθεί να πείσει τους συμμετέχοντες 

στη συζήτηση για τη δική του, προσωπική άποψη. Συγκεντρώνοντας και τους τρεις 

αυτούς ρόλους θα ήταν ακόμη χειρότερο αφού τότε είναι πιθανό να επηρεάσει την 

έκβαση της συζήτησης. 

 

Ωστόσο, το κύριο έργο του συντονιστή είναι να κρατήσει την ομάδα "συγκεντρωμένη" 

και να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει μια παραγωγική συζήτηση πάνω στο υπό 

εξέταση θέμα. Ακόμη, ένας συντονιστής έχει καθήκον να έχει κατανοήσει πλήρως τους 

υφιστάμενους στόχους της μελέτης. Ένα μεγάλο μέρος της ποιότητας των 

αποτελεσμάτων των focus groups εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά ο συντονιστής 

υποβάλλει τις ερωτήσεις και πόσο καλά ο ίδιος κρατά τη συζήτηση μέσα στα πλαίσια 

που επιβάλλουν οι στόχοι της έρευνας. Για να γίνει όμως αυτό απαιτούνται ιδιαίτερες 

δεξιότητες έτσι ώστε να προσαρμοστεί το στιλ του συντονιστή στα διαφορετικά είδη των 

ομάδων.  

 

Σε ένα δομημένο focus group, ο συντονιστής θα έχει έναν περισσότερο ενεργό ρόλο, 

υποβάλλοντας τις ερωτήσεις από τον οδηγό συζήτησης. Αντίθετα σε ένα μη δομημένο 

focus group ο ρόλος του συντονιστή έγκειται περισσότερο στο να βοηθήσει την ομάδα 

να ξεκινήσει και έπειτα να αφήσει τη συζήτηση τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, ο ρόλος 

του συντονιστή καθορίζεται συνήθως από το είδος του focus group. Μερικά focus 

groups είναι πολύ εύκολο να διευθυνθούν, όπου ο συντονιστής το μόνο που έχει να κάνει 

είναι να δώσει στην ομάδα την πρώτη γενική ερώτηση και έπειτα να αποτραβηχτεί και 

να σημειώνει τους διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος για τον οδηγό συζήτησης. Σε 

άλλες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες χρειάζονται τη συμβολή του συντονιστή για να 

φέρουν τη συζήτηση εις πέρας.  

 

Ωστόσο, ο συντονιστής πρέπει να έχει υπομονή και να αφήσει την ομάδα να βρει το 

ρυθμό της. Δεν είναι απαραίτητο να επεμβαίνει κάθε τόσο για να καλύψει το κενό κάθε 
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δευτερολέπτου που δεν μιλούν οι συμμετέχοντες. Συνήθως οι συμμετέχοντες 

αποκρίνονται οι ίδιοι σε αυτά τα κενά δευτερόλεπτα και έπειτα αρχίζουν και πάλι τη 

συζήτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό στην αρχή ενός focus group ή αμέσως μόλις θέσει 

ο συντονιστής μια ερώτηση.  

 

Μερικές φορές η ομάδα δε θεωρεί ότι έχει κατανοήσει πλήρως την ερώτηση και μπορεί 

να ζητήσει από τον συντονιστή να την επαναλάβει ή να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις. 

Τότε ο συντονιστής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, επειδή η εξήγηση που θα 

δώσει θα διαμορφώσει τη συζήτηση. Εναλλακτικά, ίσως να είναι προτιμότερο να αφεθεί 

ο καθορισμός της ερώτησης στους συμμετέχοντες και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δε 

βαδίζουν προς την επιθυμητή πορεία, να παρέμβει ο ίδιος και να δώσει τις απαιτούμενες 

διευκρινήσεις.  

 

Έτσι, προσπαθώντας οι ίδιοι να διευκρινήσουν την ερώτηση μπορεί να φέρουν στο φως 

μια νέα πλευρά του υπό εξέταση ζητήματος. Οι συμμετέχοντες συνηθίζουν να 

στρέφονται κατά περιόδους στο συντονιστή κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενός 

ζητήματος ή για να υποβάλουν μια ερώτηση. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα συχνά στην αρχή 

ενός focus group προτού η ομάδα ξεκινήσει τη δική της συζήτηση. Τότε ο συντονιστής 

θα πρέπει και πάλι να θέσει μια ερώτηση πίσω στην ομάδα. Διαφορετικά υπάρχει ο 

κίνδυνος η ομάδα να μην ξεκινήσει ποτέ να συζητά και το focus group να μετατραπεί σε 

μια ομαδική συνέντευξη. Για τον ίδιο λόγο ο συντονιστής δεν θα πρέπει να κάνει γνωστή 

την ύπαρξη του οδηγού συζήτησης γιατί τότε οι συμμετέχοντες αναμένουν ερωτήσεις 

και δε θα αναπτύσσουν μεταξύ τους μια συζήτηση. 

 

Αφού αρχίσει η συζήτηση να εξελίσσεται ο συντονιστής παρατηρεί και τροφοδοτεί, όταν 

αυτό είναι απαραίτητο, την ομάδα με ερωτήσεις από τον οδηγό συζήτησης. Ο 

συντονιστής πρέπει επίσης να προσπαθήσει να κάνει όλους τους συμμετέχοντες να 

συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση. Κατά περιόδους ορισμένα άτομα μπορεί να 

αποσυρθούν από τη συζήτηση και άλλα να μιλούν υπερβολικά και να καταλήξουν να 

κυριεύσουν τη συζήτηση.  

 

Σε ένα focus group είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες στη 

συζήτηση, ειδικά εάν έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ο συντονιστής μπορεί να χειριστεί 

την κατάσταση με διάφορους τρόπους, αλλά ο πιο απλός είναι να ρωτηθεί απλά ένας 
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σιωπηλός συμμετέχοντας για την άποψή του. Οι αυταρχικοί συμμετέχοντες μερικές 

φορές προκαλούν σημαντικά προβλήματα και στη χειρότερη περίπτωση αναγκάζουν τον 

συντονιστή να σταματήσει τη συνεδρίαση και να τους ζητήσει να εγκαταλείψουν την 

ομάδα. Ευτυχώς το ακραίο αυτό πρόβλημα είναι σχετικά ασυνήθιστο και ο συντονιστής 

έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την κατάσταση με το να καταστήσει το σαφές 

στην ομάδα ότι η ερευνητική ομάδα ενδιαφέρεται για καθεμία άποψη και ότι ο 

συντονιστής θα επέμβει στην περίπτωση που θεωρήσει ότι κάποιος δεν έχει καμία 

πιθανότητα να συμβάλει στη συζήτηση. 

 

Ωστόσο τα focus groups δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίσταση. Μερικές 

ομάδες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αρχίσουν σχεδόν άμεσα έναν διάλογο. Άλλες 

ομάδες έχουν την τάση να θέλουν τα πάντα να εξηγούνται αντί να συζητούν μεταξύ τους 

το θέμα. Έτσι, ο συντονιστής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να προσαρμοστεί στην 

προκείμενη κατάσταση. Ένας σημαντικός τρόπος να αποφευχθούν όλα αυτά τα 

προβλήματα είναι ο συντονιστής κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του focus group να 

είναι αρκετά σαφής για αυτό που προσδοκάται από την ομάδα και το διάλογο (Gooch et 

al, 2003). 

 

 

4.6.4. Ο ρόλος του βοηθού  

 

Ο βοηθός μαζί με το συντονιστή είναι τα μόνα πρόσωπα από την ερευνητική ομάδα που 

πρέπει να παρευρίσκονται στα focus groups. Περισσότερα πρόσωπα δεν απαιτούνται από 

την άποψη της έρευνας γιατί αντί να συμβάλουν στην ερευνητική διαδικασία η παρουσία 

τους μπορεί αντίθετα να βλάψει τη συζήτηση, ασκώντας περισσότερη πίεση στους 

συμμετέχοντες (Gooch et al, 2003).  

 

Ο ρόλος του βοηθού είναι να βοηθά το συντονιστή κρατώντας σημειώσεις από τη 

συζήτηση, για παράδειγμα με ποια σειρά μιλάει ο καθένας. Αυτό το είδος πληροφοριών 

μπορεί να είναι πολύτιμο όταν έχουν καταγραφεί πρακτικά του focus group. Άλλες 

πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να σημειωθούν είναι η γλώσσα του σώματος, 

αξιοπρόσεχτες κοινωνικές ιεραρχίες και άλλες παρατηρήσεις που δεν μπορούν να γίνουν 

αντιληπτές από το μαγνητόφωνο. Όταν το μαγνητόφωνο χρησιμοποιείται ως βασικό 
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μέσω τεκμηρίωσης σε ένα focus group, δουλειά του βοηθού είναι να επιτηρεί και να 

αλλάζει την πλευρά της ταινίας όταν αυτό απαιτείται. Ο βοηθός πρέπει επίσης να 

χαιρετά οποιοδήποτε συμμετέχοντα φτάνει αργά στο σημείο της συζήτησης και να 

φροντίσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του 

focus group.  

 

 

4.6.5. Ο αριθμός των συνεδριάσεων 

 

Μέσα σε μια μελέτη τα focus groups μπορούν να διεξαχθούν αρκετές φορές, με 

διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων. Ωστόσο, το ποιος είναι ο κατάλληλος αριθμός 

συνεδριάσεων που πρέπει να διεξαχθούν είναι ένα συχνό ερώτημα, αλλά αρκετά 

δύσκολο να απαντηθεί. Μια γενικά αποδεκτή απάντηση είναι ότι ο αριθμός των focus 

groups που απαιτούνται εξαρτάται πρωτίστως από το σκοπό της μελέτης, αλλά η τελική 

απόφαση αφήνεται στον ερευνητή. Μια συνηθισμένη συνταγή είναι ότι δε θα πρέπει να 

διεξαχθεί ένα επιπλέον focus group όταν το κόστος στρατολόγησης και διεξαγωγής 

ξεπερνά τα κέρδη (Morgan, 1997). Έτσι, όταν η ερευνητική ομάδα φτάσει σε ένα 

επίπεδο “κορεσμού”, δηλαδή στο σημείο όπου καμία νέα γνώση δε θα παράγεται και 

όταν ο ερευνητής θα είναι σε θέση να μπορεί σχεδόν να προβλέψει το τι πρόκειται να 

ειπωθεί, τότε κρίνεται σκόπιμο να μη διεξαχθούν περαιτέρω ομάδες.  

 

Είναι πολύ δύσκολο να ειπωθεί, με βεβαιότητα, πόσες ομάδες απαιτείται να διεξαχθούν 

πριν την έναρξη της μελέτης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία έτσι 

ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε στην εκάστοτε περίσταση. Είναι σημαντικό οι 

ερευνητές να μην είναι υπερβολικά φιλόδοξοι στην αρχή και αυτό γιατί τις περισσότερες 

φορές παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η ανάλυση ενός 

focus group από ότι αρχικά αναμένεται. Έτσι, εάν η μελέτη εξαρτηθεί από έναν μεγάλο 

αριθμό focus group το χρονοδιάγραμμα της μελέτης θα πρέπει να το απεικονίσει αυτό, 

διαφορετικά ο ερευνητής θα κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει εγκαίρως τη μελέτη. 
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4.6.6. Η αμοιβή των συμμετεχόντων 

 

Στη βιβλιογραφία των focus groups το ζήτημα της παροχής κινήτρων στους 

συμμετέχοντες συζητείται συχνά και το συμπέρασμα είναι ότι η παροχή κινήτρων 

απαιτείται μερικές φορές για τη στρατολόγηση των συμμετεχόντων και επομένως 

κρίνεται σκόπιμο σε ορισμένες περιπτώσεις (Kreuger, 1993 in Gooch et al, 2003). Τα 

κίνητρα αυτά μπορεί να είναι διάφορων ειδών, ωστόσο η χρηματική αμοιβή είναι μια 

συνηθισμένη μορφή κινήτρων. Όμως, ο ερευνητής θα πρέπει να προσπαθήσει να 

αποφύγει, όσο αυτό είναι δυνατόν, μια κατάσταση στην οποία οι συμμετέχοντες των 

focus group θα πληρώνονται για τη συμβολή τους. Ακόμη, οι συμμετέχοντες ενός focus 

group συνήθως αποζημιώνονται για τον χρόνο και τα έξοδα του ταξιδιού που ίσως 

έκαναν για να φτάσουν στον τόπο που θα διεξαχθεί η σύνοδος.  

 

 

4.7. Η Παραγωγή των Αποτελεσμάτων 

 

Οι συζητήσεις της ομάδας είναι αρκετά σύνθετες και παράγουν πολλές πληροφορίες. 

Πολλοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι κατά την αλληλεπίδραση των ανθρώπων όλα 

συμβαίνουν εντελώς ξαφνικά έτσι ώστε καμιά θεωρία να μην μπορεί να τα καλύψει όλα. 

Έτσι, είναι δύσκολο να αποφασιστεί ποιο είδος στοιχείων θα πρέπει να καταγραφεί και 

να αναλυθεί. Κατά συνέπεια, στόχος οποιασδήποτε θεωρητικής προοπτικής είναι να 

χωριστούν ορισμένα χαρακτηριστικά για να εξεταστούν αναλυτικά (Ulysses, eWP-97-2). 

 

Τα focus groups παράγουν ένα φάσμα από ατομικά, αλληλεπιδρώντα και ομαδικά 

στοιχεία όσον αφορά και στην κοινωνική διαδικασία και στο θέμα της συζήτησης. 

Συνήθως, τα ομαδικά στοιχεία είναι πρωταρχικού ενδιαφέροντος. Τέτοια στοιχεία μπορεί 

να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ομαδικές απόψεις (συναίνεση, αντίθεση) και μη 

εκφρασμένο λεκτικά (tacit) υλικό μιας ομάδας, όπως ένα κολάζ. Τα στοιχεία της ομάδας 

προκύπτουν συνήθως από την ανάλυση των συζητήσεων και του υλικού που παρήχθηκε. 

Το τελευταίο μπορεί επίσης να είναι μια έκθεση που γράφτηκε ή εγκρίθηκε από τους 

συμμετέχοντες, γνωστή και ως "έκθεση πολιτών". Τα στοιχεία αλληλεπίδρασης είναι 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 108



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                                   Μια εισαγωγική επισκόπηση στη μέθοδο των focus groups 

αναπόφευκτα για την ερμηνεία και την κατανόηση των αποτελεσμάτων μιας ομάδας, 

τόσο τα λεκτικά όσο και τα μη λεκτικά. 

 

Συνήθως για τη συλλογή των στοιχείων σε ένα focus group χρησιμοποιείται η ηχητική ή 

η καταγραφή βίντεο. Οι βιντεοκασέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή 

δεδομένων για τον έλεγχο της κοινωνικής διαδικασίας, για την παραγωγή πρακτικών, 

την ερμηνεία ή την ανάλυση των μη λεκτικών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, με αυτόν 

τον τρόπο οι ερευνητές που δεν συμμετείχαν στη συζήτηση μπορεί να έχουν μια πλήρη 

εικόνα της διαδικασίας και να είναι έτσι σε θέση να συμμετέχουν στην ανάλυση. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν τα focus groups χρησιμοποιούνται ως διερευνητικό 

εργαλείο, δηλαδή για να αυξήσουν την κατανόηση ενός θέματος ή για να παράγουν 

προτάσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα διάφορα εργαλεία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές για τη συλλογή στοιχείων από ένα focus group 

(Ulysses, eWP-97-2). 

 

 

4.7.1. Audio and video-tapes 
 

Τα audio και video-tapes εγγυώνται πλήρη καταγραφή των συζητήσεων, ακόμα και της 

μη λεκτικής επικοινωνίας. Η αναγνώριση της φωνής των συμμετεχόντων μόνο από τις 

μαγνητοταινίες ηχητικής εγγραφής δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Έτσι, στην 

περίπτωση αυτή η καταγραφή μέσω βίντεο είναι καταλληλότερη.  

 

Οι λόγοι της χρήσης του βίντεο για την καταγραφή των συζητήσεων ενός focus group 

είναι : 

 

(i) οι φωνές μπορεί να προσδιοριστούν και να ταυτιστούν με το αντίστοιχο 

πρόσωπο πολύ πιο εύκολα στις βιντεοκασέτες απ' ό,τι στις μαγνητοταινίες 

ηχητικής εγγραφής  

(ii) η μη λεκτική αλληλεπίδραση (κατεύθυνση των ματιών, χειρονομίες, υπόδειξη 

ατόμων, διάφορα στοιχεία στο δωμάτιο ή εργασία με πίνακες παρουσιάσεων, 

κ.λπ.) δεν είναι ορατή με τις μαγνητοταινίες ηχητικής εγγραφής  

(iii) η αυτόματη καταγραφή ημερομηνίας και ώρας που έγινε η συζήτηση 

επιτρέπει μια ακριβέστερη και πιο γρήγορη πρόσβαση στο υλικό  
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(iv) είναι ένα ελκυστικό υλικό για παρουσιάσεις σε επιστημονικές διασκέψεις, για 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν στοιχείο εισαγωγής σε άλλα focus groups 

καθώς και για την κατάρτιση των συντονιστών. 

 

Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί μια ασυνήθιστη ατμόσφαιρα και διακοπές στη 

συζήτηση, είναι σκόπιμο ο εξοπλισμός καταγραφής να μην κινείται κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. Η κάμερα θα πρέπει να καταγράφει αυτόματα, χωρίς χειριστή. Στις μέρες 

μας ο εξοπλισμός του βίντεο έχει εξελιχθεί τόσο που είναι πολύ εύκολος ο χειρισμός του. 

Όμως, οτιδήποτε χρησιμοποιηθεί τελικά, κασέτες ηχητικής εγγραφής ή βίντεο ή και τα 

δύο, είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα πρόσθετο όργανο καταγραφής σε περίπτωση τεχνικών 

δυσκολιών ή αποτυχιών. 

 

Στο σχήμα 4-1 φαίνονται δύο πιθανές διατάξεις ενός focus group. 

 

 

Σχήμα 4 - 1: Πιθανές διατάξεις ενός focus group 

Πηγή: http://www.jvds.nl/ulysses/eWP97-2.pdf 

 

4.7.2. Κολάζ 
 

Πρόκειται για ένα απτό υλικό που παράγεται και ως εκ τούτου επικυρώνεται από τα 

μέλη της ομάδας. Είναι έτσι ένα πολύτιμο προϊόν που συμπληρώνει τις λεκτικές 

εκφράσεις και ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα. Η εργασία σε ένα κολάζ επιτρέπει τις 

άτυπες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας και τις προσωπικές ανταλλαγές. 
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Ωστόσο, τα κολάζ θα πρέπει να παρουσιαστούν, να εξηγηθούν και να σχολιαστούν από 

αυτούς που τα παράγουν (Ulysses, eWP-97-2). 

 

 

4.7.3. Καταγραφή των πρακτικών  
 

Η κράτηση σημειώσεων της συζήτησης μιας ομάδας είναι δύσκολη υπόθεση και απαιτεί 

κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία. Ένα και μόνο άτομο δεν μπορεί ταυτόχρονα να 

είναι και συντονιστής και να κρατάει τα πρακτικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία 

προεπιλεγμένη διαδικασία για τη λήψη σημειώσεων. Κανόνες για την κράτηση 

σημειώσεων, όπως το τι πρέπει να σημειωθεί, σε ποια έκταση και τι μπορεί να αγνοηθεί, 

εξαρτάται από το σκοπό της έρευνας.  

 

Η κράτηση των πρακτικών μπορεί να περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης, οι ομιλητές και οι δηλώσεις τους απαριθμούνται από αυτόν που κρατά 

σημειώσεις. Μετά τη συζήτηση, τα πρακτικά εμπλουτίζονται με λέξεις κλειδιά που 

σχετίζονται με το θέμα που συζητήθηκε, δηλαδή τη σειρά των δηλώσεων και λέξεις 

κλειδιά που αφορούν στην κοινωνική διαδικασία. Επιπλέον, ενδιαφέροντα σημεία της 

συζήτησης αξίζει να διασκευαστούν και να προσδιοριστούν.  

 

Μια καλή διαδικασία κράτησης πρακτικών θα πρέπει να απεικονίζει τη ροή της 

συζήτησης με μεγάλη ακρίβεια. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για την κράτηση σημειώσεων θα 

πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το υπό εξέταση θέμα, διαφορετικά είναι πιθανό να 

αποτύχουν στην κράτηση σημειώσεων υψηλής ποιότητας. 

 

 

4.7.4. Εκθέσεις (Transcripts) 
 

Η “κατά λέξη” κράτηση πρακτικών που προέρχονται από μαγνητοταινία ηχητικής 

εγγραφής ή βίντεο, που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σχόλια μη λεκτικής επικοινωνίας, 

είναι τα πληρέστερα συμπληρωματικά στοιχεία. Ο χρόνος ανίχνευσης/εξέτασης των 

εκθέσεων είναι πολύ μικρότερος απ' ό,τι των αρχικών πηγών. Οι εκθέσεων επιτρέπουν 

μια συστηματική, λεπτομερή ανάλυση, που μπορεί να επιβεβαιωθεί και από άλλους 
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ερευνητές. Επιπλέον, αποσπάσματα μπορεί να παραχθούν εύκολα, και να επεξεργαστούν 

με λογισμικό ανάλυσης κειμένου (context analysis) (Ulysses, eWP-97-2).  

 

 

4.7.5. Περιλήψεις (summaries)  
 

Οι περιλήψεις των συζητήσεων μιας ομάδας είναι πολύ κατάλληλες για τον 

προσδιορισμό και την τεκμηρίωση της γενικότερης έκβασης όσον αφορά στις 

τοποθετήσεις, στη ροής της συζήτησης, στη συμμετοχή, σε σημαντικά συμπεράσματα 

(ερευνητικές ερωτήσεις), κλπ.  

 

Όπως συμβαίνει με την κράτηση πρακτικών, ο σκοπός της έρευνας καθορίζει και τις 

απαιτήσεις για τις περιλήψεις. Έτσι, οι περιλήψεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κύρια 

θέματα και τα επιχειρήματα που συζητούνται. Ακόμη, τα σχόλια στην κοινωνική 

διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του συντονιστή, θα πρέπει να είναι μέρος 

μιας περίληψης. Τέλος οι περιλήψεις θα πρέπει να δημιουργούνται αμέσως μετά τη 

συζήτηση και να ελέγχονται από αυτόν που κρατά σημειώσεις ή το συντονιστή. 

 

 

4.8. Η Εγκυρότητα των Αποτελεσμάτων  

 

Το ερώτημα που θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί σε αυτήν την ενότητα είναι, το “εάν 

τα αποτελέσματα ενός περιορισμένου αριθμού focus group μπορεί να γενικευτούν σε 

μεγαλύτερους πληθυσμούς”. Ωστόσο, η ερώτηση αυτή παραπέμπει στις διαφορές μεταξύ 

των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. Για την πλειοψηφία των ερευνητών οι ποιοτικές 

μέθοδοι, όπως τα focus groups, είναι χρήσιμες και απαραίτητες στην διερευνητική 

έρευνα. Βοηθούν στην παραγωγή προτάσεων, στην αύξηση της διορατικότητας και στην 

παραγωγή προκαταρκτικών συμπερασμάτων. 

  

Στον μη ακαδημαϊκό χώρο, ειδικά στον τομέα του μάρκετινγκ και στην έρευνα για τη 

σύνταξη πολιτικών, αποδίδεται μια μάλλον μεγάλη αξιοπιστία στα αποτελέσματα ενός 

focus group, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ερευνητές προειδοποιούν αυτούς που 
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τα χρηματοδοτούν ότι δεν μπορούν να γενικεύσουν τα αποτελέσματα. Ένας σημαντικός 

λόγος για αυτήν την αξιοπιστία οφείλεται στο γεγονός, ότι οι περισσότεροι συγγραφείς 

(Ward et al. 1991, Krueger 1988 in Ulysses, eWP-97-2) επισημαίνουν, ότι ο κύριος 

σκοπός που θεμελιώνει τα focus groups είναι συχνά μάλλον σύμφωνος με τα πιστεύω 

των μεγαλύτερων κοινωνικών μονάδων.  

 

Αυτό επαληθεύεται και από μια προσεκτική μεθοδολογική έρευνα από τους Ward et al., 

το 1991, οι οποίοι σύγκριναν τα στοιχεία από τρεις περίπτωσης μελέτες (με θέμα: 

απόψεις σχετικά με την αντρική στείρωση και την απολίνωση των σαλπίγγων των 

γυναικών) που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο των focus groups, μέχρι δώδεκα στον αριθμό, 

και αυτή των ερευνών (surveys). Για την πλειοψηφία των μεταβλητών, το αποτέλεσμα 

από τις δύο μεθόδους ήταν παρόμοιο. Ωστόσο, στις μισές από τις περιπτώσεις, τα focus 

group παρείχαν επιπρόσθετη πληροφορία. Η έρευνα έδειξε ότι οι ποιοτικές γενικεύσεις 

από τα focus groups μπορεί να είναι κατάλληλες και να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα. 

Όμως, υπάρχουν δύο αντιρρήσεις. 

 

Πρώτον, μια τέτοια γενίκευση εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των focus groups και 

τον αριθμό των συνόδων που πραγματοποιείται από κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα ενός 

μόνο focus group δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να είναι 

επηρεασμένα, για παράδειγμα από αυταρχικά άτομα ή από το ύφος ενός συγκεκριμένου 

συντονιστή. Έτσι, μια σειρά focus group θα πρέπει να διεξαχθεί ανάλογα με τα 

αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων 

εξαρτάται ακόμα και από τον αριθμό των συνεδριάσεων που διεξάγονται από κάθε 

ομάδα, από τον συνολικό δηλαδή χρόνο συζήτησης της ομάδας. Όσο πιο σύνθετο είναι 

το ζήτημα που εξετάζεται, τόσο περισσότερες συνεδριάσεις ανά ομάδα θα πρέπει να 

διεξαχθούν.  

 

Δεύτερον, οι γενικεύσεις και η ανάλυση τάσεων που απορρέουν από τα focus groups δε 

θα πρέπει να παρέχουν μια ψεύτικη εντύπωση παρουσιάζοντας αριθμητικά στοιχεία και 

στατιστική λεπτομέρεια που δεν δικαιολογείται από το μέγεθος του δείγματος. Ένα 

συνηθισμένο λεξιλόγιο που αναφέρεται στις ποσότητες, π.χ. καμία, μερικές, κάποιες, 

περισσότερες, όλες, μπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλο από ευπαθείς στατιστικές. 
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Η εγκυρότητα της διορατικότητας των focus groups στηρίζεται σε ποιοτικά κριτήρια, 

όπως στην αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, στη διατύπωση του θέματος από 

τον ερευνητή και το συντονιστή, στην παρουσίαση στοιχείων και αντιφατικών στοιχείων, 

κ.λπ. Σύμφωνα με τον Mayring (in Ulysses, eWP-97-2, 1993) οι κανόνες που 

ακολουθούν μπορεί να βοηθήσουν στο να αυξήσουν την αξιοπιστία των ποιοτικών 

αποτελεσμάτων ενός αριθμού focus group:  

 

a. τεκμηριώνοντας πλήρως τι έχετε κάνει και για ποιο λόγο  

b. τεκμηριώνοντας όλες τις ερμηνείες της μετάδοσης συμπερασμάτων και την 

αποφυγή στοιχείων και αντιφατικών στοιχείων  

c. εξηγώντας λεπτομερώς τη διαδικασία της ανάλυσης  

 
d. προσπαθώντας να είστε όσο πιο κοντά γίνεται στον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων  

e. εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία αναλύονται από περισσότερους από έναν 

ερευνητές και με έναν επαναληπτικό τρόπο, προκειμένου να ελεγχθεί η 

αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων  

f. προσπαθώντας να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματα επικοινωνώντας με τους 

ίδιους τους ανθρώπους.  

g. προσπαθώντας να αυξήσετε την ευρωστία μέσω της διασταύρωσης των 

στοιχείων, π.χ. χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές δεδομένων, διαφορετικούς 

αναλυτές, ανταγωνιστικές θεωρίες και μεθόδους. 

 

 

4.9. Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί των Focus Groups 

 

Η Kitzinger (1994, 1995) υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση είναι το κυριότερο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των focus groups, και αυτό γιατί μέσω της αλληλεπίδρασης 

προβάλλεται η άποψη των συμμετεχόντων για τον κόσμο, η γλώσσα που χρησιμοποιούν 

για ένα ζήτημα, οι αξίες και τα πιστεύω τους για μια κατάσταση. Η αλληλεπίδραση αυτή 

επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες να υποβάλουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον, 
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καθώς επίσης να επαναξιολογήσουν και να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις των 

συγκεκριμένων εμπειριών τους.  

 

Ένα άλλο όφελος είναι ότι η ατμόσφαιρα ενός focus group θεωρείται από τους 

συμμετέχοντες σαν συνηθισμένη και χαλαρωτική. Συνήθως, αυτό είναι που τους κάνει 

να αισθανθούν ελεύθεροι να μιλήσουν. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι ένα 

άτομο, μέσα σε μια ομάδα, αισθάνεται συνήθως λιγότερο εκτεθειμένο στη "δικαιοδοσία" 

του ερευνητή ή του συντονιστή. Κατά συνέπεια, μέσα σε ένα focus group οι άνθρωποι 

τείνουν να κάνουν νέες σκέψεις ενώ, και η ανταλλαγή ιδεών είναι δημιουργικότερη από 

ό,τι στην περίπτωση μιας συνηθισμένης συνέντευξης.  

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της μεθόδου των focus groups είναι ότι αυτός που τα 

διοργανώνει έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ο ίδιος τη συζήτηση που διεξάγεται 

πίσω από έναν καθρέφτη μονής όψεως. Έτσι, μπορεί να γίνει ανάδραση των απαντήσεων, 

αν αυτό κριθεί απαραίτητο ενώ, ταυτόχρονα τα συμπεράσματα από την έρευνα θα είναι 

περισσότερο αξιόπιστα για αυτόν. Επίσης, τα focus groups μπορεί να οργανωθούν και να 

πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με έναν σχετικά 

χαμηλό προϋπολογισμό (budget) επειδή δεν απαιτούν εκ των προτέρων λεπτομέρειες 

όπως στις έρευνες. Κατά συνέπεια, κάποιος μπορεί να συγκαλέσει ένα focus group χωρίς 

να είναι απαραίτητο να γνωρίζει πολλά για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. 

 

Ακόμη, τα οφέλη προς τους συμμετέχοντες ενός focus group δεν θα πρέπει να 

υποτιμηθούν. Η ευκαιρία να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να 

θεωρούνται ως εμπειρογνώμονες και να τους δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν με 

τους ερευνητές (Goss & Leinbach 1996) μπορεί να είναι αρκετό για πολλούς 

συμμετέχοντες. Ωστόσο, δεν μπορούν να έχουν όλοι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

ένα focus group και ο λόγος είναι επειδή τα τελευταία μπορεί να μην είναι ελκυστικά για 

άτομα που έχουν πρόβλημα στο να εκφραστούν ή για ντροπαλά άτομα. Ως εκ τούτου τα 

focus groups δεν προορίζονται για όλους τους τύπους ανθρώπων με αποτέλεσμα άλλες 

μέθοδοι να μπορούν να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς.  

 

Αν και η μέθοδος των focus groups έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως συμβαίνει και με 

όλες τις ερευνητικές μεθόδους υπάρχουν και περιορισμοί. Τα focus groups μπορεί να 

είναι δύσκολο να διεξαχθούν και αυτό γιατί ο τρόπος διεξαγωγής της μεθόδου μπορεί να 
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αποθαρρύνει ορισμένους ανθρώπους να συμμετάσχουν, όπως για παράδειγμα εκείνους 

που δυσκολεύονται να εκφραστούν, εκείνους που έχουν πρόβλημα επικοινωνίας ή 

ειδικές ανάγκες. Η μέθοδος των focus groups μπορεί επίσης να αποθαρρύνει κάποια 

άτομα να εμπιστευθούν άλλους για ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι προσωπικές συνεντεύξεις ή η χρήση κειμένων εργασιών παράλληλα με 

τα focus groups μπορεί να είναι μια καταλληλότερη προσέγγιση. Ακόμη, τα focus group 

δεν είναι πλήρως εμπιστευτικά ή ανώνυμα, επειδή το τελικό υλικό μοιράζεται με άλλους 

στην ερευνητική ομάδα.  

 

Ωστόσο, μειονεκτούν και από την άποψη του ότι αν και οι συμμετέχοντες συνήθως δεν 

επιλέγονται εντελώς τυχαία, τα συμπεράσματα δεν μπορεί να γενικευθούν σε ολόκληρο 

πληθυσμό ή να θεωρηθούν στατιστικά, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού των 

συμμετεχόντων και της πιθανότητας ότι οι συμμετέχοντες δεν αποτελούν ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα. Έτσι, αντίθετα από το ότι συμβαίνει στις έρευνες, στις οποίες 

επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, στα focus groups επιλέγεται 

απλά ένα προγραμματισμένο δείγμα. Και επειδή για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να 

λάβει μέρος μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προσεκτικά επιλεγμένων ατόμων, τα 

focus groups δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στατιστικά αντιπροσωπευτικά όσον αφορά 

στη συμμετοχή και τα αποτελέσματα (Morgan 1997 in Gooch et al, 2003). 

 

Επίσης, τα αποτελέσματα ενός focus group εξαρτώνται άμεσα από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των συμμετεχόντων και του συντονιστή, ενώ ο μη επαγγελματικός συντονισμός 

μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα. Επιπλέον, τα focus group μπορεί να 

ζωγραφίσουν μάλλον μια εικόνα αυτού που είναι κοινωνικά αποδεκτό σε μια κοινωνία 

παρά αυτού που πραγματικά συμβαίνει, ωστόσο αυτό το πρόβλημα μπορεί να 

περιοριστεί από την προσεκτική επιλογή των συμμετεχόντων και τις καλές δεξιότητες 

του συντονιστή. 

 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 116



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                                                                Η εφαρμογή των focus groups στην Αθήνα  

5. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ FOCUS GROUPS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα εξεταστεί μια σειρά πρακτικών ζητημάτων σχετικά με το 

σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των focus groups. Αρχικά, θα εξεταστεί 

ο επιδιωκόμενος στόχος για την διεξαγωγή της μεθόδου αυτής (ενότητα 5.1), ενώ στη 

συνέχεια θα συζητηθούν πιο πρακτικά ζητήματα σχετικά με το πώς θα “έπρεπε” και πώς 

τελικά έγινε η εφαρμογή των focus groups στην περίπτωση της Αθήνας.  

 

Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 5.2 γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό των ομάδων ενός 

focus group, που αφορά τόσο στη σύνθεση των ομάδων (ενότητα 5.1.1.) όσο και στο 

απαιτούμενο μέγεθός τους (ενότητα 5.1.2.). Στη συνέχεια γίνεται λόγος για το σχεδιασμό 

της ίδιας της διαδικασίας του focus group, που αφορά στον αριθμό των ομάδων που θα 

πρέπει να δημιουργηθούν (ενότητα 5.2.), τον αριθμό των συνόδων που θα πρέπει να 

διεξαχθούν (ενότητα 5.2.2.) καθώς και τον τόπο διεξαγωγής τους (ενότητα 5.2.3.). 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία στρατολόγησης 

των συμμετεχόντων (ενότητα 5.3.1.), στην πιθανή αμοιβή τους (ενότητα 5.3.2.) αλλά και 

στο αν θα πρέπει να δοθεί κάποιο σχετικό υλικό πριν την έναρξη της διαδικασίας των 

focus groups έτσι ώστε να είναι σε κάποιο βαθμό ενημερωμένοι για το τι ακριβώς 

πρόκειται να ακολουθήσει (ενότητα 5.3.1.).  

 

Έπειτα γίνεται λόγος για την απαιτούμενη πληροφορία που θα πρέπει να δοθεί στους 

συμμετέχοντες προκειμένου να διεξαχθεί μια παραγωγική συζήτηση (ενότητα 5.4.). 

Ακόμη, κατά τη διεξαγωγή ενός focus group θα πρέπει να έχει δομηθεί ένας οδηγός 

συζήτησης (ενότητα 5.5.1.) ο οποίος θα ακολουθηθεί, όχι απαραίτητα πιστά, από το 

συντονιστή της ομάδας (ενότητα 5.5.2.). Τέλος τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή ενός 

focus group μπορεί να είναι βιντεοταινίες, εκθέσεις, πρακτικά, περιλήψεις (ενότητα 

5.6.1.), ερωτηματολόγια (ενότητα 5.6.2.) ή ακόμη κολλάζ και αναφορές πολιτών (citizen 

reports) (ενότητα 5.6.3.).  
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5.1. Ο Σκοπός της Εφαρμογής των Focus Groups στην Αθήνα 
 

Ο στόχος της εφαρμογής των focus groups στα πλαίσια της εφαρμογής που έγινε στην 

Αθήνα είναι να αυξηθεί ο βαθμός ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για 

θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή μέσα από την 

συμμετοχική διαδικασία. Για το λόγο αυτό σκοπός ήταν να διαπιστωθεί αν οι πολίτες 

είναι δεκτικοί και πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία, που σχετίζεται με 

ζητήματα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της κλιματικής 

αλλαγής/ φαινόμενου του θερμοκηπίου.  

 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, των focus groups, οι συμμετέχοντες μπορεί να 

διαμορφώσουν με έμμεσο αλλά και με άμεσο τρόπο άποψη για ζητήματα παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και περιφερειακού και τοπικού 

ενδιαφέροντος, όπως είναι ο τρόπος ζωής τους γενικότερα. Με τη διαδικασία αυτή οι 

συμμετέχοντες εκθέτουν τις απόψεις τους, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξουν έναν δημιουργικό και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την κατανόηση των τοπικών και παγκόσμιων 

συνθηκών διαβίωσης. 

 

Η μέθοδος των focus groups είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ποιοτική έρευνα και 

συγκεκριμένα για:  

 την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα προβλήματα, 

 την κατανόηση και συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και 

 τον σχεδιασμό για το μέλλον 

 

Έτσι, ο στόχος της μεθόδου στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι μέσω της πληροφόρησης 

και ευαισθητοποίησης που θα προκύψει από την εφαρμογή της να βοηθήσει στη 

διαδικασία επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης και στην επίλυση των τοπικών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ποιο συγκεκριμένα οι στόχοι της μεθόδου είναι: 

 

 η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και ιδεών μεταξύ των ατόμων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία, 
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 ο εντοπισμός και η συζήτηση των διαφορών και των ομοιοτήτων των 

προβλημάτων και των πιθανών λύσεων τους, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά 

από τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων, 

 ο εντοπισμός και η συζήτηση των σημαντικότερων προβλημάτων που 

προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, 

 η προώθηση νέων ιδεών και κατευθύνσεων για μελλοντικές δράσεις, 

πολιτικές επιλογές και πρωτοβουλίες που θα υποδείξουν οι πολίτες 

 

 

5.2. Ο Σχεδιασμός των Ομάδων  
 

5.2.1. Η σύνθεση της ομάδας ενός focus group 
 
Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων. Κατ' αρχή, 

ομάδες με βάση ομοιογενή ή ετερογενή κριτήρια και δεύτερον οι πραγματικές (real) ή 

δειγματοληπτικές ομάδες (sampled groups). 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ομάδες των focus groups δεν απαρτίζονται από άτομα που 

επιλέγονται από το γενικό πληθυσμό. Συνήθως, τα άτομα που συνθέτουν αυτές τις 

ομάδες ανήκουν σε συγκεκριμένα, ομοιογενή, στρώματα επιτρέποντας με αυτόν τον 

τρόπο την ανάπτυξη μιας συνηθισμένης και αυθόρμητης συζήτησης. Στην περίπτωση 

αυτή, οι συμμετέχοντες έχοντας ένα κοινό “υπόβαθρο” θα μπορούν να συμμετέχουν στη 

συζήτηση χωρίς να υπάρχουν ανάμεσά τους μεγάλα πνευματικά και κοινωνικά εμπόδια. 

Ωστόσο, το κριτήριο για αυτήν την ομοιογένεια ποικίλλει από μελέτη σε μελέτη και 

μπορεί να αναφέρεται σε γεωγραφικά κριτήρια (κάτοικοι μιας πόλης), στο επάγγελμα 

(π.χ. νοσοκόμες), στον πολιτικό προσανατολισμό (π.χ. ενεργά μέλη ενός κοινωνικού 

κινήματος), στα προσωπικά ενδιαφέροντα (ασθενείς με την ίδια ασθένεια), στο γένος 

(άνδρες, γυναίκες) κ.λπ. 

 

Ωστόσο, οι ομάδες των focus groups μπορεί να είναι και ετερογενείς, απεικονίζοντας το 

γενικό πληθυσμό. Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν καλύτερα την έρευνα των αντιλήψεων 

και των απόψεων του ευρέως κοινού. Όμως, σε τέτοιες ομάδες οι συμμετέχοντες είναι 
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πιθανό να έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και έτσι να δοκιμαστούν οι μεταξύ τους 

σχέσεις. Εντούτοις, ο στόχος ενός τέτοιου focus group δεν είναι να φιλτράρει την 

κοινωνική τάση, αλλά να συζητήσει το διακυβευόμενο ζήτημα στα πλαίσια της 

κοινωνικής στρωματοποίησης, π.χ. άνιση κατανομή δύναμης, πλούτου και ειδικοτήτων.  

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σχετικό με τη σύνθεση των ομάδων ενός focus group είναι 

εάν οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από άτομα που γνωρίζουν ο ένας τον άλλον 

(αποκαλούμενες και ως "real groups") ή εάν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέγονται 

τυχαία σύμφωνα με κάποια προκαθορισμένα κριτήρια (αποκαλούμενες και ως "sampled 

groups").  

 

Το είδος της ομάδας που είναι περισσότερο κατάλληλο κάθε φορά για την εφαρμογή της 

τεχνικής των focus groups εξαρτάται από το θέμα υπό εξέταση. Στις πραγματικές ομάδες, 

η συζήτηση μπορεί συχνά να διεξαχθεί ευκολότερα απ' ό,τι στις ομάδες που τα μέλη τους 

αποτελούνται από άτομα άγνωστα μεταξύ τους. Επίσης, οι πραγματικές ομάδες δίνουν 

μια πολύ καλή ευκαιρία για να αποκαλυφθούν οι κοινωνικές αξίες, αντιλήψεις και 

απόψεις. Εντούτοις, όταν η ομάδα συναντιέται τακτικά, οι συμμετέχοντες των 

δειγματοληπτικών ομάδων φτάνουν σε ένα σημείο ώστε να γνωρίζουν καλά πλέον ο 

ένας τον άλλον (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Για την εφαρμογή της μεθόδου των focus groups στην Αθήνα δημιουργήθηκαν δύο 

ομάδες. Η πρώτη ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως δειγματοληπτική ομάδα 

(sampled group), ενώ η δεύτερη ως πραγματική ομάδα (real group). Οι ομάδες αυτές 

οργανώθηκαν με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως: η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, κ.λπ.. 

  

Οι δύο ομάδες επιλέχτηκαν στη βάση του κριτηρίου της ομοιογένειας αλλά ως προς 

διαφορετικά κριτήρια η κάθε ομάδα. Πιο συγκεκριμένα η διάρθρωση της κάθε ομάδας 

που πήρε μέρος σε αυτήν την έρευνα έχει ως εξής: 

 

 η 1η ομάδα αποτελείτο από έξι (6) άτομα. Κύριο χαρακτηριστικό 

ομοιογένειας ήταν το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Πρόκειται 

για φοιτήτριες ηλικίας 21 έως 22 περίπου ετών που φοιτούν στη σχολή των 

Αγρονόμων κα Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου και 

βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών.  
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 η 2η ομάδα αποτελείτο από τέσσερα (4) άτομα. Σε ότι αφορά την ομοιογένεια 

αποτελείτο από συμμετέχοντες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ηλικίας 

24 έως και 32 ετών, μια ομοιογενή δηλαδή ομάδα ως προς το μορφωτικό 

επίπεδο και την ηλικία. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ομοιογένεια 

και ως προς το φύλο των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία μόνο γυναίκες.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα απαρτίζεται από μια μεταφράστρια, απόφοιτη 

του Ιονίου Πανεπιστημίου, μια απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

της Θεσσαλονίκης, μια απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πειραιά του τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών και μια καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με ειδικότητα στην πληροφορική.

 

 

5.2.2. Το μέγεθος των ομάδων  

 

Τα focus groups περιλαμβάνουν, συνήθως, έξι έως δώδεκα συμμετέχοντες. Λιγότερο από 

4 άτομα δεν εμφανίζουν συνήθως τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής 

ομάδας, καθιστώντας δυσκολότερη τη μελέτη των κοινωνικών διαδικασιών. Από την 

άλλη πλευρά, στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα είναι περισσότεροι 

από δώδεκα δεν μένει αρκετός χρόνος σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ η 

δυναμική των μικρών ομάδων εξαφανίζεται. Στην περίπτωση των μεγάλων ομάδων 

υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παίρνει το λόγο μόνο ένας περιορισμένος αριθμός 

ατόμων, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να έχουν το ρόλο του ακροατηρίου. Επομένως, 

οι μεγάλες ομάδες συνήθως δεν παράγουν περισσότερα στοιχεία από τις μικρότερες 

(ULYSSES, WP-97-2). 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι δύο ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν αποτελούνταν από 4 και 

6 συμμετέχοντες αντίστοιχα. Ωστόσο, η στρατολόγηση εφεδρικών ατόμων κρίνεται 

απαραίτητη στην περίπτωση που κάποια άτομα αποφασίσουν τελικά να μη συμμετέχουν 

στη διαδικασία.  
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5.3. Ο Σχεδιασμός της Διαδικασίας των Focus Groups Αθήνα 
 

5.3.1. Ο αριθμός των ομάδων 

 

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον αριθμό των ομάδων που απαιτούνται έτσι ώστε τα 

αποτελέσματα της μεθόδου να θεωρηθούν αξιόπιστα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

επιδιωχθεί μια “ισορροπία” μεταξύ της ανάγκης να απαντηθούν οι ερευνητικές 

ερωτήσεις και της δυνατότητας από την άποψη του διαθέσιμου χρόνου και χρημάτων για 

την επίτευξη της διαδικασίας. Εντούτοις, ο γενικός κανόνας είναι ότι τα αποτελέσματα 

ενός μόνο focus group δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, όσο προσεκτικά και αν 

αυτό έχει σχεδιαστεί, διευθυνθεί και αναλυθεί. Ο λόγος είναι ότι τα αποτελέσματα 

μπορεί να είναι επηρεασμένα από μια σειρά από παράγοντες όπως η συμπεριφορά 

ατόμων που δεσπόζουν στη συζήτηση, η τεχνοτροπία του συντονιστή της ομάδας κ.λπ. 

(ULYSSES, WP-97-2).  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, έξι ομάδες μπορούν να παρέχουν αρκετή πληροφορία για τις εν 

λόγω ερευνητικές ανάγκες, ενώ σε κάποιες άλλες μπορεί να είναι απαραίτητες μια ή δύο 

δωδεκάδες ομάδων. Ο αριθμός των ομάδων έχει άμεση εξάρτηση από τον ευρύτερο 

σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος (research design).  

 

Ένα εμπειρικό κριτήριο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η οριακή αξία (marginal value) 

των πληροφοριών που λαμβάνονται από την εφαρμογή των πρόσθετων focus groups. Η 

οριακή αυτή αξία (marginal value) μπορεί να είναι ο καλύτερος δείκτης για να 

καθοριστεί ο πλέον κατάλληλος αριθμός των focus groups που θα πρέπει να διεξαχθεί. 

Συνήθως, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει εκ των προτέρων, αλλά θα πρέπει να 

αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που απαιτεί συνεχή τεκμηρίωση 

και ανάλυση των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του κάθε focus group 

(ULYSSES, WP-97-2). 
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5.3.2. Ο αριθμός των συνόδων 

 

Μια άλλη πτυχή που σχετίζεται με το σχεδιασμό των focus groups είναι ο αριθμός των 

συνόδων που θα πρέπει να διεξαχθούν για κάθε ομάδα. Τα focus groups που στοχεύουν 

στο να αποκαλύψουν τις απόψεις του κοινού όσον αφορά, για παράδειγμα ένα νέο 

προϊόν στην αγορά, συναντώνται συνήθως μια φορά και συζητούν για δύο περίπου ώρες.  

 

Εάν όμως η ομάδα εστιάζει σε σύνθετα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η παγκόσμια 

κλιματική αλλαγή, απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για τους συμμετέχοντες έτσι 

ώστε να ενημερωθούν, να σκεφτούν, να συζητήσουν το θέμα και να δημιουργήσουν 

προτάσεις πολιτικής. Εάν οι τελευταίες αποβλέπουν στη σύνταξη μιας έκθεσης πολιτών, 

μια πρόσθετη συνεδρίαση προσανατολισμένη σε αυτόν τον στόχο κρίνεται απαραίτητη. 

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πληροφορία διαθέσιμη στη βιβλιογραφία σχετικά με την 

αναγκαιότητα των focus groups πολλαπλών συναντήσεων, με αποτέλεσμα αυτό να 

παραμένει στην κρίση των σχεδιαστών των εκάστοτε ερευνητικών προγραμμάτων 

ανάλογα με μια σειρά από κριτήρια όπως το είδος του προβλήματος, οι διαθέσιμοι 

οικονομικοί πόροι κ.λπ. (ULYSSES, WP-97-2).  

 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων που απαιτείται για τη λεπτομερή συζήτηση ενός 

συγκεκριμένου θέματος καθώς και για την παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

εξαρτάται φυσικά και από τη διάρκεια της κάθε συνόδου.  

 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικοί τρόποι για το σχεδιασμό της διαδικασίας. Στη 

μια περίπτωση, η οργάνωση ενός αριθμού συναντήσεων σε συνέχειες, που η κάθε μια θα 

διαρκεί περίπου 2 έως 3 ώρες. Τέτοιες σύνοδοι μπορεί να διεξάγονται τις απογευματινές 

ώρες, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που εργάζονται τις πρωινές ώρες 

της ημέρας. Στην άλλη περίπτωση, οι συζητήσεις των ομάδων μπορεί να οργανωθούν με 

τη μορφή των ομάδων εργασίας (workshops) και να πραγματοποιούνται για παράδειγμα 

μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ένα τέτοιο σχέδιο θα επιτρέψει περίπου μια συζήτηση 

δώδεκα ωρών, που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε πέντε απογευματινές συνεδριάσεις 

(ULYSSES, WP-97-2). 

 
Στην περίπτωση της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν δύο σύνοδοι για κάθε ομάδα οι οποίες 

διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες. Ακόμη, η διεξαγωγή και των δύο συνόδων έγινε κατά 
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τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, το πρωί η πρώτη συνάντηση και το απόγευμα η 

δεύτερη για την κάθε ομάδα. 

 

 

5.3.3. Ο τόπος διεξαγωγής των συνόδων  

 

Τα focus groups θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ουδέτερα μέρη. Τα γραφεία του 

χορηγού, ενός διοργανωτή της διαδικασίας ή κάποιου που συμμετέχει στη διαδικασία δε 

συνιστώνται για αυτόν το σκοπό. Οι αίθουσες συνεδριάσεων σε σχολεία, εστιατόρια, 

εκκλησίες, ερευνητικά ιδρύματα ή δωμάτια που οι συμμετέχοντες είναι δυνατόν να 

επισκέπτονται στην καθημερινή τους ζωή, λέσχες ή ανάλογες τοποθεσίες θεωρούνται 

περισσότερο κατάλληλα μέρη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι οι συζητήσεις και η συλλογή των στοιχείων δε θα εμποδίζονται από 

θορύβους που θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή της συζήτησης ή την καταγραφή των 

συνομιλιών. 

 

Στην περίπτωση της Αθήνας και οι δύο σύνοδοι πραγματοποιήθηκαν σε ένα χώρο 

εργαστηρίου της Σχολής των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Πρόκειται για 

μια αρκετά ευρύχωρη αίθουσα, ιδιαίτερα φωτεινή και ήσυχη στο κέντρο της οποίας 

υπάρχει ένα ορθογώνιο τραπέζι γύρω από το οποίο τοποθετήθηκαν οι συμμετέχοντες. 

Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούσαν να έχουν οπτική επαφή ο ένας με τον 

άλλον και να δημιουργηθεί έτσι ένα φιλικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξήχθη η 

συζήτηση.  

 

 

5.4. Η Στρατολόγηση των Συμμετεχόντων για τη Διεξαγωγή των Focus 
Groups στην Αθήνα 
 

5.4.1. Η διαδικασία της στρατολόγησης 

 
Στην περίπτωση των δειγματοληπτικών ομάδων (sampled groups) μπορεί, για τη 

στρατολόγηση των συμμετεχόντων, να εφαρμοστούν οι καθιερωμένες τεχνικές που είναι 
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γνωστές από τις ποσοτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η “τυχαία επιλογή” από τους 

υπάρχοντες καταλόγους (τηλεφωνικοί κατάλογοι κ.λπ.) ή η αναλογική επιλογή ανάμεσα 

από ομάδες (quota selection). Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε 

ένα focus group είναι μικρός, η “quota selection” είναι περισσότερο κατάλληλη. Για την 

συγκρότηση των πραγματικών ομάδων (real groups) μπορεί να γίνει επαφή με  

υπάρχουσες κοινωνικές δομές, όπως είναι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, συνδικάτα, 

αθλητικές λέσχες, πολιτικά κόμματα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.  

 

Η διαδικασία στρατολόγησης θα πρέπει να εγγυάται ότι ένα προκαθορισμένο δείγμα 

ατόμων θα συναντηθεί και θα συμμετάσχει στη συζήτηση. Ωστόσο, για τον πιθανό/εν 

δυνάμει συμμετέχοντα, η ίδια διαδικασία λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει, 

δηλαδή, να του παρέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να 

αποφασίσει εάν θα συμμετέχει ή όχι στη διαδικασία. Μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 

κίνητρα σχετίζονται με την απόφαση που θα πρέπει να πάρει ένας πιθανός 

συμμετέχοντας: το προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα, η ευκαιρία για κοινωνικές 

επαφές, η ευκαιρία να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα, η περιέργεια, τα 

οικονομικά κίνητρα, ο τόπος, ο χρόνος, η χρονική διάρκεια της συζήτησης, η 

εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που διεξάγει τη στρατολόγηση, η εμπιστοσύνη στο χορηγό 

της μελέτης κ.λπ. 

 

Επομένως, στη συνέντευξη στρατολόγησης, αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να 

αναφέρονται προκειμένου να καθίστανται γνωστά και να συμβάλλουν στο να αυξηθεί το 

ποσοστό των ατόμων που θα δεχτεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Τέτοιες 

συνεντεύξεις συνήθως γίνονται μέσω τηλεφώνου. Ωστόσο, το ποσοστό των θετικών 

αποκρίσεων είναι περίπου της τάξης του ενός συμμετέχοντα ανά είκοσι τηλεφωνήματα 

(ULYSSES, WP-97-2).  

 

Αντίθετα, η στρατολόγηση μέσω του ταχυδρομείου έχει πολύ χαμηλότερο ποσοστό 

θετικής απάντησης, συνήθως της τάξης του ενός συμμετέχοντα ανά εκατό επιστολές 

(ULYSSES, WP-97-2). Η στρατολόγηση των συμμετεχόντων, λοιπόν, είναι μια 

χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό ισχύει κυρίως για γενικά ζητήματα που δε συναντιούνται 

συχνά στην καθημερινή ζωή, όπως είναι το φαινόμενο της παγκόσμιας κλιματικής 

αλλαγής.  
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Η στρατολόγηση μέσω τηλεφώνου διαρκεί περίπου μια ώρα ανά συμμετέχοντα, 

συμπεριλαμβανομένων των ανεπιτυχών κλήσεων και της κράτησης σημειώσεων. Η 

στρατολόγηση μέσω τηλεφώνου συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Αρχικά 

γίνεται μια προκαταρτική πληροφόρηση μέσω μιας επιστολής και στη συνέχεια 

πραγματοποιείται μια πρώτη συνέντευξη στρατολόγησης μέσω τηλεφώνου. Εάν υπάρχει 

ενδιαφέρον για συμμετοχή, τότε αμέσως μετά το τηλεφώνημα, θα πρέπει να αποσταλεί 

μια επιστολή με τις γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα (για παράδειγμα: σκοπός, 

χορηγός, διοργανωτής, αποζημίωση, ανωνυμία, χρόνος, τόπος), μια αίτηση εγγραφής και 

ένας φάκελος επιστροφής. Στην περίπτωση που η εγγραφή δε σταλεί από τον υποψήφιο 

συμμετέχοντα τότε γίνεται και ένα δεύτερο τηλεφώνημα. Τέλος ένα τελευταίο 

τηλεφώνημα γίνεται στους συμμετέχοντες για να τους υπενθυμίσει το γεγονός, την 

τελευταία ημέρα πριν από τη συζήτηση.  

 

Για τη στρατολόγηση των πραγματικών ομάδων το ερευνητικό ενδιαφέρον μπορεί να 

προσανατολιστεί προς τις καθιερωμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι οικογένειες, οι 

γειτονιές ή το εργασιακό περιβάλλον. Αυτές οι ομάδες επιτρέπουν συνήθως μια γρήγορη 

στρατολόγηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα των real groups γνωρίζουν ο 

ένας τον άλλον, αλλά στην περίπτωση των μεγάλων οργανώσεων, τα άτομα που 

στρατολογούνται μπορεί να είναι άγνωστοι μεταξύ τους. 

 

Σχετικά με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της στρατολόγησης, 

αυτή θα πρέπει να αρχίσει τουλάχιστον δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από την 

ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η σύνοδος. Ωστόσο, επειδή 

οι απλοί πολίτες, συνήθως, δεν έχουν ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, η περίοδος 

μεταξύ της στρατολόγησης και της συζήτησης που θα πραγματοποιήσει η ομάδα δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τον έναν περίπου μήνα (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Η στρατολόγηση των ατόμων που πήραν μέρος στα focus groups της Αθήνας άρχισε δύο 

εβδομάδες περίπου πριν από την ημέρα που είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί η 

διαδικασία. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στρατολόγησης, που έγινε κατά 

βάση μέσω τηλεφώνου, η έρευνα παρουσιάστηκε σε πολύ γενικές γραμμές, ως σχετική 

με θέματα περιβάλλοντος. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα 

επειδή σκοπός της έρευνάς μας ήταν να μάθουμε αν αυτοί που θα συμμετείχαν ήταν 
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ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για το θέμα την κλιματικής αλλαγής και ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

 

Ωστόσο, όσο καλά και αν έχει οργανωθεί η στρατολόγηση των συμμετεχόντων, όσο και 

αν έχουν χρησιμοποιηθεί οι καλύτερες διαδικασίες στρατολόγησης, δε είναι ποτέ βέβαιο 

ότι όλοι όσοι έχουν επιλεγεί και δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση, θα 

παρευρεθούν τελικά στον τόπο διεξαγωγής του focus group. Από τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία (ULYSSES, WP-97-2) προκύπτει ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να 

παρουσιαστούν τελικά όλα τα αναμενόμενα άτομα στον τόπο διεξαγωγής της συνόδου 

την προκαθορισμένη ημερομηνία, ειδικά στην περίπτωση των δειγματοληπτικών ομάδων 

(sampled groups). Συνεπώς, κάποιος θα πρέπει να προνοήσει για αυτό μέσω της 

στρατολόγησης περισσότερων ατόμων από τον πλέον επιθυμητό αριθμό. 

 

Έτσι, στην περίπτωση που είναι επιθυμητό να συμμετέχουν στη συζήτηση το λιγότερο 

έξι άτομα θα πρέπει να στρατολογηθούν περίπου οχτώ με εννέα άτομα. Με αυτόν τον 

τρόπο αφήνεται το περιθώριο σε δύο έως τρεις ανθρώπους να αποφασίσουν την 

τελευταία στιγμή να μην συμμετέχουν είτε γιατί τελικά άλλαξαν γνώμη είτε γιατί τους 

έτυχε κάτι απρόοπτο. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια 

ακύρωση και όλοι οι συμμετέχοντες εμφανισθούν τελικά για να συμμετάσχουν στη 

συζήτηση ο συνολικός αριθμός τους δε θα απέχει πολύ από τον πλέον επιθυμητό, που θα 

είναι τα έξι άτομα. 

 

Για να είμαστε, λοιπόν, περισσότερο βέβαιοι ότι η σύνοδος και των δύο ομάδων θα 

διεξαχθεί με τον επιθυμητό αριθμό των συμμετεχόντων και στις δύο ομάδες 

στρατολογήθηκαν επτά άτομα ελπίζοντας τελικά να εμφανισθούν στη διαδικασία 

τουλάχιστον έξι σε κάθε ομάδα. Δυστυχώς όμως μια μέρα πριν, αλλά στην περίπτωση 

της πρώτης ομάδας, ακόμα και μια ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας σημειώθηκαν 

τρεις απουσίες στην πρώτη και μια στη δεύτερη ομάδα αντίστοιχα εξαιτίας απρόοπτων 

καταστάσεων.  
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5.4.2. Η αμοιβή των συμμετεχόντων  

 

Τα οικονομικά κίνητρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον οποίο θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη σημασία από τους διοργανωτές της διαδικασίας των focus groups, ενώ 

εξαρτάται από το υπό εξέταση θέμα καθώς και από το είδος των συμμετεχόντων. Έτσι, 

δίνοντας ένα χρηματικό ποσό στον κάθε συμμετέχοντα είτε για τα έξοδα που έκανε για 

να μεταβεί στον τόπο διεξαγωγής της συζήτησης είτε σαν αμοιβή για τον χρόνο που θα 

διαθέσει, οι συμμετέχοντες δε θα θεωρήσουν τη συμμετοχή σαν μια μορφή 

υποχρεωτικής εργασίας.  

 

Ακόμη, η παροχή ενός αξιόλογου χρηματικού ποσού σε κάποιον για να συμμετάσχει στη 

διαδικασία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ακόμα και για εκείνους που δεν 

ενδιαφέρονται για το υπό εξέταση θέμα ή για την όλη διαδικασία και διαφορετικά δε θα 

συμμετείχαν. Ωστόσο, το επίπεδο της αποζημίωσης προσαρμόζεται συνήθως στο 

εισόδημα της υπό έρευνα ομάδας (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Στην περίπτωση της Αθήνας δεν προσφέρθηκε καμία χρηματική αμοιβή στους 

συμμετέχοντες. Τα αίτια οφείλονται κυρίως στο ότι δεν υπήρχε κάποιος χορηγός για να 

διαθέσει το απαιτούμενο ποσό αλλά και γιατί τα άτομα στα οποία έγινε πρόταση να 

συμμετέχουν δέχθηκαν με ευχαρίστηση να λάβουν μέρος, πιστεύοντας ότι θα 

αποτελούσε για αυτούς μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.  

 

 

5.4.3. Προ-πληροφόρηση 

 

Εάν έχει κριθεί απαραίτητο, από τους ερευνητές, να σταλεί στους συμμετέχοντες εκ των 

προτέρων κάποιο υλικό με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που θα 

συζητηθεί, αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια ή δύο εβδομάδες πριν από τη 

συνεδρίαση. Ένα τέτοιο υλικό επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για τη 

συζήτηση, π.χ. διατυπώνοντας βασικές ερωτήσεις. Συνήθως, όταν το κείμενο με τη 

σχετική πληροφόρηση αποστέλλεται ταχυδρομικά στους συμμετέχοντες μελετάται 

προσεκτικά από αυτούς. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα το διαβάσουν όλοι.  
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Όσον αφορά στο focus group που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα δεν έγινε καμιά 

προενημέρωση στους συμμετέχοντες είτε με την αποστολή κάποιου εγγράφου είτε 

προφορικά από τους ερευνητές. Ο λόγος ήταν ότι ο σκοπός της έρευνάς ήταν να γίνουν 

γνωστές οι πραγματικές απόψεις των συμμετεχόντων και κατά πόσο είναι ενημερωμένοι 

και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος. 

 

 

5.5. Εισαγωγικές Πληροφορίες 

 

Οι συζητήσεις των focus groups υποκινούνται από πληροφορίες που παρέχονται στους 

συμμετέχοντες από τους ίδιους τους διοργανωτές. Το υλικό που είναι συνήθως 

κατάλληλο για τα focus groups είναι: βιντεοταινίες μικρού μήκους, εικόνες, μουσική, 

γραπτό υλικό όπως είναι τα φύλλα πληροφοριών ή οι σύντομες ιστορίες, διαλέξεις 

εμπειρογνωμόνων πάνω στο διακυβευόμενο ζήτημα, ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις και 

άλλα (ULYSSES, WP-97-2). Ωστόσο, ένα ουσιαστικό δεδομένο για χρήση για τα focus 

groups είναι και τα μοντέλα υπολογιστών. 

 

Οι εισαγωγικές πληροφορίες θα πρέπει να ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν στη 

διαδικασία ενός focus group, προκειμένου να γίνει γνωστό εάν το επιλεγμένο υλικό 

διευκολύνει τη συζήτηση ή εάν προκαλεί μόνο συζητήσεις για ζητήματα που δεν 

θεωρούνται σημαντικά όσον αφορά στα ερευνητικά ενδιαφέροντα. Ωστόσο, οι 

εισαγωγικές πληροφορίες μπορεί ακόμη και να περιορίσουν τη συζήτηση. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να συμβεί όταν η εισαγωγικές πληροφορίες δε συμβαδίζουν με τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες των συμμετεχόντων. Επίσης, ένα ιδιαίτερα εξεζητημένο εισαγωγικό υλικό, από 

εμπειρογνώμονες για ένα συγκεκριμένο θέμα, σε focus groups που αποτελούνται από 

απλούς ανθρώπους, συνήθως δεν είναι κατάλληλο (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Στο focus group της Αθήνας προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη πληροφορία στους 

συμμετέχοντες τους έγινε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνονταν και κάποιες 

βιντεοταινίες μικρού μήκους. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους άρθρα, 
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αποκόμματα εφημερίδων και φωτογραφικό υλικό, από τον ελληνικό τύπο, σχετικά με 

την κλιματική αλλαγή και θέματα βιωσιμότητας γενικότερα.  

 

 

5.6. Η Διεξαγωγή των Focus Groups στην Αθήνα 

 

Κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης ενός focus group θα πρέπει να υπάρχει μια 

καθοδήγηση από την πλευρά των υπευθύνων. Η καθοδήγηση αυτή της συζήτησης της 

ομάδας περιλαμβάνει συνήθως δύο στόχους. Τόσο τη διευκόλυνση της κοινωνικής 

διαδικασίας όσο και την καθοδήγηση της συζήτησης παράλληλα με έναν 

προκαθορισμένο οδηγό συζήτησης. Ένας τέτοιος οδηγός εξασφαλίζει ότι εξετάζονται 

όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ενδιαφερόμενο ζήτημα.  

 

5.6.1. Οδηγός συζήτησης 

 

Δεν υπάρχει καμία γενική παραδοχή για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δομηθεί 

ένας οδηγός συζήτησης και με ποια λεπτομέρεια. Αυτό εξαρτάται κυρίως από 

παράγοντες όπως ο χρόνος και οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για τη διεξαγωγή και την 

ανάλυση των συζητήσεων, από την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα των 

ερευνητικών ερωτήσεων, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του συντονιστή πάνω στο 

διακυβευόμενο ζήτημα (ULYSSES, WP-97-2).  

 

Ο οδηγός συζήτησης θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί προτού χρησιμοποιηθεί στη 

διαδικασία ενός focus group, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι λειτουργικός. 

Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα εστιάζει σε ζητήματα όπου είναι απαραίτητες οι 

επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες, αυτό θα πρέπει να προβλέπεται στον οδηγό 

συζήτησης έτσι ώστε να εξασφαλίζει χρόνο και για την πληροφόρηση των 

συμμετεχόντων καθώς επίσης και για να ενημερωθεί για τις αντιλήψεις και τις 

αξιολογήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το διακυβευόμενο ζήτημα (ULYSSES, 

WP-97-2).  
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Από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία φαίνεται ότι τα πρώτα λεπτά ενός focus group συνήθως 

διαμορφώνουν τη στάση, την καλή θέληση και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Επομένως, είναι ουσιαστική μια επαγγελματική, επιδέξια καθοδήγηση της κοινωνικής 

διαδικασίας στην αρχή της συνεδρίας. Αυτό μπορεί να αρχίσει με την υποδοχή όσον 

συμμετεχόντων φθάνουν στον τόπο συνάντησης αρκετά νωρίς. Η κατάλληλη, εντούτοις, 

στιγμή είναι το επίσημο καλωσόρισμα και η εισαγωγή στο στόχο της συνόδου, 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών από τη διαδικασία. Οι ευχάριστες αυτές 

συστάσεις τόσο των συμμετεχόντων όσο και του προσωπικού βοηθούν πολύ στο να 

χαλαρώσουν οι συμμετέχοντες και να αναπτυχθεί φιλική διάθεση. Τα ποτά και τα 

ελαφρά γεύματα βοηθούν στη δημιουργία μιας ευνοϊκής ατμόσφαιρας, ενώ οι ετικέτες με 

το όνομα του καθενός βοηθούν στο να έρθουν σε μια γρήγορη προσωπική επαφή 

(ULYSSES, WP-97-2).  

 

Ο οδηγός συζήτησης που αναπτύχθηκε για το focus group της Αθήνας αποτελείται από 

τέσσερις ενότητες, ενώ περιλάμβανε και χρονικά διαστήματα για διαλείμματα. 

 

 

5.6.2. Ο συντονισμός της ομάδας  

 

Ο κύριος στόχος ενός συντονιστή είναι να καθοδηγεί τη συζήτηση και να διευκολύνει 

την κοινωνική διαδικασία. Ο ρόλος που ένας συντονιστής θα πρέπει να διαδραματίσει 

είναι: αυτός του βοηθού σε αντίθεση με το ρόλο ενός εμπειρογνώμονα (που εκφράζει 

την επιστημονική γνώση) και ενός συμμετέχοντα (που εκθέτει στις προσωπικές του 

προτιμήσεις). Στην περίπτωση των focus groups, η παροχή της επιστημονικής γνώσης 

των ειδικών είναι κρίσιμη. Εάν μια τέτοια γνώση παρέχεται προφορικά, αυτός ο στόχος 

θα πρέπει να διαχωριστεί από το συντονισμό της ομάδας και να γίνει από ένα 

διαφορετικό άτομο (expert).  

 

Η καθοδήγηση ενός focus group απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ της πραγματοποίησης 

ενός προδικασμένου σχεδίου και μιας εύκαμπτης αντίδρασης σε απροσδόκητες δηλώσεις, 

ερωτήσεις και αποκρίσεις. Επομένως, ένας συντονιστής θα πρέπει να επιτρέπει τις 

παρεκκλίσεις και να αναπτύσσει αυθόρμητα νέες ερωτήσεις, χωρίς να αποκλίνει πάρα 

πολύ από τον οδηγό συζήτησης. Εντούτοις, μερικές φορές τυχόν αλλαγές μπορεί να 
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δικαιολογηθούν από τις δημιουργικές ιδέες που μπορεί να παράγει μια συγκεκριμένη 

ομάδα. Ο επιτυχής συντονισμός απαιτεί εύκαμπτο χειρισμό μιας σειράς τεχνικών 

συντονισμού και μορφών ηγεσίας. Συνήθως, οι ερευνητές δεν είναι πάντα και οι 

καλύτεροι συντονιστές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που ένας ερευνητής δεν 

έχει εκπαιδευτεί ως συντονιστής. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ερευνητής θα πρέπει να έχει 

το ρόλο του παρατηρητή. Αν και οι ερευνητές είναι οι περισσότερο εξοικειωμένοι με το 

σκοπό της μελέτης, το θεωρητικό και εμπειρικό τους υπόβαθρο μπορεί να περιορίσει την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

 

Στο focus group που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το συντονισμό και την 

καθοδήγηση όλης της κοινωνικής διαδικασίας είχε αναλάβει ένας συντονιστής ενώ 

υπήρχε και ένας βοηθός, ο ρόλος του οποίου περιοριζόταν στο να φροντίζει για την 

τήρηση πρακτικών, για τη διασφάλιση της συνεχούς βιντεοσκόπισης αλλά και για την 

άνεση των συμμετεχόντων (καφέδες, αναψυκτικά κ.λπ.). 

 

 

5.7. Τα Παραγόμενα Αποτελέσματα από τα Focus Groups της Αθήνας  

 

Τα προϊόντα που παράγονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των focus groups 

είναι οι βιντεοταινίες, εκθέσεις, πρακτικά, περιλήψεις, ερωτηματολόγια, κολλάζ και 

αναφορές πολιτών (reports), τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια.  

 

 

5.7.1. Βιντεοταινίες, εκθέσεις, πρακτικά, περιλήψεις 

 

Τα πιο συνηθισμένα παραγόμενα αποτελέσματα των focus groups είναι τηλεοπτικές ή 

ηχητικές καταγραφές των συζητήσεων, η τήρηση πρακτικών (minutes) και ενδεχομένως 

η τήρηση σημειώσεων (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Η παραγωγή μιας πλήρους έκθεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα, των συμμετεχόντων και τους διαθέσιμους πόρους. Ωστόσο, το ελάχιστο 

που θα πρέπει να γίνει είναι να παραχθούν σύντομες εκθέσεις των σημαντικότερων 
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τμημάτων μιας συζήτησης. Στην περίπτωση που διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός focus 

group, ένα μικρό τμήμα αυτών μπορεί να αναλυθεί σε βάθος και τα αποτελέσματα που 

θα προκύψουν να επικυρωθούν με τη βοήθεια των υπόλοιπων ομάδων (ULYSSES, WP-

97-2). 

 

Η τήρηση των πρακτικών (minutes) μπορεί να γίνει με δύο τουλάχιστον τρόπους. Ένας 

τρόπος είναι να αναφέρονται όλες οι δηλώσεις των συμμετεχόντων με συνοπτικό τρόπο 

ή να συνοψίζονται με υποκειμενικό τρόπο τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της συζήτησης, 

συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων καθώς και των μη λεκτικών σχολίων (ULYSSES, 

WP-97-2). 

 

Οι περιλήψεις παράγονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, 

εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι βασικές ιδέες της συζήτησης έχουν καταγραφεί. Ωστόσο, 

συνήθως θα πρέπει να γίνεται μια σύντομη συζήτηση μεταξύ του συντονιστή του focus 

group και του συντάκτη των περιλήψεων. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ερωτήσεις όπως το πώς ήταν η συζήτηση και αν συναντήθηκαν τυχόν δυσκολίες κατά τη 

διεξαγωγή της, εάν κάποια μέρη της συζήτησης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε σχέση 

με κάποια άλλα καθώς και για το πώς ήταν η σύνθεση της ομάδας και αν συμμετείχαν 

εξίσου όλοι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ωστόσο, μπορεί να συζητηθούν θέματα του 

τύπου αν μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός της ομάδας και πώς, στην περίπτωση όπου 

αναλώθηκε πολύτιμος χρόνος σε συζητήσεις για μη σημαντικά θέματα από την άποψη 

του ερευνητικού στόχου ή εάν κάποια θέματα θα έπρεπε να διαμορφωθούν περαιτέρω 

(ULYSSES, WP-97-2). 

 
Τα σημαντικότερα προϊόντα των συνόδων που έλαβαν χώρα στην Αθήνα ήταν η 

καταγραφή μέσω βίντεο καθώς και η τήρηση πρακτικών, σε ορισμένα σημεία της 

διαδικασίας, από τον βοηθό του συντονιστή.  

 

 

5.7.2. Ερωτηματολόγια 

 

Τα ερωτηματολόγια είναι μια τεχνική η οποία συνήθως δε χρησιμοποιείται στην έρευνα 

των focus groups. Ο κύριος λόγος είναι ότι η ποιοτική μεθοδολογία των focus groups 
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εστιάζει περισσότερο στην εξέταση και την σε βάθος ανάλυση των ερμηνειών 

ορισμένων απόψεων από ότι στην ποσοτικοποίηση των συμπερασμάτων. Έτσι, τα focus 

groups δεν παράγουν στοιχεία που να μπορούν να γενικευτούν και να θεωρηθούν 

στατιστικά. Υπό αυτήν την έννοια, τα στοιχεία των focus groups δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού. Ωστόσο, τα ερωτηματολόγια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο στο να προϊδεάσουν και να συμπληρώσουν τις συζητήσεις των 

focus groups (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Ακόμη, μπορεί να βοηθήσουν στο να παρέχεται μια σύντομη εικόνα της ποικιλομορφίας 

των απόψεων μέσα σε ένα focus group. Εάν ένα ερωτηματολόγιο διανέμεται δύο φορές, 

πριν και μετά τη συζήτηση, οι μεταβολές στις απόψεις και κρίσεις του κάθε 

συμμετέχοντα μπορεί να τεκμηριωθούν και τα αποτελέσματα μπορεί να συσχετίζονται 

με τη συζήτηση. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων απόψεων και της 

άποψης ολόκληρης της ομάδας, εάν υπάρχουν, μπορούν επίσης να μελετηθούν. Σε κάθε 

περίπτωση, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται σε ένα focus group θα πρέπει να 

είναι σύντομα και επιλεκτικά. Διαφορετικά, αναλώνεται πολύς χρόνος από τη συζήτηση 

και η διάταξη του focus group μπορεί να θεωρηθεί από τους συμμετέχοντες ως μια 

συγκαλυμμένη έρευνα (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνόδων που 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά εργαλεία, με σκοπό να 

συμπληρώσουν τις συζητήσεις των ομάδων. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα 

σύντομο ερωτηματολόγιο που να καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό διανεμήθηκε δύο 

φορές, στην αρχή της συνόδου και με κάποια ελαφρώς αναθεωρημένη μορφή στο τέλος.  

 

 

5.7.3. Κολλάζ και αναφορές πολιτών (citizen reports) 

 

Έχει γίνει κατανοητό ότι οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που καθορίζουν τις βασικές ιδέες 

μέσα σε ένα focus group. Έτσι, βάζοντας τους ίδιους ανθρώπους να παράγουν ένα υλικό 

που αποτελεί ουσιαστικά μια σύνοψη των ιδεών και των απόψεών τους, μέσω των 
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δηλώσεων συναίνεσης, αναφορών ή τη δημιουργία κολλάζ, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αυξάνει την ισχύ των στοιχείων αυτών και δεν υπάρχει περίπτωση να παρερμηνευθεί 

κάτι από τον αναλυτή του focus group. Ωστόσο, μια τέτοια ενέργεια μπορεί να βοηθήσει 

στην καλύτερη διεξαγωγή των συζητήσεων και να αυξήσει τα κίνητρα των 

συμμετεχόντων (ULYSSES, WP-97-2).  

 

Τα κολλάζ είναι μια τεχνική πολύτιμη στο να υποκινηθούν οι εκφραστικές ικανότητες 

των συμμετεχόντων, που συνήθως υποτιμούνται στις συζητήσεις. Έτσι, η δημιουργία 

των κολλάζ μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ευπρόσδεκτη "προθέρμανση" της ομάδας για τη 

συζήτηση που πρόκειται να ακολουθήσει. Εντούτοις, η ανάλυση των κολλάζ μπορεί να 

είναι δύσκολη και κάπως ασαφής. Για να μειωθεί ο κίνδυνος παρερμηνείας τους 

συνιστάται η ομάδα να σχολιάζει το τελικό προϊόν και να παράγει μια σύντομη 

περιγραφή για το περιεχόμενό του και τα σημαντικότερα στοιχεία του. Επίσης, για να 

δουλέψουν σε ένα κολλάζ, θα πρέπει να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες το απαραίτητο 

υλικό. Το είδος του υλικού που παρέχεται στην ομάδα (περιοδικά, εφημερίδες, ψαλίδια, 

κόλλα, paper sheets, κ.λπ.) εξαρτάται από το εν λόγω θέμα καθώς και από τον χρόνο που 

διατίθεται για τη σύνθεση του κολλάζ (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Γενικά το έγγραφο υλικό είναι πιο εύκολο στην ανάλυση από ότι ένα κολλάζ. Ωστόσο, η 

διαδικασία γραψίματος ενός εγγράφου είναι μάλλον δυσκολότερο να επιτευχθεί. 

Συνήθως, μια αναφορά δε μπορεί να γραφτεί κατά τη διάρκεια μιας μόνο συνόδου εάν 

δεν έχει παραχθεί κάποιο υλικό στις προηγούμενες συνόδους. Έτσι, η σύνταξη μιας 

αναφοράς πολιτών απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από ότι η δημιουργία ενός κολλάζ 

(ULYSSES, WP-97-2). 

 

Ωστόσο, η τελική αναφορά μπορεί να συνταχθεί είτε από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες είτε από τους διοργανωτές του focus group. Στην περίπτωση που θα 

συνταχθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες η βοήθεια από την ερευνητική ομάδα θα 

πρέπει να περιοριστεί στο να καταγράφει όσα της υπαγορεύονται από τους 

συμμετέχοντας και στην παροχή οποιονδήποτε άλλων βοηθητικών υπηρεσιών. Επίσης, η 

τεχνική έκθεση μπορεί να συνταχθεί και από τους ερευνητές μετά το τέλος της 

συζήτησης και με βάση όλα όσα κατανόησαν από αυτήν (ULYSSES, WP-97-2).  
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Ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα της αναφοράς αφορά στο γεγονός ότι είναι ένα σύνθετο 

έγγραφο που δημιουργείται και επικυρώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Μια 

αναφορά πολιτών που γράφεται σε ένα focus group τεκμηριώνει τις ολοκληρωμένες 

αξιολογήσεις που γίνονται από τους συμμετέχοντες και απαριθμεί τις αντιλήψεις τους. 

Αν και η αναφορά των πολιτών δεν αποτελεί απαραίτητα ένα έγγραφο συναίνεσης, 

ωστόσο υπάρχουν φορές που μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Όμως, σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, η αναφορά των πολιτών καταγράφει τη διχογνωμία που απορρέει από την 

πολλαπλότητα της γνώμης, των απόψεων, των ενδιαφερόντων και των αξιολογήσεων 

(ULYSSES, WP-97-2). 

 

Εντούτοις, υπάρχει μια σειρά εύλογων επιφυλάξεων ως προς τις αναφορές των πολιτών. 

Κατ' αρχάς, πρόκειται για μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να 

περιορίσει σημαντικά το χρόνο για τις σε βάθος συζητήσεις του συγκεκριμένου 

ζητήματος. Επίσης, το γράψιμο τέτοιων αναφορών δεν είναι μια διαδεδομένη διαδικασία 

και μια συνηθισμένη πρακτική. Έτσι, πολλοί συμμετέχοντες μπορεί να μην είναι σε θέση 

να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε αυτό το έργο ή μπορεί να είναι απρόθυμοι να το 

πραγματοποιήσουν. Ακόμη, εάν η χρησιμότητα της αναφοράς δεν έχει τεκμηριωθεί 

επαρκώς από τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες μπορεί να θεωρήσουν ολόκληρη τη 

διαδικασία σαν χάσιμο χρόνου (ULYSSES, WP-97-2). 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη μια σύνοδος θα πρέπει να αφιερωθεί στο γράψιμο, στο 

σχολιασμό της έκδοσης καθώς και στη αποδοχή της από όλους τους συμμετέχοντες. 

Ωστόσο, οι ερωτήσεις/ απαντήσεις, οι δηλώσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από τη συζήτηση και που έχουν δοθεί σε προηγούμενες συνόδους είναι ένα απαραίτητο 

εισαγωγικό υλικό στη σύνοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνταχθεί η έκθεση.  

 

Για το λόγο αυτό απαιτείται από την ερευνητική ομάδα να επεξεργαστεί αυτό το υλικό 

πριν την τελευταία συνεδρία της ομάδας. Επιπλέον, η διαδικασία σύνταξης της 

αναφοράς μπορεί να έχει τη μορφή ενός κολλάζ των κειμένων που βασίζονται στο 

εισαγωγικό υλικό. Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται, διασκευάζουν και εμπλουτίζουν 

αυτό το υλικό χρησιμοποιώντας το σαν βασική δομή. Η ερευνητική ομάδα παράγει 

έπειτα από αυτό το κολλάζ το τελικό κείμενο, το οποίο θα συζητηθεί και θα εγκριθεί από 

το σύνολο της ομάδας (ULYSSES, WP-97-2). 
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Το μόνο υλικό που προέκυψε από την κάθε ομάδα που διεξήχθη στην Αθήνα ήταν μια 

αναφορά πολιτών από κάθε ομάδα. Έτσι, σε κάθε σύνοδο, αφιερώθηκε ένα χρονικό 

διάστημα για την προετοιμασία της αναφοράς. Όμως λόγω του χρονικού περιορισμού 

αποφασίστηκε η αναφορά αυτή να μην συνταχθεί ούτε από την ομάδα ούτε και από τους 

ερευνητές αλλά να συζητηθεί προφορικά και με αυτόν τον τρόπο να καταγραφεί στην 

κάμερα.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ TA FOCUS GROUPS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν όσα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

των focus groups στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 6.1. γίνεται λόγος για τα 

ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Στην επόμενη ενότητα (ενότητα 6.2.) παρατίθενται τα σημαντικότερα 

σημεία στα οποία οι συμμετέχοντες εστίασαν την προσοχή τους κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με τη διατύπωση ορισμένων συμπερασμάτων για τη 

στάση των ατόμων που συμμετείχαν στη διαδικασία τόσο απέναντι στο υπό συζήτηση 

θέμα αλλά και στην εντύπωση που τους έκανε η όλη διαδικασία (ενότητα 6.3.). 

 

 

6.1. Τα Ερευνητικά Ερωτήματα τα οποία Απασχόλησαν τους 

Συμμετέχοντες κατά τη Διεξαγωγή των Focus Groups στην Αθήνα 

 

Τα άτομα που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των focus groups θα 

κληθούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τα προβλήματα του περιβάλλοντος τόσο 

σε παγκόσμιο όσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τέτοιου είδους προβλήματα είναι: 

 

 το φαινομένου του θερμοκηπίου. Η επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

προκαλείται από την αύξηση των συγκεντρώσεων των ρύπων (CO2, NOx) στην 

ατμόσφαιρα. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και 

κατά συνέπεια την αλλαγή του κλίματος τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. 

 οι ήπιες μορφές ενέργειας. Η αναγκαιότητα για την εύρεση νέων μορφών ενέργειας 

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), πέρα από τις συμβατικές που χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον σήμερα, είναι πλέον γεγονός αφού οι ορυκτοί πόροι αρχίζουν να 

εξαντλούνται, με καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και μεγάλο 

οικονομικό κόστος. 

 τα προβλήματα ξηρασίας, η αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας και η μείωση 

του πόσιμου νερού. Υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ξηρασίας και αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας, με 
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αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του πόσιμου νερού. Ακόμη η αλόγιστη 

εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και η ρύπανση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδροφορέων περιορίζει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα αποθέματα 

νερού για άμεση χρήση, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την παραγωγή τροφής και 

άλλων ζωτικών λειτουργιών για τα οικοσυστήματα. 

 ση σε ολόκληρο τον κόσμο οι πυρκαγιές και η αποψίλωση των δασών. Τα δά

καταστρέφονται εξαιτίας των πυρκαγιών και της αλόγιστης υλοτομίας, με 

αποτέλεσμα τη διάβρωση των εδαφών, τη μεταβολή των συγκεντρώσεων των 

αερίων στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 

 τη τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για 

βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο 

ελκυστικά για τους πολίτες, με σκοπό την μείωση των ρύπων που συμβάλλουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

 ση των πολιτών. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων δεν η ευαισθητοποίηση και ενημέρω

είναι ενημερωμένοι για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και τον περιορισμό τους 

(χρήση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας, προγράμματα εναλλακτικής 

διαχείρισης απορριμμάτων) 

 α. Η προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα που τα ακραία καιρικά φαινόμεν

ξεσπούν αρκετά συχνά και με μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το 

πρώτο μέλημα πολλών περιοχών του πλανήτη στις οποίες ξεσπούν. 

 εταβολές στις 

 

πίσης, παράλληλα με τα παραπάνω ζητήματα οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα 

η μείωση της βιοποικιλότητας – μεταλλαγμένα προϊόντα. Οι μ

συνθήκες διαβίωσης πολλών φυτικών και ζωικών οργανισμών τους καθιστούν 

αρκετά ευάλωτους με αποτέλεσμα την εξαφάνιση ή μετάλλαξη πολλών ειδών του 

φυτικού και ζωικού βασιλείου. 

Ε

κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για ζητήματα όπως: 

 

 η αξία του να θεωρεί κανείς τον εαυτό του “μέρος” του περιβάλλοντος, 

συμβιώνοντας αρμονικά με αυτό χωρίς να το κακομεταχειρίζεται και να το 

καταστρέφει 
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 η αξία του να σεβόμαστε το περιβάλλον και όλες τις μορφές ζωής που 

ενυπάρχουν σε αυτό 

 ευθυνότητας. Οι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 

ριβάλλον. Έτσι δεν αρκεί να περιμένουν να γίνουν 

η αξία της υπ

όλοι είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί στο πε

κάποιες συλλογικές προσπάθειες για να συμμετέχουν σε αυτές αλλά μπορούν 

να συμβάλλουν μέσα από τις ατομικές τους ενέργειες. 

 

 

 

6.2. Οι τικότερων Σημείων της 

Διαδικασίας Εφαρμογής των Focus Groups στην Αθήνα 

 

άτομα που έλαβαν 

έρος στη διαδικασία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις 

ους συμμετέχοντες και περιείχε θέματα σχετικά με την κλιματική 

λλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη στάση των 

ς

η αξία της διαχείρισης του περιβάλλοντος με στόχο την εξασφάλιση μιας 

υγιούς ζωής για μας και τις επόμενες γενιές. 

Στόχοι και η Έκθεση των Σημαν

Το focus group που διεξήχθη στην Αθήνα στοχεύει στη συνειδητοποίηση των πολιτών 

πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέσω αυτής της προσέγγισης τα 

μ

τους, ακόμα και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα που λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη μας και κυρίως για το θέμα της 

κλιματικής αλλαγής.   

 

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία ξεκίνησε με ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρώθηκε από στ

α

πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και τέλο  ερωτήσεις που αφορούν στον τρόπο 

ζωής αυτών των ανθρώπων και στις καθημερινές τους συνήθειες. Οι ερωτήσεις αυτές 

ήταν οι εξής: 

 
 Έχετε ακούσει ποτέ για την κλιματική αλλαγή ή για το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου; 

 Αν σας ζητούσαν να αξιολογήσετε τα μέσα ενημέρωσης, που σας παρέχουν 

τε στο καθένα από αυτά; 

πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τι 

βαθμό θα βάζα
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 Συχνά το ρήμα «πρέπει» απευθύνεται σε αυτό που τελικά περιμένουμε να κάνουν 

οι άλλοι, γιατί ενώ στην ουσία θέλουμε συνειδητά να συμβάλουμε δε γνωρίζουμε 

τον τρόπο ή δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος. Αναφέρετε πέντε (5) ενέργειες που 

μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος του φαινομένου 

του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής και που μπορείτε να συμμετάσχετε 

και εσείς σ’ αυτές μέσα από τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς σας, χωρίς 

να χρειαστεί να πιεστείτε. 

 

του νέου τρόπου ζωής τα παιδιά σας δε θα μπορούσαν 

Στη περιοχή που μεγαλώσατε υπάρχουν χώροι που τα παιδιά έβρισκαν ευχέρεια 

για παιχνίδι. Χώροι που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ποιοι από αυτούς τους 

χώρους, που ίσως εξαιτίας 

ή δε θα ήθελαν να συνεχίζουν να παίζουν, θα θέλατε να διατηρηθούν ή να 

προστατευθούν και να αξιοποιηθούν για να παίζουν τα εγγόνια σας; 

 

εια που σας 

Αν εργαζόσασταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή σε κάποιον άλλον κρατικό 

οργανισμό σχετικό με το περιβάλλον, τι προτεραιότητες θα δίνατε στο 

αντικείμενο απασχόλησής σας, έχοντας σαν κριτήριο την ευχέρ

δίνεται μέσω της ιδιότητάς σας και όχι με βάση τις δεσμεύσεις που θα έχετε λόγω 

της βαθμίδας που ανήκετε (προϊστάμενος, διευθυντής ή απλός υπάλληλος). 

 

πους 

φροντίζατε  σώμα    η

 

Ας θεωρήσουμε ότι η Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είναι το 

ανθρώπινο σώμα και εμείς μαζί με το φυσικό περιβάλλον τα κύτταρά του. 

Δεδομένου ότι καθένας φροντίζει και αγαπάει το σώμα του, με ποιους τρό

θα  το  του οποίου είστε μέρος και  ύπαρξη σας εξαρτάται από 

την ύπαρξή του; 

 

 
Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτά τα ερωτήματα ήταν ποικίλες, αντικατοπτρίζοντας 

την ο

στα θέματα  έχουν συνοψιστεί 

αι παρουσιάζονται στη συνέχεια ξεχωριστά για την κάθε ομάδα. 

Ποια η γνώμη σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πως κατά την άποψή 

σας μπορεί να βελτιωθεί η ενεργειακή πολιτική της χώρας; 

 πρ σωπική άποψη του καθενός, την ενημέρωση και το βαθμό ευαισθητοποίησής του 

 που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι απαντήσεις αυτές

κ
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 Η ομάδα των φοιτητών 

την πρώτη ερώτηση όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά με 

ο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, στη δεύτερη ερώτηση, 

το μέσ ι την καλύτερη πληροφόρηση είναι το internet, ο 

ντυπος τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), σχολικά βιβλία και διάφορα ενημερωτικά έντυπα 

ής αλλαγής. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

ίναι: 

 

Σ

τ

ο που θεωρήθηκε ότι παρέχε

έ

διαφόρων οργανώσεων (όπως η Greenpeace). 

 

Στην τρίτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν κάποιες ενέργειες 

με τις οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος του 

φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικ

ε

 

  η μείωση της χρήσης προϊόντων που εμπεριέχουν ουσίες που 

επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα (π.χ. χλωροφθοράνθρακες) 

  η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την μείωση των καυσαερίων 

 η  σε εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτών για θέματα 

περιβάλλοντος  

συμμετοχή   

 η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση 

τέτοιων ζητημάτων 

 ν ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντος να 

ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα του περιβάλλοντος (π.χ. φίλους, 

 

Στην τέταρτ ε τ θ πό τ ες  π

έπαιζαν ξέγνο

επιθυμούσαν μέλλον. Ωστόσο, και εδώ οι απόψεις τους 

αυτίζονται αφού άλλοι αναφέρθηκαν στις αλάνες και άλλοι στα πάρκα και τις παιδικές 

η ώθηση τω

οικογένεια, συμφοιτητές) 

η ρώ ηση ζητή ηκε α  τους συμμε έχοντ  να θυμηθούν τους χώρους ου 

ιαστοι όταν ήταν ακόμα παιδιά και να μας πουν ποιοι από αυτούς θα 

να διατηρηθούν και στο 

τ

χαρές. Επίσης, αναφέρθηκε από τους περισσότερους το πρόβλημα της φύλαξης και της 

φροντίδας τέτοιων χώρων από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να παραμείνουν 

ασφαλείς και ελκυστικοί για τα μικρά παιδιά. 
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Στην πέμπτη κατά σειρά ερώτηση οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ποικίλες και αρκετά 

ενδιαφέρουσες. 

 

  θέσπιση κανόνων για την προστασία ή την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος 

 κινήσεις και παροχή κινήτρων στους πολίτες για τη χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς και προώθηση του ποδηλάτου, ώστε να μειωθεί η 

κρύπανση αι η κυκλοφοριακή συμφόρηση 

 ν πρασίνου (ανάσες δροσιάς) στις μεγαλουπόλεις δημιουργία χώρω

 κινήσεις έτσι ώστε η Ελλάδα να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες που έχουν 

συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο  (π.χ. πρωτόκολλο του Κιότο) 

 θητοποιηθεί το ευρύ κοινό για ενέργειες ώστε να ενημερωθεί και να ευαισ

το περιβάλλον και την προστασία του  

 έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και 

δραστηριοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου οι διαδικασίες 

που ορίζει αυτές τις διαδικασίες. 

που προβλέπονται μέσα στα πλαίσια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού να 

υλοποιούνται από την αρχή ως το τέλος σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 

 ηνέμφαση σε θέματα που αφορούν στ  αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη και 

στην αρχή της πρόληψης μέσα από το σχεδιασμού 

 

υγή αυθαιρέτων κτισμάτων  σε 

προστατευόμενους ή δασικούς χώρους 

προτεραιότητες σε θέματα ελέγχου σχετικά με την έκδοση οικοδομικών 

αδειών, με στόχο τη αποφ

 εί να προκληθούν από 

την κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων (οδικοί άξονες κ.λπ.)  

έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορ

 η

αλλοντικού ενδιαφέροντος 

 

 μέριμνα για την καλύτερη προστασία, ανάδειξ  και ορθολογική 

αξιοποίηση των χώρων ιδιαίτερου περιβ
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Στην έκτη 

έκαναν προκε αι. Οι 

παντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

ερώτηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαριθμήσουν τις ενέργειες που θα 

ιμένου να φροντίσουν τη Γη , πάνω στην οποία ζουν και κινούντ

α

 

 φροντίδα για τη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος (π.χ. 

απορρίμματα, ανακύκλωση) 

 χρήση ανακυκλώσιμων και βιολογικών προϊόντων 

 μείωση τη  χρήσης χ μικών και τ ξικών ουσιών ς η ο  

  ενέργειας (ηλιακή, αιολική κ.λπ.) χρήση εναλλακτικών μορφών

 ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (ενέργεια, νερό κ.λπ.) 

 ελάττωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς   

 σεβασμός προς το περιβάλλον 

 ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και 

άσκηση πίεσης στους υπεύθυνους φορείς για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

 συμμετοχή σε οργανώσεις που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Στην τελευταί υ αφορούσε στη συμπεριφορά των πολιτών πάνω σε 

περιβαλλοντικά  

ενέργειας και τους τρόπους μέσω των οποίων θα μπορούσε να βελτιωθεί η ενεργειακή 

ολιτική της χώρας. Η άποψη της ομάδας στο θέμα αυτό ήταν κοινή και ιδιαίτερα 

 πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδραυλική). 

Σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες για την εγκατάσταση τέτοιων μορφών ενέργειας σε 

ολλά μέρη της Ελλάδας (Αχαΐα, Λαύριο, κ.λπ). Ωστόσο, η δημιουργία ανάλογων 

α ερώτηση, πο

 προβλήματα, ζητήθηκε η άποψη της ομάδας για τις ανανεώσιμες πηγές

π

ενθαρρυντική. Συγκεκριμένα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρήθηκε ότι συμβάλουν 

σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος, είναι φιλικές 

και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

 

Επίσης, επισημάνθηκε ότι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας 

ευνοούν τη χρήση των ανανεώσιμων

π
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εγκαταστάσεων και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου καθώς και άλλων μορφών 

ενέργειας κρίθηκε απαραίτητη για τη βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. 

Για το λόγο αυτό το κράτος οφείλει να προωθήσει προγράμματα και να δώσει κίνητρα 

σε επιχειρηματίες και πολίτες για τη χρήση τέτοιων μορφών ενέργειας μιας και το 

κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασής τους είναι ακόμα πολύ υψηλό. 

 

Στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων απάντησαν ότι 

μαγειρεύουν κατά μέσο όρο μια φορά την ημέρα αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Επίσης η πλειοψηφία αυτών (5/6) χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για θέρμανση και ένα μόνο 

τομο θερμαίνεται με φυσικό αέριο. Ακόμη τρία άτομα χρησιμοποιούν παράλληλα με 

ν διαθέτει δικό του μέσο μεταφοράς, από τους οποίους ο ένας ποδήλατο 

αι οι άλλοι δύο αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με αμόλυβδη βενζίνη. 

ά

πετρέλαιο ηλεκτρικό ρεύμα και ένα ξύλα, ενώ τρία στα τέσσερα άτομα χρησιμοποιούν 

κλιματισμό.  

 

Στον τομέα τώρα των μεταφορών όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και κυρίως μετρό, λεωφορείο, τρόλεϊ και ταξί. Ακόμη το 50% των 

συμμετεχόντω

κ

 

 

 Η ομάδα του ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου 
 

Στην πρώτη ερώτηση όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά με 

ην κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ωστόσο μόνο ένα άτομο ναι 

μεν είχ

αλύτερο μέσο για αυτούς είναι η 

ηλεόραση και ο έντυπος τύπος (εφημερίδες-περιοδικά). 

τ

ε ακούσει αλλά δε θυμόταν τι ήταν ακριβώς. 

 

Στη δεύτερη ερώτηση οι απαντήσεις των συμμετεχόντων διίστανται. Και αυτό γιατί για 

άλλους το μέσον που τους παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες είναι το internet και 

ίσως κάποιο άλλο μέσον, ενώ για άλλους το κ

τ
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Στην τρίτη κατά σειρά ερώτηση μερικές απαντήσεις ταυτίζονται, ενώ άλλες 

υμπληρώνουν η μια την άλλη. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες: σ

 

 κ ά σωστή χρήση της ενέργειας, αποφεύγοντας την άσκοπη αταν λωση 

ρεύματος 

 χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και όχι του αυτοκινήτου 

 χρήση του φυσικού αερίου για θέρμανση αντί πετρελαίου 

  χρησιμοποίησης προϊόντων μη φιλικών προς το περιβάλλον η αποφυγή

 ανακύκλωση 

 προστασία των δασών και των εξοχικών χώρων 

 ενημέρωση μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος  

 ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων (π.χ. Δήμων) 

 διοργάνωση δραστηριοτήτων από φορείς σχετικούς με το περιβάλλον. 

 

Οι ερωτήσεις ρά των πολιτών σε 

ζητήματα  

ην ομάδα να μας πει ποιοι από τους χώρους που έπαιζαν μικροί δεν υπάρχουν σήμερα 

 

παντήσεις και πάλι ήταν ποικίλες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

 που ακολουθούν είναι σχετικές με τη συμπεριφο

σχετικά με το περιβάλλον. Στην τέταρτη ερώτηση στην οποία ζητήσαμε από

τ

και θα ήθελαν να διατηρηθούν οι απόψεις ταυτίζονται απόλυτα. Οι χώροι που 

αναφέρθηκαν είναι τα πάρκα, οι αλάνες και οι παιδικές χαρές στις οποίες τα παιδιά 

απολαμβάνουν το παιχνίδι και έρχονται σε επαφή με τη φύση. Ωστόσο μερικοί από 

αυτούς τους χώρους έχουν μεταβληθεί σε πολυκατοικίες ή πολυκαταστήματα ενώ όσοι 

έχουν διατηρήσει τη χρήση τους παραμένουν ως έχουν χωρίς κάποια ιδιαίτερη φροντίδα 

από τους αρμόδιους. Έτσι, εκφράστηκε η επιθυμία να προστατευτούν αυτοί οι χώροι, να 

διατηρηθεί η χρήση τους και στο μέλλον και να γίνουν απόλυτα ασφαλείς για τα παιδιά. 

 

Στην πέμπτη ερώτηση σχετικά με τις προτεραιότητες που θα έδιναν στην περίπτωση που 

ήταν εργαζόμενοι σε κάποιον κρατικό οργανισμό σχετικό με το περιβάλλον οι

α

 

 έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα 

 παροχή κινήτρων για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών 

 τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για περιβαλλοντικά θέματα και 

, 

επιχειρήσεις) 

παραδειγματική τιμωρία όσων δεν την τηρούν (π.χ. εργοστάσια
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 δημιουργία ειδικών χώρων συζητήσεων και διαλέξεων, και  

 προτεραιότητα σε ζητήματα εξεύρεσης νέων μορφών ενέργειας καθώς και 

την καθιέρωση όσων δεν έχουν πλήρως εδραι θεί ω

 

Στην ερώτηση ντησαν: 

 

 σχετικά με το τι θα έκαναν για να προστατεύσουν τη γη απά

με μέτρο χρήση των φυσικών πόρων  

 συμβολή στην ανακύκλωση 

 καθαρότητα των θαλασσών και ακτών 

 προστασία των δασών και του φυσικού τοπίου 

 συμμετοχή σε αναδασώσεις 

 ενίσχυση των περιβαλλοντικών οργανώσεων προκειμένου να συνεχίσουν 

 

Στην επόμε νεώσιμες πηγές ενέργειας όλοι τις θεωρούν 

σημαντικές

φιλικές για το  ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις 

 τη χρήση τους, ενώ θα πρέπει να συμβιβαστεί με τους υπάρχοντες διεθνείς 

 

   μαγειρεύουν μια

 ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, για θέρμανση τρεις στους 

 χρησιμοποιούν πετρέλαιο και ένας φυσικό αέριο, ενώ οι δύο από αυτούς 

τη συνέχεια και μετά από μια σύντομη παρουσίαση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και 

τρόπου ζωής ακολούθησε μια συζήτηση μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας με τη 

το έργο τους 

νη ερώτηση σχετικά με τις ανα

 για το μέλλον του πλανήτη αφού είναι ανανεώσιμες και πάνω απ’ όλα 

περιβάλλον. Κάποιος

για

κανονισμούς και να προσπαθήσει να εντάξει αυτές τις ενεργειακές πηγές στην 

καθημερινότητα όλων μας. 

 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής 

τους. Έτσι με βάση τις απαντήσεις τους όλοι, κατά μέσο όρο,   φορά της 

ημέρα και αποκλειστικά με

τέσσερις

κάνουν χρήση και ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμη το 50% των ατόμων χρησιμοποιούν 

κλιματισμό. 

 
Στον εργασιακό τομέα τρεις στους τέσσερις χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

και κυρίως μετρό, λεωφορείο και τρόλεϊ. Ωστόσο, όσοι έχουν προσωπικό μέσο (50%) 

αυτό είναι το αυτοκίνητο και κινείται με αμόλυβδη βενζίνη. 

 

Σ

Μαργαρίτη Φιλομήλα 147



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                      Συμπεράσματα από τα focus groups στην Αθήνα  

βοήθεια και την καθοδήγηση του συντονιστή της ομάδας. Τα θέματα που συζητήθηκαν 

αναφέρονται στη συνέχεια μαζί με μια σύντομη αναφορά στις απαντήσεις που έδωσε η 

κάθε ομάδα πάνω σε αυτά. 

 

 

 Η ομάδα των φοιτητών 
 

 Πόσο έντονα κατά τη γνώμη σας μπορεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου να 

επηρεάσει το κλίμα και κατά πόσο συμβάλλουν οι ρυπογόνες πηγές (CO2, NOx) σε 

αυτό;  

 

Στην ερώτηση αυτή όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο ότι οι διάφορες 

ου ,  από 

π και

ρυπογόνες σίες που παράγονται κυρίως τις δραστηριότητες του ανθρώπου, 

επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα, ροκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας  

εντείνουν με αυτόν τον τρόπο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

 Είναι κατά τη γνώμη σας επιτακτική η ανάγκη εύρεσης νέων μορφών ενέργειας 

(ήλιος , 

 

την ύπαρξη μόνο 

ορισμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για την ηλιακή και αιολική 

ενέργεια, την ενέργεια της βιομάζας και το υδρογόνο. Όμως, και για αυτές, η 

 στοιχεία που έτυχε 

να ακούσουν. Συγκεκριμένα μια φοιτήτρια γνώριζε την ύπαρξη της βιομάζας ως 

χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα προτάθηκε ότι θα πρέπει να δοθούν οικονομικά 

, άνεμος, υδρογόνο κ.α) και τι γνωρίζεται γι’ αυτές;  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι γνώριζαν 

γνώσεις τους δεν είναι επαρκείς αφού δε γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη χρήση 

τους και το πώς αυτές λειτουργούν αλλά λίγα αποσπασματικά

καύσιμο για τα αυτοκίνητα (π.χ. βιοντίζελ) ενώ μια άλλη είχε ακούσει ότι σε 

ορισμένες χώρες υπάρχουν αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο. 

 

Ωστόσο, με βάση όσα ακούστηκαν και από την παρουσίαση θεωρείται ότι είναι 

επιτακτική πλέον η ανάγκη για την εύρεση νέων μορφών ενέργειας αλλά και για 

την εφαρμογή όσων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν ανευρεθεί αλλά δε 
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κίνητρα στους πολίτες για να στραφούν προς αυτές τις μορφές ενέργειας αλλά 

και να διατεθούν κονδύλια, σε εθνικό επίπεδο, για την εγκατάσταση π.χ. 

ιολικών πάρκων των οποίων ο προϋπολογισμός για τις ανεμογεννήτριες είναι 

ιδιαίτερα υψηλός. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια να 

τά καύσιμα χωρίς δεύτερη σκέψη μέχρι να 

ξαντληθούν όλα τα αποθέματα”. 

 

α

χρησιμοποιηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, όπως η εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων κυρίως στα νησιά.  

 

Άλλωστε η Ελλάδα πληρεί σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

τέτοιων μορφών ενέργειας, κυρίως λόγω του ηλίου και του ανέμου που 

επικρατούν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Μια άλλη φοιτήτρια δήλωσε 

ότι “ακόμα και αν υπάρξει η σωστή πληροφόρηση πάνω στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι άνθρωποι λόγω της νοοτροπίας τους θα 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα ορυκ

ε

 Πο  

φαι

 

 μέσης στάθμης της θάλασσας, η αύξηση της 

θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (τυφώνες, 

τσουνάμι κ.λπ.) που αυξάνουν σε ένταση και συχνότητα. 

Συγκεκριμένα υποστηρίχθηκε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι κάτι 

καινούριο. Πάντα υπήρχαν απλά δεν ήταν τόσο συχνά και για αυτό δεν είχαν 

ότερα είναι σίγουρα 

ερισσότερο ευαισθητοποιημένες αλλά και έχουν αναπτύξει προγράμματα για 

την πρόβλεψη αυτών των φαινομένων. 

ιες κατά την άποψή σας μπορεί να είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την έξαρση του 

νομένου του θερμοκηπίου στον πλανήτη;  

Ως πιθανές επιπτώσεις από την έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου στον 

πλανήτη θεωρήθηκαν η αύξηση της

 

προκαλέσει ως τώρα κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο ίσως 

δεν είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των φαινομένων 

αυτών επειδή έως τώρα δεν είναι έντονα στη χώρα μας. Αντίθετα άλλες χώρες 

στις οποίες τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν συχν

π
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 Κα

πόσ

υδρ

τη ζ

 

 δυνατόν να αλλάξει αφού ποτέ, όπως 

είπε δε θα σταματήσει να βρέχει”. Ωστόσο, το πρόβλημα έγκειται στη μη 

 πλήρως, να μην είναι 

κατάλληλο για άμεση χρήση από τον άνθρωπο και τότε σίγουρα θα υπάρξει 

 

ν τρόπο με τον οποίο ενεργούμε. Δεν είναι και πολύ πιθανόν, για 

παράδειγμα μια νοικοκυρά έστω και αν γνωρίζει την ποσότητα νερού που 

 

γίνει ενάμιση δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση 

τά πόσο σύμφωνα με τη γνώμη σας η λάθος διαχείριση των υπαρχουσών πηγών 

ιμου νερού (“διάφανος χρυσός”), οι κλιματολογικές αλλαγές και η μόλυνση του 

οφόρου ορίζοντα, μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις μη αναστρέψιμες για 

ωή πάνω στον πλανήτη και για το περιβάλλον γενικότερα; 

Στην ερώτηση αυτή μια φοιτήτρια υποστήριξε ότι “το νερό είναι ένας πόρος 

καθαρά ανανεώσιμος και αυτό δεν είναι

ορθολογική διαχείρισή του, η οποία θα οδηγήσει με τον καιρό, και ίσως ήδη να 

έχει αρχίσει να συμβαίνει, στη μείωση της ποσότητας που θα μπορεί να είναι 

διαθέσιμη για άμεση χρήση. Αν δηλαδή περάσει μέσα από κάποιες συνθήκες 

μπορεί έπειτα να μην έχει τη δυνατότητα να αποκατασταθεί

πρόβλημα.  

Ακόμα, και εδώ θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση στους πολίτες 

κυρίως γύρω από τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Θα μπορούσαν δηλαδή να 

πληροφορήσουν τους πολίτες, ενδεικτικά, για τις ποσότητες σε νερό που 

καταναλώνουν για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Όμως από την 

άλλη πλευρά ακόμα και αν γνωρίζουμε την ποσότητα νερού που καταναλώνουμε, 

για παράδειγμα καθώς ποτίζουμε τον κήπο μας, ίσως τελικά να μην αλλάξουμε 

και πολύ το

σπαταλά ποτίζοντας τον κήπο της, να μην μπορεί να κάνει κάτι για να την 

περιορίσει. 

Ωστόσο το πρόβλημα της διαθεσιμότητας του νερού δεν είναι το ίδιο έντονο σε 

όλες τις περιοχές του πλανήτη. Υπάρχουν χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες δεν 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις διαθέσιμες ποσότητες νερού σε 

αντίθεση με άλλες που δεν έχουν καν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και στοιχειώδη 

αποχέτευση. Συγκεκριμένα μια φοιτήτρια ανέφερε ότι από έρευνες που έχουν 
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σε πόσιμο νερό. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν, που υπάρχει έντονο πρόβλημα, το 

να βρεθούν τρόποι για την αντιμετώπισή του είναι πλέον αναγκαιότητα και όχι 

απλά μια πρόληψη. Όμως, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στο πρόβλημα και 

έπειτα να δράσουμε αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αποτρέψουμε “να 

 

υτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αναγκάζονται να καταφεύγουν στο 

 

 

προσέχουμε για να έχουμε” αφού όπως μια φοιτήτρια χαρακτηριστικά δήλωσε 

“τίποτα πια στη φύση δε πρέπει να θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχει για πάντα”.  

 

Όμως, ακόμα και αν στην Ελλάδα δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα με τα 

αποθέματα του πόσιμου νερού αυτό δε σημαίνει ότι όλα πηγαίνουν καλά. 

Υπάρχουν νησιά όπως η Κρήτη, η Χίος και άλλα όπου οι κάτοικοι είτε έχουν 

πόσιμο νερό κάποιες ώρες της ημέρας είτε κάποιες ημέρες, για κάποιες ώρες και 

πάλι, την εβδομάδα. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν ακόμα και σε μεγάλες πόλεις, 

όπως η Θεσσαλονίκη, όπου η ποιότητα αλλά και η διαθεσιμότητα του νερού είναι 

περιορισμένη. 

Α

εμφιαλωμένο νερό. Όμως, το εμφιαλωμένο νερό ίσως να μην αποτελεί λύση στο 

πρόβλημα αφού σύμφωνα με μια φοιτήτρια “το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι καλό 

ποιοτικά και σίγουρα δε συγκρίνεται με το νερό που έπιναν οι πρόγονοί μας πριν 

από χρόνια”. 

 Τι γνωρίζετε για τις καταστροφικές πυρκαγιές και την αποψίλωση των δασών και 

ποιες κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη ζωή στον πλανήτη; 

 

ν. Άλλωστε οι πλημμύρες είναι άμεση συνέπεια των 

πυρκαγιών των δασών αφού δεν μπορεί πλέον να συγκρατηθεί το νερό της 

βροχής, το οποίο μαζί του παρασύρει το χώμα προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο 

διάβρωση του εδάφους.  

Στην περίπτωση της καταστροφής των δασών οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές τόσο για την υγεία του ανθρώπου όσο και για 

το ίδιο το περιβάλλο
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Όπως όλοι ξέρουμε το δάσος είναι η κυριότερη πηγή οξυγόνου και απορροφά τη 

μεγαλύτερη ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Έτσι, με την 

καταστροφή του προκαλείται ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά 

συνέπεια αλλαγή του κλίματος του πλανήτη. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 

 

δάση είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και όπως μια φοιτήτρια ανέφερε 

“χρειάζονται γύρω στα οχτώ χιλιάδες χρόνια για να επανασυσταθεί πλήρως το 

έδαφος μετά από μια πυρκαγιά”. 

 Πώ επηρεαστούν τα είδη του φυτικού και ζωικού βασιλείου 

από

 

 του παγκόσμιου κλίματος. Πιστεύεται λοιπόν 

πως αν ο άνθρωπος ενεργούσε λίγο πιο φιλικά προς το περιβάλλον και συμβίωνε 

αρμονικά με αυτό εκμεταλλεύοντας αλλά όχι καταστρέφοντάς το τότε όλα θα 

 

Περιφ

 

ς πιστεύετε ότι μπορεί να 

 μια πιθανή μεταβολή του κλίματος στον πλανήτη; 

Η απάντηση που δόθηκε σε αυτό το ερώτημα ήταν ότι η βιοποικιλότητα σήμερα 

έχει περιοριστεί σημαντικά. Πολλά είδη τόσο του φυτικού όσο και του ζωικού 

βασιλείου έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται και αυτό οφείλεται κυρίως σε 

δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως το κυνήγι αλλά και όλες αυτές οι ενέργειες 

που έχουν οδηγήσει στην αλλαγή

ήταν καλύτερα και δε θα είχαν φτάσει τα πράγματα σε αυτό το σημείο. 

 

ερειακό Επίπεδο 

 Πο

πάρ

 

 ήταν να 

βελτιωθούν και να γίνουν ενέργειες για την περεταίρω χρήση τους.  

 

 να υπάρχει μια ενημέρωση των πολιτών από την μεριά της 

πολιτείας για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα 

ια η γνώμη σας για τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά 

κα κ.α.) που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές; 

Στην ερώτηση αυτή ειπώθηκε ότι υπάρχουν προγράμματα για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και αυτό είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο, όμως καλό θα

Επίσης, θα πρέπει
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για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι 

αντιδρούν σε οτιδήποτε καινούργιο και πολύ περισσότερο όταν δεν έχουν 

ενημερωθεί για αυτό. Έτσι, όταν οι πολίτες βλέπουν ότι γίνονται ενέργειες για τη 

δημιουργία ενός έργου στην ευρύτερη περιοχή της κατοικίας τους για το οποίο 

δεκτικοί στις 

νανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ σε συνδυασμό με κάποια οικονομικά κίνητρα 

 

δεν έχουν ενημερωθεί και δε γνωρίζουν τα υπέρ και τα κατά αντιδρούν με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εφαρμογή του. Επομένως, εάν υπάρχει μια 

ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών ίσως να γίνουν περισσότερο 

α

τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα καλύτερο. 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η χρήση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Μια 

φοιτήτρια πιστεύει ότι “πρόκειται για ένα ενδιάμεσο βήμα μεταξύ των μη 

ανανεώσιμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο οποίο οι πολίτες ήταν 

αρκετά δεκτικοί ίσως λόγω τις ενημέρωσης και της διαφήμισης που έγινε πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα”. 

 Υπ

σκο

 

σφατο παράδειγμα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη 

χωματερή της Θεσσαλονίκης και τις επιπτώσεις που αυτή είχε στη γύρω περιοχή. 

όπος για τον περιορισμό της ποσότητας των σκουπιδιών που 

παράγονται είναι η ανακύκλωση. Όμως και σε αυτόν τον τομέα λείπει η 

κατάλληλη οργάνωση από τους αρμόδιους φορείς. Με βάση την καθημερινή τους 

 

άρχουν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τους χώρους αποκομιδής 

υπιδιών (XYTA); 

Στη Ελλάδα οι περισσότεροι χώροι αποκομιδής σκουπιδιών ταυτίζονται με τις 

χωματερές. Ωστόσο, αυτοί οι χώροι θα πρέπει να κατασκευάζονται με βάση τις 

προδιαγραφές και το ισχύον νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να αποφεύγονται 

προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Μια 

φοιτήτρια ανέφερε ένα πρό

 

Εντούτοις, ένας τρ

πρακτική μερικοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στην Αθήνα συγκεκριμένα σε 

ορισμένους δήμους δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης σε ακτίνα εκατό μέτρων, 

σε αντίθεση με κάποιους άλλους που υπάρχουν σε σημαντικό αριθμό και μάλιστα 

για διαφορετικές κατηγορίες απορριμμάτων. Έτσι, από όλα αυτά οδηγήθηκαν στο 
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συμπέρασμα ότι το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι αρμοδιότητα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 

 

 από μια φοιτήτρια ότι στο μέλλον θα εκδοθούν κάποιες 

ειδικές κάρτες οι οποίες θα δίνονται σε κάθε νοικοκυριό και όταν θα πηγαίνουν 

α πετάνε τα σκουπίδια θα υπάρχει στους κάδους ένα σύστημα που θα τα ζυγίζει 

 

 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στην Ελλάδα υπάρχουν πόλεις στο εξωτερικό που 

είναι ιδιαίτερα οργανωμένες στον τομέα της συλλογής των απορριμμάτων. 

Παράδειγμα αποτελεί το Βερολίνο στο οποίο υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών οι 

οποίοι χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα για την εναπόθεση διαφορετικών 

κατηγοριών απορριμμάτων. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί και η Γερμανία στην 

οποία υπάρχουν διαφορετικοί κάδοι για τις διάφορες κατηγορίες απορριμμάτων. 

Τέλος, αναφέρθηκε

ν

και ανάλογα με το βάρος τους θα τα μετατρέπει σε δημοτικά τέλη. Έτσι, όσο 

περισσότερα απορρίμματα θα παράγει κάποιος τόσο περισσότερο θα πληρώνει. 

 Υπάρχουν  

υπάρχουν προγράμματα για την αντιμετώπισή τους; 

 

δεν

 

ενημερωθεί ή δεν έχουν ακούσει για αυτά. 

Εντούτοις, έγινε λόγος για κάποιες ενέργειες από την μεριά της πολιτείας σε 

περιπτώσεις καύσωνα ή έντονων βροχοπτώσεων, όμως δε θεωρήθηκαν ως 

σεις απλά για τη μείωση των 

επιπτώσεων και την αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων. 

 

 περιοχές που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Γνωρίζετε αν

Στην Ελλάδα δε ξεσπούν ιδιαίτερα ακραία καιρικά φαινόμενα στην ένταση που 

εμφανίζονται σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες 

θεώρησαν λογικό ότι ίσως  υπάρχουν καν προγράμματα για την αντιμετώπιση 

τέτοιων φαινομένων στη χώρα μας ή υπάρχουν και απλά αυτοί δεν έχουν

ουσιαστικά προγράμματα αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Και αυτό γιατί 

μοιάζουν περισσότερο με αποσπασματικές κινή

Μαργαρίτη Φιλομήλα 154



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                      Συμπεράσματα από τα focus groups στην Αθήνα  

Επίσης αναφέρθηκε ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων η προσπάθεια 

θα πρέπει να είναι συλλογική. Παράλληλα μπορεί να συμβάλει και η ατομική 

πρωτοβουλία αλλά για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να συσταθεί ένα πιο 

αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και αυτό γιατί όπως ειπώθηκε “στην Ελλάδα 

τουλάχιστον οι πλειοψηφία των ανθρώπων χρειάζεται να λειτουργούν με το 

 

πρέπει”. 

 Η χ

πόσ

 

 δημιουργία εθνικών δρυμών και το δίκτυο Natura για την προστασία των 

 προγράμματα με τα οποία γίνονται προσπάθειες να προσελκύσουν μια 

μερίδα πολιτών, διαχωρίζοντάς τους από τον μαζικό τουρισμό (ήπιες μορφές 

τουρισμού). 

τα οποία συμμετέχει 

και η Ελλάδα, όπου δίνεται η δυνατότητα, μέσω κάποιων προσφορών, σε 

 

ωση λόγω της όξινης βροχής. 

ώρα μας είναι πλούσια σε πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Κατά 

ο είστε ενημερωμένοι για τα προγράμματα διαχείρισής της; 

Η

βιοτόπων θεωρήθηκαν από τους συμμετέχοντες ως τα σημαντικότερα 

προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ακόμη, όσον αφορά στην 

πολιτιστική μας κληρονομιά οι πολιτιστικοί σύλλογοι διαφόρων περιοχών 

συμβάλλουν στη διατήρηση της τοπικής τους παράδοσης. Επίσης, στα πλαίσια 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, συνεδριακός τουρισμός) 

υπάρχουν

 

Ακόμη, αναφέρθηκε ότι έχουν αναπτυχθεί προγράμματα, σ

ανθρώπους να επισκεφτούν άλλους τόπους και να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο 

την ιστορία και τον πολιτισμό τους. 

Τους συμμετέχοντες του focus group προβλημάτισε το γεγονός ότι η Ελλάδα με 

τον τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο ίσως να αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

μνημεία μεγάλης ιστορίας όπως είναι η Ακρόπολη, η οποία αν και επιβίωσε για 

πολλά χρόνια μπορεί να έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως 

είναι η διάβρ
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Επίσης, ειπώθηκε ότι σε τουριστικές περιοχές οι κάτοικοι έχουν επικεντρωθεί 

στο να δουλεύουν κάποιους μήνες το χρόνο, που θα τους αποφέρουν μεγάλα 

κέρδη. Δεν αποβλέπουν δηλαδή σε έναν ποιοτικό τουρισμό αλλά σε ότι θα τους 

αποφέρει σίγουρο και εύκολο κέρδος. Έτσι, βλέπουν την αξιοποίηση της 

περιοχής τους με βάση τα χρήματα που θα κερδίσουν. 

 

α

ίου), με επιπτώσεις και στη διαβίωση 

ων κατοίκων τους, αφού τα δρομολόγια των πλοίων μειώνονται με αποτέλεσμα 

 

 

Τοπικό

 

Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι μερικοί τόποι δεν είναι ναγκαίο να αξιοποιηθούν 

τουριστικά αλλά μπορούν να μείνουν ως έχουν και συγχρόνως να 

προστατεύονται από όσους επιθυμούν να τους επισκέπτονται. Από την άλλη 

πλευρά όσα νησιά, για παράδειγμα, που δεν έχουν τουριστική υποδομή 

περιθωριοποιούνται (αρκετά νησιά του Αιγα

τ

να υπάρχει πρόβλημα και στον ανεφοδιασμό των κατοίκων με τρόφιμα. 

 επίπεδο 

 Κατά πόσο σας διευκολύνει η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή 

σας

 

ήση του 

προσωπικού αυτοκινήτου μπορεί να αποτελεί μια εύκολη λύση αλλά στην ηλικία 

των δεκαοχτώ έως είκοσι δύο, που είναι ένας φοιτητής, ίσως για μερικούς να 

 δύσκολο έως ακατόρθωτο.  

 

, εάν 

και εφόσον γίνουν κάποιες σημαντικές ενέργειες. Τέτοιες είναι η βελτίωση της 

υποδομής, η αναβάθμιση των γραμμών και των οχημάτων των αστικών 

 και πόσο απαραίτητο μπορεί να είναι το προσωπικό μεταφορικό σας μέσο; 

Όλοι οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς 

στην πόλη της Αθήνας απαραίτητη. Συγκεκριμένα ειπώθηκε ότι είναι ιδιαίτερα 

βολική όσον αφορά στα δρομολόγια των λεωφορείων για να μεταβούν από την 

περιοχή της κατοικίας τους στη σχολή που φοιτούν. Αντίθετα, η χρ

φαντάζει από

Ακόμη υποστηρίχθηκε η άποψη ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να 

συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
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λεωφορείων καθώς και η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Στον τομέα 

τώρα των μέσων σταθερής τροχιάς τονίστηκε ιδιαίτερα η επέκταση του μετρό και 

σε άλλες περιοχές της Αθήνας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Αντίθετα, στην επαρχία η χρήση  μέσων μαζικής ενημέρωσης κρίνεται 

λιγότερο απαραίτητη. Έτσι, ενώ στην πε

 

των

ριφέρεια οι αποστάσεις είναι συνήθως 

μικρότερες από αυτές που διανύονται καθημερινά στην Αθήνα η νοοτροπία των 

νθρώπων είναι ίσως αυτή που τους κάνει να θεωρούν “το αυτοκίνητο 

 

 

α

απαραίτητο ακόμα και για αποστάσεις μέχρι το περίπτερο της γειτονιάς τους”. 

 Πώς

ενέργειας

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απάντηση που πήραμε από όλους τους συμμετέχοντες 

 

καλοριφέρ  

. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν περιπτώσεις όπως το ότι η τηλεόραση, στο σπίτι 

μιας φοιτήτριας, μπορεί να έχει να κλείσει μια ολόκληρη εβδομάδα. 

 

ά τώρα στη χρήση «ειδικών» οικιακών συσκευών εξοικονόμησης 

ενέργειας οι συμμετέχοντες δήλωσαν άγνοια. Ωστόσο, είναι πρόθυμοι να τις 

χρησιμοποιήσουν έναντι των συνηθισμένων συσκευών αρκεί να μην είναι μεγάλο 

 

 

 κρίνετε τη χρησιμοποίηση «ειδικών» οικιακών συσκευών για την εξοικονόμηση 

; 

ήταν ότι η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών στο χώρο της κατοικίας τους είναι 

ανεξέλεγκτη. Το μόνο που θεωρούν ότι μπορεί να γίνει είναι να περιοριστεί η 

χρήση των κλιματιστικών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ίσως η άσκοπη 

χρήση του  σε ορισμένες περιπτώσεις το χειμώνα. Θεωρήθηκε, λοιπόν, 

ζήτημα προσωπικών επιλογών και δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει

Όσον αφορ

το κόστος. 
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 Υπ ο λ

δια

του

 

έρες της εβδομάδας περνά ένα ειδικό όχημα το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να συλλέγει τα κλαδέματα από τους κήπους που βγάζουν οι κάτοικοι.  

 

φορες κατηγορίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και η πρακτική αυτή ήταν 

γνωστή στους περισσότερους συμμετέχοντες δεν υπήρχε κάποια υπεύθυνη 

ενημέρωση ούτε καν για το όνομα αυτής. Εντούτοις, αν και δε γνωρίζουν κάποια 

α

 

άρχουν στην περιοχή σας προγράμματα λοκληρωμένων πολιτικών εναλ ακτικής 

χείρισης των οικιακών απορριμμάτων και τι γνώμη έχετε για την αποδοτικότητα 

ς; 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα διαχείρισης των οικιακών 

απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση διαφόρων κατηγοριών, όπως χαρτί, γυαλί, 

πλαστικό. Επίσης, σε έναν συγκεκριμένο δήμο της Αθήνας, στο δήμο Ψυχικού, 

κάποιες ημ

Ένα επίσης διαδεδομένο πρόγραμμα είναι η διαλογή στην πηγή, όπου στο κάθε 

νοικοκυριό μπορεί να γίνεται διαχωρισμός των οικιακών απορριμμάτων στις 

διά

άλλα προγράμμ τα εναλλακτικής διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων είναι 

πρόθυμοι, εφόσον ενημερωθούν, να συμμετέχουν σε αυτά. 

 Κα

για  περιβάλλον και ποιος νομίζεται ότι είναι ο βαθμός ευαισθητοποίησης των 

πολιτών γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα;  

 

ξεκίνησε για πολλές 

φοιτήτριες από τα μαθητικά τους χρόνια μέσω διάφορων περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων που οργάνωναν τα σχολεία τους και είχαν λάβει μέρος. 

 

τά πόσο πιστεύετε ότι είστε ενημερωμένοι εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας 

 το

Μια φοιτήτρια δήλωσε ότι η μόνη πηγή ενημέρωσης σε θέματα περιβάλλοντος 

για εκείνη και την οικογένειά της είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση 

(Greenpeace) στην οποία έχουν γίνει μέλη. Άλλοι είπαν ότι η ενημέρωσή και η 

ευαισθητοποίησή τους οφείλεται κυρίως στους γονείς τους και στον τρόπο με τον 

οποίο μεγάλωσαν. Επίσης, μια στοιχειώδης ενημέρωση 
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 Η ομάδα του ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

γκόσμιο επίπεδο 

 
 
Πα

 
 Π

επη  

αυτ

 

Στην ερώτηση

οποία έ

να μπο Το ίδιο 

τομο πιστεύει πως “μπορεί η κατάσταση να είναι αρκετά σοβαρή αυτό όμως δε 

σημαίν σταση συνεχιστεί μπορεί 

α δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα για τους ανθρώπους και την υγεία τους, 

 χρόνος και αν προσέξουμε μπορεί να προλάβουμε τα χειρότερα”.  

όσο έντονα κατά τη γνώμη σας μπορεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου να 

ρεάσει το κλίμα και κατά πόσο συμβάλλουν οι ρυπογόνες πηγές (CO2, NOx) σε 

ό;  

 αυτή ένας από τους συμμετέχοντες υποστήριξε ότι η κατάσταση στην 

χει φτάσει το περιβάλλον είναι αρκετά επικίνδυνη αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που 

ρούμε να πούμε ότι ο πλανήτης μας θα καταστραφεί σε μερικά χρόνια. 

ά

ει ότι θα πρέπει να κινδυνολογούμε. Ναι μεν αν η κατά

ν

ωστόσο, υπάρχει ακόμα

 

 Είναι κατά τη γνώμη σας επιτακτική η ανάγκη εύρεσης νέων μορφών ενέργειας 

(ήλιος, άνεμος, υδρογόνο, φυσικό αέριο κ.α) και τι γνωρίζεται γι’ αυτές;  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες δε γνώριζαν κάτι περισσότερο για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας από αυτά που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση από το συντονιστή της ομάδας. 

Συγκεκριμένα μια κοπέλα εντυπωσιάστηκε όταν άκουσε σε ένα βίντεο που προβλήθηκε 

μια εκπρόσωπο του WWF να αναφέρει ότι το 2010 και το 2020 το 20% και 25% 

αντίστοιχα των παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων θα καλύπτονται από τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν μπορούσε να φανταστεί 

ότι ένα τόσο σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης θα 

μπορούσε να καλυφθεί από άλλες μορφές ενέργειας πέρα από αυτές που 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα. 

 

 ίδιο άτομο είπε επίσης ότι πρόσφατα έμαθε, λόγω μιας προσωπικής εμπειρίας που 

είχε ότι στη χώρα μας παρέχονται κίνητρα στους πολίτες από το κράτος προκειμένου να 

Το
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κάνουν χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το ότι δίνεται η δυνατότητα σε 

όσους εγκαθιστούν ηλιοθερμικά συστήματα στο σπίτι ή στην επιχείρησή τους να 

μπορούν να τα συμπεριλάβουν ως έξοδο και με τον τρόπο αυτό να τους επιστραφούν 

κάποια χρήματα.  

 

 Ποιες κατά την άποψή σας μπορεί να είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την έξαρση 

του φαι ομέ ου του θερμοκηπίου στον πλανήτη;  

 

ν ν

ο σύνολο της ομάδας θεώρησε ότι οι επιπτώσεις από την έξαρση του φαινομένου του 

ο τον πλανήτη. 

ακραία ), το λιώσιμο των πάγων στους 

πόλους καθώς και οι απότομες καιρικές εναλλαγές, από ηλιοφάνεια σε ισχυρή 

αλαζόπτωση κ.λπ. Επίσης, το φαινόμενο του θερμοκηπίου πλέον έχει επιπτώσεις στα 

Τ

θερμοκηπίου όπως τις βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή είναι κυρίως η έλλειψη των 

εποχών. Οι τέσσερις δηλαδή εποχές του έτους έχουν καταλήξει να είναι μόνο δύο με 

αυτές που απουσιάζουν να είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε έτσι μια σχεδόν 

απότομη μετάβαση από το καλοκαίρι στο χειμώνα και από το χειμώνα στο καλοκαίρι. 

Μια επίσης σημαντική επίπτωση είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας και συγκεκριμένα 

η άνοδός της σε όλ

 

Ακόμη σαν συνέπειες της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου αναφέρθηκαν τα 

 καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρες, καύσωνες

χ

εδάφη, τον αέρα και την ατμόσφαιρα γενικότερα. 

 

 Κατά πόσο σύμφωνα με τη γνώμη σας η λάθος διαχείριση των υπαρχουσών πηγών 

πόσιμου νερού (“διάφανος χρυσός”), οι κλιματολογικές αλλαγές και η μόλυνση του 

υδροφόρου ορίζοντα, μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις μη αναστρέψιμες για 

τη ζωή πάνω στον πλανήτη και για το περιβάλλον γενικότερα; 

 

Κάποιος επισήμανε ότι το λιώσιμο των πάγων στους πόλους είναι μια κατάσταση μη 

αναστρέψιμη για τον πλανήτη και αυτό γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε “το θέμα είναι 

να μη λιώσουν οι πάγοι γιατί αν λιώσουν δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν 
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ξανά”. Κάποιος άλλος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με το πόσιμο νερό (π.χ. Αφρική, Ασία). Συγκεκριμένα 

ιπώθηκε ότι τα προβλήματα στο μέλλον θα είναι τόσο μεγάλα που “ο τρίτος παγκόσμιος 

πόλεμος μπορεί να γίνει για το νερό”. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι σε μερικά χρόνια 

έχο

 

ε

κάποιες χώρες μπορεί να φτάσουν στο σημείο να εξαρτώνται από άλλες επειδή δε θα 

υν νερό. 

 Τι γνωρίζετε για τις καταστροφικές πυρκαγιές και την αποψίλωση των δασών και 

ποιες κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη ζωή στον πλανήτη; 

  

 

Περιφερειακό Επίπεδο 

 

Στο ερώτημα αυτό όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι συνέπειες από τις πυρκαγιές 

και την αποψίλωση των δασών είναι η δραματική μείωση της έκτασής τους, τόσο από 

την ανεξέλεγκτη υλοτομία όσο και για την καλλιέργεια αυτών των εδαφών. Επίσης αυτές 

οι ενέργειες έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην 

ατμόσφαιρα, ενώ δημιουργούν προβλήματα και στη βιοποικιλότητα. 

 

 
 ς (αιολικά 

πάρκα κ.α.) που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές; 

 προς αυτήν την 

ατεύθυνση. Ένα άλλο άτομο έφερε σαν παράδειγμα τη Γερμανία και είπε συγκεκριμένα 

 “πρόκειται για μια χώρα που δεν έχει καθόλου ήλιο και παρόλα αυτά έχει αναπτύξει 

την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων”  

 

Ποια η γνώμη σας για τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια

 

Ένα άτομο δήλωσε ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για τη χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην κάλυψη των καθημερινών μας αναγκών. Επίσης θεώρησε αστείο 

το γεγονός ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τόσο ευνοϊκές συνθήκες για τη χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν έχει προσανατολιστεί ακόμα

κ

ότι
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Επίσης αναφέρθηκε ότι αν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση για αυτές τις μορφές 

κιν  περισσότερο συνειδητοποιημένοι, να 

ύγιζαν τα θετικά και τα αρνητικά αυτών των πηγών σε σχέση με αυτές που 

χρησιμοποιούνται σήμερα και σε συνδυασμό πάντα με αυτό που θα συνέφερε 

όπως η χρήση φωτοβολταϊκών 

υστημάτων σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κ.λπ.. 

ενέργειας ίσως οι πολίτες να είχαν διαφορετική άποψη για αυτές και να γίνονταν 

ήσεις προς αυτόν τον τομέα. Ίσως τότε να ήταν

ζ

περισσότερο την τσέπη τους ίσως τελικά να τις προτιμούσαν.  

 

Ένα ακόμη στοιχείο που σημειώθηκε ήταν ότι καλό θα ήταν να δοθούν οικονομικά 

κίνητρα από την μεριά της πολιτείας στους πολίτες, έτσι ώστε να τους προτρέψει να 

στραφούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε εγκαθιστώντας τέτοια συστήματα 

στα σπίτια τους είτε διάφοροι επιχειρηματίες, 

σ

 

 

 Υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τους χώρους 

αποκομιδής σκουπιδιών (XYTA); 

 

Στο ερώτημα αυτό ειπώθηκε από ένα άτομο ότι πραγματικά υπάρχουν προβλήματα που 

ημιουργούνται από τους διάφορους χώρους αποκομιδής σκουπιδιών και αυτό συμβαίνει, 

ια το λόγο αυτό το ίδιο άτομο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να βρεθούν 

ατάλληλοι χώροι για τη συλλογή των απορριμμάτων και έπειτα να γίνουν οι 

Άλλ διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τους χώρους αποκομιδής 

πορριμμάτων και συγκεκριμένα για τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

δ

τουλάχιστον για την Αθήνα, λόγο της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού. Όμως τα 

προβλήματα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο του λεκανοπεδίου. Υπάρχουν και 

άλλες περιοχές της χώρας μας στις οποίες υπάρχουν σημαντικά προβλήματα λόγω των 

μη διαθέσιμων χώρων συλλογής των απορριμμάτων. 

 

Γ

κ

απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να τηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για αυτούς. 

οι αναφέρθηκαν στο 

α
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Κάποιος άλλος υποστήριξε ότι πολλοί κάτοικοι αντιδρούν στη δημιουργία τέτοιων 

χώρων λόγω της μη ενημέρωσης που έχουν. Επειδή κανένας δε φρόντισε ποτέ να τους 

ενημερώσει για τα οφέλη που θα έχει ένας τέτοιος χώρος αλλά και να τους εγγυηθεί ότι 

θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και ότι θα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία των 

νθρώπων και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να 

υπάρχει αυστηρός έλεγχος από την μεριά της πολιτείας έτσι ώστε να μη δημιουργούνται 

α

ανεξέλεγκτες χωματερές αλλά και ευαισθητοποίηση από την μεριά των πολιτών για να 

μην ενισχύονται τέτοιοι τόποι. 

 

 Υπάρχουν περιοχές που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Γνωρίζετε αν 

υπάρχουν προγράμματα για την αντιμετώπισή τους; 

Κάποιος άλλος είπε ότι επειδή η χώρα μας δεν πλήττεται από ιδιαίτερα ακραία καιρικά 

αινόμενα είναι κατά συνέπεια κάπως δικαιολογημένο το γεγονός ότι δεν έχουν 

χρό από την μεριά της πολιτείας για 

ην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων ίσως τελικά αυτό που λείπει να είναι η 

κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

Ένας συμμετέχοντας δήλωσε με αρκετά απόλυτο τρόπο ότι τουλάχιστον στη χώρα μας 

δεν έχουν αναπτυχθεί προγράμματα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών 

φαινομένων. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι “τα μόνα προγράμματα που έχει ακούσει να 

υπάρχουν είναι μόνο κάποιες υποσχέσεις για χρηματικές αποζημιώσεις από διάφορους 

φορείς στους πληγέντες οι οποίες όμως πολλές φορές δεν πραγματοποιούνται ποτέ”.  

 

φ

δημιουργηθεί προγράμματα για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, αν και τα τελευταία 

νια έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες 

τ

 

 Η χώρα μας είναι πλούσια σε πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Κατά 

πόσο είστε ενημερωμένοι για τα προγράμματα διαχείρισής της; 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο ότι έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες 

προσπάθειες για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου ορισμένων 

περιοχών και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτές διαθέτουν. Ακόμη έχουν γίνει 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 163



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                      Συμπεράσματα από τα focus groups στην Αθήνα  

προσπάθειες για την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού τουρισμού, την ανάπτυξη δηλαδή 

του τουρισμού σε κάποιες περιοχές προβάλλοντας το φυσικό τοπίο (σκί, ράφτινγκ) και 

ίσως κάποια μνημεία και την παράδοση της κάθε περιοχής . 

 

Ένα άτομο ανέφερε ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάδειξη αυτών των τόπων 

είναι η διαφήμιση. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι “η Ελλάδα δεν είναι όλη Μύκονος και πως 

κόσ  της κληρονομιάς μας 

α συμβάλει τελικά και στο εθνικό εισόδημα αφού ο τουρισμός είναι μια βασική πηγή 

να άλλο θέμα που θίχτηκε με αφορμή τη διαχείριση της περιβαλλοντικής και 

υπάρχουν και άλλα μέρη που έχουν σημαντική ομορφιά αλλά δεν είναι γνωστά στον 

μο”. Έτσι, η κατάλληλη αξιοποίηση, διαφήμιση και προστασία

θ

εισόδων για την Ελλάδα. Κάποιος άλλος συμπλήρωσε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού και 

ιδίως του αγροτουρισμού σε περιοχές που συνδυάζουν την ύπαρξη για παράδειγμα 

αρχαίων μνημείων και φυσικού κάλλους θα συμβάλει κατά πολύ στο εισόδημα των 

κατοίκων αυτών των περιοχών στις οποίες ίσως να υπάρχει ανεργία και η επιβίωση κατά 

τους χειμερινούς κυρίως μήνες να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

 
Έ

πολιτιστικής παράδοσης ορισμένων περιοχών είναι ότι θα πρέπει να γίνονται 

προσεκτικές και ολοκληρωμένες κινήσεις κατά την οργάνωση και εφαρμογή ενός έργου 

και να προσμετρώνται όλοι οι παράγοντες έτσι ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα 

στην ευρύτερη περιοχή του. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι σε ένα χωριό κοντά στον 

Πύργο της Πελοποννήσου έπειτα από την κατασκευή ενός φράγματος η γύρω περιοχή 

που πριν έσφυζε από ζωή έχει πλέον ερημώσει. Και αυτό γιατί προκειμένου να βρεθεί 

ένας τρόπος για να εξυπηρετηθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε πόσιμο νερό δε 

δόθηκε η απαιτούμενη σημασία στις επιπτώσεις που θα είχε το έργο αυτό στη γύρω 

περιοχή και στους κατοίκους της.  
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Τοπικό επίπεδο 

 
 Κατά πόσο σας διευκολύνει η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή 

σας και πόσο απαραίτητο μπορεί να είναι το προσωπικό μεταφορικό σας μέσο; 

άποιος υποστήριξε ότι στη Αθήνα συγκεκριμένα έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 

τον τομέα των αστικών συγκοινωνιών. Αναφέρθηκε έτσι το θέμα του ενιαίου 

ισιτηρίου  σαν μια πολύ συμφέρουσα κίνηση αφού μόλις με ένα ευρώ σου δίνεται η 

υνατότητα να γυρίσεις όλη την Αθήνα αλλά και ως ένα σημαντικό κίνητρο για όσους 

έχρι τώρα χρησιμοποιούσαν του αυτοκίνητό τους. Ωστόσο οι πολίτες δεν βλέπουν με το 

ιο μάτι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για παράδειγμα ενώ η χρήση του μετρό θα 

 από τους περισσότερους δεν ισχύει το ίδιο και για τα τρόλεϊ ή τα 

. 

Κά ιοχές 

τις οποίες κινείται δεν υπάρχει καλή συγκοινωνία, ενώ πολλές φορές δεν τηρούνται τα 

  αρκετά

ν όπως με τη δημιουργία των λεοφωρειοδρόμων. Ειπώθηκε συγκεκριμένα 

τι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς ακόμα και από 

περίπτωση της επαρχίας όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση εκεί είναι 

 

Κ

σ

ε

δ

μ

ίδ

γίνει πολύ άνετα

λεωφορεία

 

ποιος άλλος είπε ότι κινείται αποκλειστικά με το αυτοκίνητό του γιατί στις περ

σ

δρομολόγια. Όμως δεν ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όταν πρόκειται να κατέβει στο κέντρο 

της πόλης. Ο λόγος είναι ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων είναι  συχνά προς 

αυτή την κατεύθυνση και ότι ακόμα και αν πάρει το προσωπικό της μέσο λόγω της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης δε θα καταφέρει να φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό 

της. 

 

Επίσης, αναφέρθηκε ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη βελτίωση των 

συγκοινωνιώ

ό

όσους χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο και να μην κινούνται στους χώρους 

που προορίζονται για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

τη διέλευσή τους. 

 

Όμως όλα αυτά αφορούν στην περιοχή της Αθήνας. Από τη συζήτηση που έγινε για την 
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πολύ χειρότερη. Στις περισσότερες πόλεις της επαρχίας υπάρχει αστική συγκοινωνία η 

οποία αν και οι αποστάσεις που διανύει είναι εξαιρετικά μικρές ωστόσο δεν είναι 

αθόλου εξυπηρετική. Ο λόγος είναι ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ 

παλιά εκπέμποντας έτσι ρύπους στην ατμόσφαιρα, τα δρομολόγια είναι αραιά, πολλές 

ακυρώσ ις

κ

φορές γίνονται άσκοπες καθυστερήσεις, ενώ άλλες ακόμα και ε  δρομολογίων 

χωρίς να υπάρχει κάποια ειδοποίηση στους πολίτες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το 

τσουχτερό εισιτήριο έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους στη χρήση του προσωπικού του 

οχήματος ακόμα και για την παραμικρή τους μετακίνηση. 

 

 

 Πώς κρίνετε τη χρησιμοποίηση «ειδικών» οικιακών συσκευών για την εξοικονόμηση 

ενέργειας; 

 

Στον τομέα των οικιακών συσκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας τα άτομα της 

ομάδας είχαν παντελή άγνοια. Και αυτό γιατί δεν είχαν ενημερωθεί από κάποιον 

υπεύθυνα ούτε είχαν ακούσει κάτι έστω και τυχαία για αυτό το θέμα. Ωστόσο, όλοι ήταν 

πρόθυμοι στο μέλλον όταν θα έρθει η στιγμή να αγοράσουν μια ηλεκτρική συσκευή να 

προτιμήσουν αυτή που ίσως να λειτουργεί σε κάποιο οικολογικό πρόγραμμα και θα 

εξοικονομεί ενέργεια. 

 

 

 Υπάρχουν στην περιοχή σας προγράμματα ολοκληρωμένων πολιτικών εναλλακτικής 

και

 δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τους χρησιμοποιήσουν για αυτό 

διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων και τι γνώμη έχετε για την αποδοτικότητα 

τους; 

 

Στο άκουσμα αυτής της ερώτησης όλα τα άτομα σκέφτηκαν τους κάδους ανακύκλωσης 

διαφόρων κατηγοριών που είναι διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην ύπαρξη κάδων όχι μόνο για την ανακύκλωση χαρτιού 

αλλά και άλλων κατηγοριών όπως είναι το πλαστικό ή το γυαλί. Ωστόσο συζητήθηκε ο 

προβληματισμός ότι αν  υπάρχουν τέτοιοι κάδοι, ίσως όχι πολλοί στον αριθμό αλλά 

υπάρχουν, πολλοί είτε
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το σκοπό είτε τους χρησιμοποιούν σαν κοινούς κάδους ρίχνοντας μέσα όλων των ειδών 

α απορρίμματα. 

Ένα ο που γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά έζησε για ένα μεγάλο διάστημα στη 

Γερμανία μας περιέγραψε την εξής εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. 

υγκεκριμένα μας είπε ότι η κάθε γειτονιά, ανά τρεις πολυκατοικίες, διαθέτει τρεις 

αν και στα κίνητρα που δίνονται στα άτομα για να προβούν σε τέτοιες 

κινήσεις. Για παράδειγμα στη Γερμανία ειπώθηκε ότι επιστρέφοντας ένα μπουκάλι 

λαστικό σου επιστρέφονται περίπου 0,30 €. Ωστόσο, το αντίστοιχο ποσό στη Ελλάδα 

τ

 

 άτομ

Σ

κάδους: έναν για το χαρτί, έναν για το πλαστικό και έναν κάδο στον οποίο ρίπτονται 

κλαδέματα, χώματα και τα οργανικά απορρίμματα από την κουζίνα του κάθε 

νοικοκυριού. Επίσης σε κάθε οδό υπάρχει ένας ξεχωριστός κάδος στον οποίο ρίπτονται 

τα μπουκάλια (καφέ, πράσινα και λευκά) που προορίζονται για ανακύκλωση ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των γυάλινων και πλαστικών μπουκαλιών.  

 

Επίσης αναφέρθηκ

π

είναι πολύ μικρότερο σε σημείο που μερικοί δε θεωρούν ότι θα κερδίσουν κάτι 

σημαντικό από το να τα επιστρέψουν.  

 

 

 Κατά πόσο πιστεύετε ότι είστε ενημερωμένοι εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας 

για το περιβάλλον και ποιος νομίζεται ότι είναι ο βαθμός οποίησης των 

πολιτών γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα;    

ευαισθητ

 

θυμηθε

 μια ευαισθητοποίηση από τον συγκεκριμένο 

καθηγητή αλλά δεν είναι βέβαιο το κατά πόσο αυτή κατάφερε να ευαισθητοποιήσει και 

α παιδιά. Ωστόσο, όλοι τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει 

 

Ένας συμμετέχοντας δήλωσε με απόλυτη βεβαιότητα ότι δε θυμάται να υπήρχε κάποια 

ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος από το σχολείο στο οποίο 

φοιτούσε. Κάποιος άλλος θυμόταν πως όταν ήταν στο γυμνάσιο υπήρξε μέλος μια 

περιβαλλοντικής οργάνωσης αλλά δυσκολευόταν να ί το θέμα της και το σκοπό 

που αυτή εξυπηρετούσε. Υπήρξε δηλαδή

τ
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συνείδηση του καθενός και να ευαισθητοποιηθούν όλοι προς τον τομέα του 

ιβάλλοντος, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. περ

 

ετά από τη σύνταξη μιας αναφοράς (report) από κάθε ομάδα μοιράστηκε ένας 

ι

 τις απόψεις μιας σημαντικής μερίδας 

 πληθυσμού στον κόσμο. 

 

ε πολλά σημεία στη συζήτηση ειπώθηκε ότι όλοι τους είναι πρόθυμοι να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όμως δε γνωρίζουν το πως. Μερικοί από 

αν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων για 

ητήματα σχετικά με το περιβάλλον και όχι μόνο να καλούνται να υπακούουν σε νόμους 

ν

Μ

δεύτερος γύρος ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες της κάθε ομάδας, το οποίο ήταν 

όμοιο με το πρώτο έχοντας μόνο ορισμένες επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την άποψη 

των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των focus groups. Με βάση, 

λοιπόν, τις απαντήσεις που δόθηκαν στο τελευταίο μέρος των ερωτηματολογίων οι 

συμμετέχοντες βρήκαν τη διαδικασία αρκετά ελκυστική και το διακυβευόμενο ζήτημα 

ενδιαφέρουσα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αυτό έγινε αντιληπτό από τα λεγόμενα τους στο 

κλείσιμο της συζήτησης, ότι δηλαδή αποκόμισαν πολλά από τη συζήτηση και πράγματα 

που ίσως εφαρμόσουν στην καθημερ νότητά τους. 

 

 

6.3. Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία 

των focus groups ήταν σε ένα σημαντικό βαθμό ενημερωμένα και ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένα για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις που αυτά 

έχουν. Αν και τα αποτελέσματα της μεθόδου δεν μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά και 

να γενικευτούν στο σύνολο του πληθυσμού, ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι οι απόψεις 

αυτών των ατόμων είναι πιθανόν να ταυτίζονται με

του

Σ

αυτούς είπαν ότι θα ήθελ

ζ

που πολλές φορές δε γνωρίζουν καν την αναγκαιότητα και τη σημασία τους. Έτσι, η 

ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα ενημερώ ουν τους πολίτες και θα τους 

κάνουν να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους απέναντι στο περιβάλλον θεωρείται 

πλέον αναγκαία. 

Μαργαρίτη Φιλομήλα 168



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                      Συμπεράσματα από τα focus groups στην Αθήνα  

Τα focus groups έχουν την ικανότητα να φέρνουν τους πολίτες κοντά στο πρόβλημα και 

να τους εντάσσουν στη διαδικασία επίλυσής του, μέσω της σωστής πληροφόρησης και 

του διαλόγου. Ωστόσο, η σωστή πληροφόρηση συνήθως δεν αποκτάται από τα Μέσα 

αζικής Ενημέρωσης ή το διαδίκτυο αλλά μέσω της σωστής παιδείας. Όμως, το 

 είδους της σχολής που φοιτούν, δήλωσαν ότι έχουν ακούσει πολλά για 

ιάφορους δήμους της χώρας αλλά και του εξωτερικού για την αντιμετώπιση των 

Μ

εκπαιδευτικό σύστημα σε πολλές χώρες είναι αδύναμο να πληροφορήσει τα παιδιά του 

για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η μέθοδος των focus groups μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ενημέρωση των πολιτών για θέματα του περιβάλλοντος που φαίνεται να αγνοούν. 

 

Ωστόσο, από τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των focus groups στην 

Αθήνα φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες είναι αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με το 

περιβάλλον. Ιδιαίτερα η ομάδα των φοιτητών, ίσως και λόγω του νεαρού της ηλικίας 

τους αλλά και του

το περιβάλλον είτε στο σχολείο από καθηγητές, που ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι 

στο θέμα, είτε από μαθήματα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

πανεπιστήμιο. Και οι δύο ομάδες φάνηκαν να είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν ενεργά 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όμως χωρίς να γνωρίζουν το πώς. Δεν γνώριζαν 

για παράδειγμα την ύπαρξη διαφόρων προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ή την 

ύπαρξη διαφόρων συσκευών που με τη χρήση τους μπορούμε να εξοικονομούμε 

ενέργεια όπως και την ύπαρξη διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από 

δ

περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούν οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Για το 

σκοπό αυτό οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα επιθυμούσαν την πληροφόρηση 

και την καθοδήγηση από ανθρώπους ειδικούς πάνω στον τομέα του περιβάλλοντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ FOCUS 

GROU

. Μέγεθος των Focus Groups 

. Αριθμός των Focus Groups 

συναθροίσεων 

PS 

 

Διαδικασία και σχεδιασμός των ομάδων  

 

1

4-6 συμμετέχοντες 

2

Το ελάχιστο 2 ομάδες 

3. Αριθμός 

 Η συζήτηση σε κάθε ομάδα χωρίζεται σε 4 ενότητες 

 Μία ημέρα (π.χ. το σαββατοκύριακο) με συνολικά περίπου 4 ώρες 

συζήτησης 

 

4. Συμμετέχοντες 

Γένος: ομάδες που αποτελούνται είτε από άνδρες είτε από γυναίκες 

επίπεδο. Θα απαρτίζονται από φοιτητές και πολίτες 

Ομοιογενείς ομάδες σε σχέση με την απασχόληση και την ηλικία   

Ηλικία: ίδιας ηλικίας συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα 

Εκπαίδευση: σε τουλάχιστον ένα Focus Group άτομα με υψηλό 

εκπαιδευτικό 

απόφοιτους A.E.I. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εφαρμογή των ομάδων 

 Προ-πληροφόρηση 

Στρατολόγηση: μόνο πολύ γενική προ-πληροφόρηση. Η όλη διαδικασία 

 το περιβάλλον, δεν αναφέρεται  το θέμα 

του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

6. Ερωτηματ

Γενικό ερωτηματολόγιο. Ένας πυρήνας από κοινές ερωτήσεις βασισμένες 

για που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ULYSSES 

ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ).  

Μοιράζονται δύο φορές: στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας. 

7. Συντονισμός 

 

5.

παρουσιάζεται σαν σχετική με

 

ολόγια 

στα ερωτηματολό

(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩ

  Συντονιστής ομάδας (moderator): αναλαμβάνει το ρόλο συντονιστή 

  συντονιστή ομάδας 

ης 

Τομεακά θ

Βοηθός του 

 

8. Θέματα συζήτησ

έματα 

 Μεταφορές 

 Ενέργεια 

 Κλιματική Αλλαγή  

 

Δια – τομεακά θέματα 

 Σχολιασμός της υπάρχουσας κατάστασης 

 Αβεβαιότητα (επιστημονική / εφαρμογή) 

 Κόστος 

 Μέτρα πολιτικής 
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Χωρική τοποθέτηση 

 Νοικοκυριό / τρόποι ζωής 

 Περιφέρεια / Local Agenda 21 

 Ευρώπη 

 

χεία που εισάγονται 9. Άλλα στοι

πτικά: βίντεο, φύλλα δεδομένων, άρθρα, φωτογραφικό υλικό, 

ιάσεις ειδικών, κ.α.  

10.  Εκθέσεις (

 τησης (Interview Guide) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ) 

 

 

Ο

παρουσ

 

Reports) 

Σύνταξη μιας έκθεσης (report) για κάθε ομάδα 

Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν κοινή προσέγγιση στο θέμα 

11.  Οδηγός συζή
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ΠΑ ΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (Interview 

Guide) 

 

Κάθε Focus G p λείται από πέντε ενότητες: 

 

Ε ίες 

 

1.1.        - σύσταση της ομάδας (από τον συντονιστή ομάδας) 10΄ 

 σχετικά με τη βιντεοσκόπηση, στη χρήση δεδομένων, τους   

11111111κανόνες συζήτησης, κ.α. (από τον συντονιστή ομάδας) 

 

1.2.      Ερωτηματολόγιο (10΄) 

.3.   Συζήτηση: αφορά στις προσωπικές ανησυχίες σχετικά με την περιβαλλοντική 

11111και την κλιματική αλλαγή (30΄) 

             - Περιβαλλοντικές ανησυχίες 

             - Σχετικά με το θέμα: περιβαλλοντικά θέματα κ.α. 

             - Ανησυχίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

             - Συζήτηση σχετικά με το θέμα κλίμα και περιβάλλον 

             - Αναφορά σε επιπτώσεις στο περιβάλλον που έχουν γίνει αντιληπτές από το 

1111111κοινό (συλλέγοντας τις σε ένα διάγραμμα ροής (flip chart)) 

             - Σύνδεσμοι με το θέμα του τρόπου ζωής 

 

1.4.     Παρουσίαση της διαδικασίας (30΄) (από τον συντονιστή ομάδας) 

 - Αντικειμενικοί στόχοι της έρευνας, ερωτήσεις για την έρευνα 

 - Θέση της έρευνας 

ΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙ

rou  θα αποτε

1η νότητα: Οράματα και ανησυχ

              - πληροφόρηση

   - εάν είναι απαραίτητο: συζήτηση πάνω στο ρόλο του ερωτηματολογίου 

 

1
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 - Προβλέψεις (στην επιστήμη, στην πολιτική) 

 

 

2η Ενότητα: Κλιματική Αλλαγή σε Παγκόσμιο Επίπεδο 

δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 

υπάρξει μία πιο εμπεριστατωμένη εικόνα του θέματος (παρουσίαση σε 

11111111  power point) (20΄) 

       Συζήτηση και συνάθροιση ερωτήσεων (από τον συντονιστή ομάδας) 

2.2.       Σύσταση έκθεσης πολιτών (από τον συντονιστή ομάδας) 

      - Αντικειμενικοί σκοποί, στόχοι, γενική δομή 

ν 

     - Συλλογή ερωτήσεων κλειδιών 

     - Ολοκλήρωση της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή 

2.3.       Πλάνο πάνω στην έκθεση των πολιτών (15΄) 

     - Περίληψη των στοιχείων που αποκομίστηκαν 

    - Σύνθεση (σε σχέση με την κλιματική αλλαγή μέρος της αναφοράς (από το 

3  Ενότητα: Περιφέρεια και τρόπος ζωής 

3.1.      Επαναφορά στις ερωτήσεις (10΄) (από το συντονιστή ομάδας) 

3.2.      Πλάνο στην αναφορά των πολιτών (από το συντονιστή ομάδας) (30΄) 

- Γενική εκτίμηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, συλλογή ερωτήσεων 

- Περιφερειακές επιρροές, συλλογή ερωτήσεων 

 

2.1.          Παρουσίαση του θέματος 

11111111 

      - Αναγνώριση των αδυναμιώ

111συντονιστή ομάδας) 

 

 

η
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- Σύνθεση (σε σχέση με την αξιολόγηση μέρους της αναφοράς). (από το 

συντονιστή ομάδας) 

 

3.3.     Πλάνο σε αφηγήσεις του τοπικού τρόπου ζωής (από το συντονιστή ομάδας) (60΄) 

- Προσωπικές τοποθετήσεις του τρόπου ζωής 

- Επιθυμητές τοποθετήσεις για τοπική ανάπτυξη 

) 

 

 

 

4.1.      ό το συντονιστή ομάδας) 

4.2.      

- Τοποθέτηση, αναμενόμενο αποτέλεσμα 

 

4.3.     

ντονισμού 

- Ο συντονιστής βοηθά στη σύνταξη της αναφοράς ή βοηθά αυτός που κρατά 

σημειώσεις 

άδας) 

 

ιο) (10΄) 

4.6.     ντονιστή ομάδας) 

- Σύνθεση (σχετικά με τις τοποθετήσεις μέρους της αναφοράς) (από το 

συντονιστή της ομάδας

4η Ενότητα: Έκθεση Πολιτών (citizen report) 

Επαναφορά στις ερωτήσεις (5΄) (απ

Εισαγωγή (5΄) (από το συντονιστή ομάδας) 

- Παραδιδόμενο υλικό 

Καταγραφή της αναφοράς από τους συμμετέχοντες (100΄) 

- Δεν υπάρχει ανάγκη συ

 

4.4.     Ανοικτή συζήτηση στην αναφορά (10΄) (από τον συντονιστή ομ

4.5.     Ερωτηματολόγιο  (δεύτερος γύρος) (Δίνεται το δεύτερο ερωτηματολόγ

Εκτίμηση της όλης διαδικασίας (20΄) (από τον συ
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Γενικέ

 

Υλικό  όλες τις συναθροίσεις 

i. Flip-charts 

ii. Ηχητικός – εξοπλισμός βιντεοσκόπησης 

iii. Άρθρα εφημερίδων και φωτογραφικό υλικό (Ιούλιος 2003 έως 

 

Εξαγόμενα στοιχεία από τις συναθροίσεις 

iv. Σημειώσεις 

v. Βίντεο 

vi. Ερωτήσεις 

ς πληροφορίες για όλες τις συναθροίσεις 

για

Σεπτέμβριος 2003 – Αθηναϊκός Τύπος) 
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Παρασκηνιακές πληροφορίες της πρώτης ενότητας 

τόχοι: 

ν να συμμετέχουν ενεργά 

• σεων σε επίπεδο ομάδας, όχι αλληλεπιδράσεις συντονιστή – 

•

• Ει

• Συζήτηση των ανθρώπινων πεποιθήσεων / ανησυχίες σχετικά με την κλιματική 

 

Υλικό

• νικά όγια 

• Άρθρα εφημερίδων και φωτογραφικό υλικό 

 

Εξαγόμενα από τους συμμετέχοντες: 

• Γενικά ερωτηματολόγια 

 

Παρασκηνιακές πληροφορίες της δεύτερης ενότητας 

Στόχοι: 

• Να προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

• Υλοποιείται μία διαδικασία ανάδρασης, κριτική κ.α. 

• Αρχίζει η διαδικασία της σύνταξης της έκθεσης των πολιτών 

 

 

 

 

Σ

• Ενθάρρυνση των ανθρώπω

Δημιουργία συζητή

συμμετεχόντων 

 Διευκρίνιση προσδοκιών 

σαγωγή στο θέμα 

αλλαγή 

: 

 Γε  ερωτηματολ
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Παρασκηνιακές πληροφορίες της τρίτης ενότητας 

Στόχοι: 

• Παροχή πληροφοριών στην περιφέρεια (δεδομένα και σχεδιαγράμματα) 

 

ίας για την αναφορά των πολιτών (μέρος αξιολόγησης, 

 

Υλικό: 

• Δεδομένα σχετικά με την έννοια της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης 

Στο ί τέχοντες: 

• Κοινή συναίνεση με στόχο την παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση: 

ατα 

προκαταρκτικές αξιολογήσεις της κλιματικής αλλαγής, 

υλικό για το οπτικό μέρος 

 

Παρασκηνιακές πληροφορίες της τέταρτης ενότητας 

Στόχοι: 

• Δημιουργία αναφοράς πολιτών 

• Συλλογή ανατροφοδότησης για τη διαδικασία 

 

 Υλικό: 

• Όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των ειδικών 

• Όλο το υλικό από τους συμμετέχοντες 

• Γενικά ερωτηματολόγια 

• Συζήτηση για το στόχο κατανάλωση ενέργειας και συσχετισμός με τις αλλαγές 

του τρόπου ζωής

• Ολοκλήρωση της διαδικασ

μέρος τοποθέτησης) 

 

ιχε α εξόδου από τους συμμε

• Προτάσεις για τα περιφερειακά σενάρια 

μειονεκτήματα και πλεονεκτήμ

• Αναφορά των πολιτών: 
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Στοιχεία που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες: 

 

• Αναφορά των πολιτών 

• Γενικό ερωτηματολόγιο 1 & 2 

 183



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τοπικό

 

 

 επίπεδο 

 Μέσα μεταφοράς 

 Τρόποι μεταφοράς στον εργασιακό χώρο 

 Διαχείριση συσκευών για εξοικονόμηση ενέργειας 

 Οικιακά απορρίμματα 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών 

 

Περιφερειακό Επίπεδο 

 
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Χώροι αποκομιδής σκουπιδιών 

 Προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) 

 Διαχείριση περιβαλλοντικής κληρονομιάς 

 

Παγκόσμιο επίπεδο 

 
 Αύξηση της θερμοκρασίας και επιδείνωση  του φαινομένου του θερμοκηπίου - 

Αύξηση των ρύπων (CO2 NOx) 

 Αναγκαιότητα για εύρεση νέων μορφών ενέργειας 

 Περιοχές στον πλανήτη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ξηρασίας και αύξηση της 

μέσης στάθμης της θάλασσας – αισθητή μείωση του πόσιμου νερού 

 Πυρκαγιές και αποψίλωση  των δασών 

 Εξαφάνιση ή μετάλλαξη πολλών ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου – 

μεταλλαγμένα προϊόντα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Τοπικό επίπεδο 

 
 Κατά πόσο σας διευκολύνει η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή σας 

 προσωπικό μεταφορικό σας μέσο; και πόσο απαραίτητο μπορεί να είναι το

 Πώς κρίνετε τη χρησιμοποίηση «ειδικών» οικιακών συσκευών για την 

εξοικονόμηση ενέργειας; 

 Υπάρχουν στην περιοχή σας προγράμματα ολοκληρωμένων πολιτικών 

ν οικιακών απορριμμάτων και τη γνώμη 

έχετε για την αποδοτικότητα τους; 

εναλλακτικής διαχείρισης στη διαλογή τω

 Κατά πόσο πιστεύετε ότι είστε ενημερωμένοι εσείς και τα μέλη της οικογένειας 

λον και ποιος νομίζεται ότι είναι ο βαθμός ευαισθητοποίησης 

των πολιτών γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα;    

 

Περιφερειακό

 

σας για το περιβάλ

 Επίπεδο 

 Ποια η γνώμη σας για τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά 

πάρκα κ.α.) που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές; 

 Υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τους χώρους 

αποκομιδής σκουπιδιών (XYTA); 

 Υπάρχουν  που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Γνωρίζετε αν 

υπάρχουν προγράμματα για την αντι

περιοχές

μετώπισή τους; 

 Η χώρα μας είναι πλούσια σε πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Κατά 

πόσο είστε ενημερωμένοι για τα προγράμματα διαχείρισής της; 
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Π

 

αγκόσμιο επίπεδο 

 Πόσο έντονα κατά τη γνώμη σας μπορεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου να 

επηρεάσει το κλίμα και κατά πόσο συμβάλλουν οι ρυπογόνες πηγές (CO2 NOx) σε 

αυτό;  

 Είναι κατά τη γνώμη σας επιτακτική η ανάγκη εύρεσης νέων μορφών ενέργειας 

(ήλιος, άνεμος, υδρογόνο, φυσικό αέριο κ.α) και τι γνωρίζεται γι’ αυτές;  

 έξαρση 

του φαινομένου του θερμοκηπίου στον πλανήτη;  

Ποιες κατά την άποψή σας μπορεί να είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την 

  σύμφωνα με τη γνώμη σας η λάθος διαχείριση των υπαρχουσών πηγών 

πόσιμου νερού (“διάφανος χρυσός”), οι κλιματολογικές αλλαγές και η μόλυνση 

Κατά πόσο

του υδροφόρου ορίζοντα, μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις μη 

αναστρέψιμες; 

 Τι γνωρίζετε για τις καταστροφικές πυρκαγιές και την αποψίλωση των δασών και 

ποιες κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη ζωή στον πλανήτη; 

  είδη του φυτικού και ζωικού 

 στον πλανήτη; 

 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστούν τα

βασιλείου από μια πιθανή μεταβολή του κλίματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 (Πριν τη συζήτηση) 

 

1. Ερωτήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

2. Ερωτήσεις σχετικά με την ενεργειακή πολιτική 

3. Ερωτήσεις σχετικά με το κυκλοφοριακό και τα μέσα μεταφοράς 

4. Ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των πολιτών προς τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα 

5. Πληροφορίες για το πρόσωπο που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2 (Μετά τη συζήτηση) 

 

1. Ερωτήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

2. Ερωτήσεις σχετικά με την ενεργειακή πολιτική 

3. Ερωτήσεις σχετικά με το κυκλοφοριακό και τα μέσα μεταφοράς 

4. Ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των πολιτών προς τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα 

5. Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία των Focus Groups που συμμετείχαν 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Είδος 

ερωτηματολογίου 

1ή 2 

Γένος (Άνδρας/ 

Γυναίκα) 

0 ή 1 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Πριν τη συζήτηση) 

 

Ημερο

Ο

 

Για α

αλλαγ ο τ

 

     Ναι, έχω ενημερωθεί σχετικά με αυτό 

2. Αν σας ζητούσαν να αξιολογήσετε τα παρακάτω μέσα ενημέρωσης, που σας 

παρέχουν πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

τι βαθμό θα βάζατε στο καθένα χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 0 (καθόλου) 

έως το 10 (την καλύτερη δυνατή). 

      Τηλεόραση   

     Εφημερίδες – Περιοδικά  

      Internet   

      Άλλο μέσο ενημέρωσης περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

 

1  

μηνία: 

νοματεπώνυμο: 

ρχή, θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την κλιματική 

ή ή τ  φαινόμενο ου θερμοκηπίου. 

1. Έχετε ποτέ ακούσει για την κλιματική αλλαγή ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

     Όχι 

     Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς 
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3. Συχνά το ρήμα «πρέπει» απευθύνεται σε αυτό που τελικά περιμένουμε να κάνουν 

οι άλλοι, γιατί ενώ στην ουσία θέλουμε συνειδητά να συμβάλουμε δεν γνωρίζουμε 

τον τρόπο ή δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος. Αναφέρετε πέντε (5) ενέργειες που 

 της κλιματικής 

αλλαγής και που μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς σ’ αυτές μέσα από τις 

ς να χρειαστεί να πιεστείτε. 

 

………. 

………………………………………………………………. 

……. 

e. ………………………………………………………………………. 

 

 

 

μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος

δραστηριότητες της καθημερινότητάς σας, χωρί

a. ………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………. 

c. ………

d. …………………………………………………………………
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Οι επόμενες ερωτήσεις θα είναι σχετικές με την συμπεριφορά των πολιτών σε 

εριβαλλοντικά ζητήματα. 

4. Στη περιοχή πο  είχαν ευχέρεια για 

παιχνίδι. Χώροι που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ποιοι από αυτούς τους χώρους, 

που ίσως εξαιτίας του νέου τρόπου ζωής τα παιδιά σας δε θα μπορούσαν ή δε θα 

να συνεχίζουν να παίζουν εκεί, θα θέλατε να διατηρηθούν ή να 

ύν και να αξιοποιηθούν για να παίζουν τα εγγόνια σας; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

π

 

υ μεγαλώσατε υπάρχουν χώροι που τα παιδιά

ήθελαν 

προστατευθο

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………
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5. Αν ήσασταν ένας εργαζόμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή σε κάποιον 

άλλον κρατικό οργανισμό σχετικό με το περιβάλλον, τι προτεραιότητες θα 

δίνατε στο αντικείμενο απασχόλησής σας, έχοντας σαν κριτήριο την ευχέρεια 

που σας δίνεται μέσω της ιδιότητας σας και όχι με βάση τις δεσμεύσεις που 

έχετε λόγω της βαθμίδας που ανήκετε (προϊστάμενος, διευθυντής, απλός 

υπάλληλος). 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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6. Ας θεωρήσουμε ότι η Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είναι το 

ανθρώπινο σώμα και εμείς μαζί με το φυσικό περιβάλλον τα κύτταρά του. 

Δεδομένου ότι καθένας φροντίζει και αγαπάει το σώμα του, με ποιους τρόπους 

θα φροντίζατε το σώμα που είστε μέρος του και η ύπαρξη σας εξαρτάτε από 

 

……………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

την ύπαρξή του; 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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7. Ποια η γνώμη σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πως κατά την 

άποψή σας μπορεί να βελτιωθεί η ενεργειακή πολιτική της χώρας; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Θα ήταν

εσάς. 

 

7. Φύλο

  Άνδρας 

  

 

8. Ηλ

 

 

 

9. Μορφωτικό

 

 

 

 

   

 

 

10. Πόσα  

οικογένειά

 

 

 

 

 

 

 πολύ ωφέλιμο για αυτή την έρευνα να είχαμε σχετική πληροφορία και για 

 

Γυναίκα  

ικία 

 επίπεδο 

  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

  Απόφοιτος Ι.Ε.Κ 

  Απόφοιτος Τ.Ε.Ι 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι 

 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας, απαρτίζουν την

 σας; 
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1

   Όχι   

 

1. Έχετε παιδιά; 

   Ναι  
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Μ ε με (πιθανόν περισσότερες από

μ ις):

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΕΡΙΚΕΣΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣΖΩΗΣ ΣΑΣΣΑΣ......

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑΚΟΥΖΙΝΑ......

Μαγειρεύετε φορές την ημέρα! Μαγειρεύετε φορές την ημέρα! 

αγειρεύετ
ια απαντήσε

ΗΛΕΚ

ΦΥ

 196



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ ΟΧΙΟΧΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ......

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΞΥΛΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΘΕΡΜΑΝΣΗ……
(πιθανόν περισσότερες από μια απαντήσεις)
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Μέσος όρος απόστασης σε Km την ημέρα:

ΣΣΤΟΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ......

ΝΑΙΝΑΙ ΟΧΙΟΧΙ

ΝΑΙΝΑΙ ΟΧΙΟΧΙ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΧρησιμοποιείτεΧρησιμοποιείτε ΜέσαΜέσα ΜαζικήςΜαζικής
ΜεταφοράςΜεταφοράς;;

ΑνΑν ναιναι, , ποιοποιο……

Τρόλεϊ TaxιΛεωφορείοΤραμΜετρό

ΧρησιμοποιείτεΧρησιμοποιείτε τοτο προσωπικόπροσωπικό σαςσας
μέσομέσο μεταφοράςμεταφοράς;;

ΜοτοσικλέταΜοτοσικλέτα ΠοδήλατοΠοδήλατο ΑυτοκίνητοΑυτοκίνητο

ΑνΑν ναιναι, , ποιοποιο……
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ΤοΤο αυτοκίνητοαυτοκίνητο πουπου χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε κινείτκινείταιαι μεμε……

ΣΤΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ......

lΠετρέλαιο

Αμόλυβδη

diese

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Θέρμανση;

Κλιματισμός;
 

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ που συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο. 
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2  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Μετά τη συζήτηση) 

 

Ημερομηνία: 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Για αρχή, θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την κλιματική 

αλλαγή ή φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

1. Έχετε ποτέ ακού

     Ναι, αλλά

      Τηλεόρα

σει για την κλιματική αλλαγή ή φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

     Όχι 

 δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς 

     Ναι, έχω ενημερωθεί σχετικά με αυτό 

 

2. Αν σας ζητούσαν να αξιολογήσετε τα παρακάτω μέσα ενημέρωσης, που σας 

 την  του θερμοκηπίου, 

ίμακα από το 0 (καθόλου) 

υνατή). 

ση   

     Εφημερίδες – Περιοδικά  

      Internet   

      Άλλο μέσο ενημέρωσης περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

παρέχουν πληροφορίες για  κλιματική αλλαγή ή το φαινόμενο

τι βαθμό θα βάζατε στο καθένα χρησιμοποιώντας μια κλ

έως το 10 (την καλύτερη δ

 200



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

3. Συχνά το ρήμα «πρέπει» απευθύνεται σε αυτό που τελικά περιμένουμε να κάνουν 

οι άλλοι, γιατί ενώ στην ουσία θέλουμε συνειδητά να συμβάλουμε δεν γνωρίζουμε 

τον τρόπο ή δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος. Αναφέρετε πέντε (5) ενέργειες που 

μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, της κλιματικής 

αλλαγής και που μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς σ’ αυτές μέσα από τις 

δραστηριότητες της καθημερινότητάς σας, χωρίς να χρειαστεί να πιεστείτε. 

f. ………………………………………………………………………. 

g. ………………………………………………………………………. 

h. ………………………………………………………………………. 

i. ………………………………………………………………………. 

j. ………………………………………………………………………. 
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Οι επόμενες ερωτήσεις θα είναι σχετικές με την συμπεριφορά των πολιτών σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα. 

4. Στη περιοχή που μεγαλώσατε υπάρχουν χώροι που τα παιδιά είχαν ευχέρεια για 

παιχνίδι. Χώροι υτούς τους χώρους, 

που ίσως εξαιτίας του νέου τρόπου ζωής τα παιδιά σας δε θα μπορούσαν ή δε θα 

να συνεχίζουν να παίζουν εκεί, θα θέλατε να διατηρηθούν ή να 

προστατευθούν και να αξιοποιηθούν για να παίζουν τα εγγόνια σας; 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ποιοι από α

ήθελαν 

………………………………………………………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………
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5. Αν ήσασταν ένας εργαζόμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή σε κάποιον άλλον 

κρατικό οργανισμό σχετικό με το περιβάλλον, τι προτεραιότητες θα δίνατε στο 

αντικείμενο της απασχόλησής σας, με βάση τη δυνατότητα που σας δίνεται μέσω 

της ιδιότητας σας και όχι τις δεσμεύσεις που έχετε λόγω της βαθμίδας που ανήκετε 

(προϊστάμενος, διευθυντής, απλός υπάλληλος) 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6. Ας θεωρήσουμε ότι η Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως είναι το 

ανθρώπινο σώμα και εμείς μαζί με το φυσικό περιβάλλον τα κύτταρά του. 

Δεδομένου ότι καθένας φροντίζει και αγαπάει το σώμα του, με ποιους τρόπους θα 

φροντίζατε το σώμα που είστε μέρος του και η ύπαρξη σας εξαρτάται από την 

 

……………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ύπαρξή του; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Τ

των F

 

7. αυτό το Focus Group; Μπορείτε να 

επιλέξετε έναν αριθμό από το 0 έως το 10, όπου 0 (χάσιμο χρόνου), 10 (μια 

εξαιρετικά αξιόλογη εμπειρία), και τα υπόλοιπα νούμερα αντιστοιχούν σε 

 

 

 

 

8. α 

 

Σας ε

έλος θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις που αφορούν την διαδικασία 

ocus Groups, που μόλις λάβατε μέρος σε αυτήν. 

Πως θα αξιολογούσατε την συμμετοχή σας σε 

ενδιάμεσες αξιολογήσεις. 

                      (Συμπληρώστε με έναν αριθμό) 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μήπως ο συντονιστής ομάδας προσπάθησε ν

επηρεάσει την ομάδα με τις δικές του απόψεις;  

 

 Προσπάθησε αρκετά να επηρεάσει την ομάδα (με τον ακόλουθο τρόπο: 

……………………………………………………………….) 

 Δεν θα ήθελα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. 

 Εφάρμοσε έναν ουδέτερο τρόπο συντονισμού της ομάδας. 

 Προσπάθησε να επηρεάσει την ομάδα (με τον ακόλουθο τρόπο: 

…………………………………………………………………………) 

υχαριστούμε πολύ που συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο. 
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Μαγειρεύετ
μ

ΜΕΡΙΚΕΣΜΕΡΙΚΕΣ

ε με (πιθανόν περισσότερες από

ια απαντήσεις):

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΗΝΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΣΤ ΟΠΟΟΠΟ ΖΩΗΣΖΩΗΣ ΣΑΣΣΑΣ......

ΣΤΣΤ

ΟΝΟΝ ΤΡΤΡ

ΚΟΥΖΙΝΑ......

Μ ! αγειρεύετε φορές την ημέραΜ ! 

 

αγειρεύετε φορές την ημέρα

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ......

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΞΥΛΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΘΕΡΜΑΝΣΗ……
(πιθανόν περισσότερες από μια απαντήσεις)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΝΑΙ ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ ΟΧΙΟΧΙ
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Σ

Μέσος όρος απόστασης σε Km την ημέρα:

ΣΤΟΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ......

ΝΑΙΝΑΙ ΟΧΙΟΧΙ

ΝΑΙΝΑΙ ΟΧΙΟΧΙ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΧρησιμοποιείτεΧρησιμοποιείτε ΜέσαΜέσα ΜαζικήςΜαζικής
ΜεταφοράςΜεταφοράς;;

ΑνΑν ναιναι, , ποιοποιο……

Τρόλεϊ TaxιΛεωφορείοΤραμΜετρό

ΧρησιμοποιείτεΧρησιμοποιείτε τοτο προσωπικόπροσωπικό σαςσας
μέσομέσο μεταφοράςμεταφοράς;;

ΜοτοσικλέταΜοτοσικλέτα ΠοδήλατοΠοδήλατο ΑυτοκίνητοΑυτοκίνητο

ΑνΑν ναιναι, , ποιοποιο……



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΤοΤο αυτοκίνητοαυτοκίνητο πουπου χρησιμοποιείτεχρησιμοποιείτε κινείκινείταιται μεμε……

ΣΤΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πετρέλαιο

Αμόλυβδη

diese

......

l

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ

Θέρμανση;

Κλιματισμός;

ΟΣ
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 και παγκόσμιο επίπεδο 

ιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

σίας (προαιρετικά) 

Αξιολόγηση της διαδικασίας των Focus Groups 

Κρίση της πολιτικής σχετικότητας / χρησιμότητας 

 

Π
 

1. Αξιολογήσεις 

Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή 

Επιρροές σε επίπεδο περιφέρειας 

 

2. Τοποθετήσεις 

Στόχοι περιφερειακής κατανάλωσης ενέργειας για το 2030 (παγκόσμιο;) 

Τοποθετήσεις περιφερειακής ανάπτυξης 

 

3. Πολιτικές προτάσεις (περιληπτικά) 

Προτάσεις πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό

Προτάσεις πολ

4. Εκτίμηση της διαδικα
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http://www.cs.bath.ac.uk/~anneb/CoDesign2001_FG.pdf
 

http://www.usf.uos.de/~pahl/IA/IA_Intro_Participation.pdf
 
 
http://www.undp.org/gef/undp-
gef_publications/publications/apf%20technical%20paper02.pdf
 
 
http://web.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/237%20-%20256%20voss.pdf
 

http://www.mtm-conference.nl/mtm4/docs/Sh_Goochall.pdf
 

http://www.msky.org/myweb/aboutme/pcc_paper.pdf
 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestina/o_nadaci/docs/pushing_on_the_door.pdf
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
 

http://edweb.sdsu.edu/triton/Guides/Brainstorming.html
 

http://www.mindtools.com/brainstm.html
 

http://www.jpb.com/creative/brainstorming.php
 

http://www.jpb.com/brainstorming/keyfactors.php
 

http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/processguides/brainstorming.html
 

http://ali.apple.com/ali_sites/ali/exhibits/1000328/Brainstor lming.htm
 

http://www.lews.uhi.ac.uk/students/brainstorming.htm
 

http://www.extension.iastate.edu/communities/tools/decisions/brain.html
 

http://www.unu.edu/unupress/food2/UIN03E/uin03e03.htm#part%20i:%20team%20lead
er%20focus%20group%20training
http://www.groupsplus.com/pages/process.htm
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ttp://www.pollingreport.com/focus.htm

 

h
 

/docrep/T0715E/t0715e03.htmhttp://www.fao.org
 

http://virtuaali.tkk.fi/yhdyskuntasuunnittelu/ytk-
eri/mat 0%22rational%20comprehensive%20planningeria/mantysalo.pdf#search=%22%2
%20%22%22
 

atico.ca/david.macleod/PTHRY.HTMhttp://www3.symp

 

 

 



 

 

 

 

 

 

…Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων 

του συμμετοχικού σχεδιασμού που δίνουν τη δυνατότητα στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων να εμπλέκουν τους πολίτες στο δημόσιο διάλογο για τη θέσπιση 

πολιτικών που τυγχάνουν της ομόφωνης αποδοχής των πολιτών. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια και τα είδη του σχεδιασμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ζήτημα του συμμετοχικού σχεδιασμού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις του 

συμμετοχικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους σχεδιαστές 

του χώρου, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία των 

focus groups. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της παρούσας διπλωματικής, στην 

περιοχή της Αθήνας, στον χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.η οποία 

ού, τα focus groups.  εστιάζει σε μια από τις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμ

 

Τέλος ακολουθούν συνοπτικά συμπεράσματα τα οποία δείχνουν ότι, η επιλεγείσα 

μέθοδος, των focus groups, αποτελεί μια επιτυχή προσέγγιση για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και της ανάμειξης του κοινού στην εφαρμογή σχεδίων και 

πολιτικών. 
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