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Ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει:  

• Μεγάλο αριθμό ατόμων με διαφορετικά 

οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα 

 Ως εκ τούτου συχνά οδηγεί σε:  

• Περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών, 

εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών  

• Δυσκολία εφαρμογής των προτεινόμενων 

σχεδιασμών  

Συμμετοχικός Σχεδιασμός 



Συμμετοχή φορέων και πολιτών: Θεμελιώδες 

στοιχείο ενός ΣΒΑΚ  

Η διαδικασία της συμμετοχής έχει 4 βασικούς 

στόχους:  

• ανταλλαγή πληροφοριών 

• εκπαίδευση  

• υποστήριξη της διαδικασίας  

• συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 

Συμμετοχικός Σχεδιασμός 



Συμμετοχικός Σχεδιασμός 

Διαδικασία:  

• Με την οποία προωθείται η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων και των 

εμπλεκόμενων ομάδων με στόχο την χάραξη 

κοινά αποδεκτής πολιτικής 

• Βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό 

πλαίσιο  

• Αξιοποιεί ένα φάσμα μεθόδων και εργαλείων 

συμμετοχής για την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος 

 

 



Συμμετοχικός Σχεδιασμός 

Οφέλη:  

• Βελτίωση ποιότητας αποφάσεων  

• Ενθάρρυνση επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων 

• Δημιουργία συναινέσεων ανάμεσα σε ομάδες 

διαφορετικών συμφερόντων 

• Ωρίμανση και ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων 

απέναντι στην έννοια της συμμετοχής 

 

 

 

 

 



Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Πολίτες 

Συμμετοχικός Σχεδιασμός 

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν;  

 

 

 

 

 



Τρόποι και εργαλεία συμμετοχής  
 

 

 

 

 



I. Πλατφόρμα svakpenteli.eu 

Εντοπίζω προβλήματα  Λέω την ιδέα ή το σχόλιό μου  Ψηφίζω ιδέες άλλων 

ο Δήμος με τους συνεργάτες του αξιολογούν τις ιδέες και τις ενσωματώνουν στο 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας   



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ svakpenteli.eu | ΣΒΑΚ στην Πεντέλη 

Α ΒΗΜΑ: Είσοδος στην πλατφόρμα| Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών για το ΣΒΑΚ 

στο Δήμο Πεντέλης 

Ανοίγουμε μία νέα σελίδα στο διαδίκτυο  http://svakpenteli.eu  

Β ΒΗΜΑ: Περιήγηση στην πλατφόρμα 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ svakpenteli.eu 

 
Γ ΒΗΜΑ: Εγγραφή στην πλατφόρμα 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ svakpenteli.eu | ΣΒΑΚ στο Δήμο Πεντέλης 

 Δ ΒΗΜΑ: Προσθήκη ιδέας στην πλατφόρμα 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ svakpenteli.eu | ΣΒΑΚ στο Δήμο Πεντέλης 

 Δ ΒΗΜΑ: Προσθήκη ιδέας στην πλατφόρμα 



Δ1 ΒΗΜΑ: πως φαίνεται η ιδέα μου; Πως βλέπω ιδέες άλλων;  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ svakpenteli.eu| ΣΒΑΚ στο Δήμο Πεντέλης 



Δ1 ΒΗΜΑ: πως φαίνεται η ιδέα μου; Πως βλέπω ιδέες άλλων;  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ svakpenteli.eu | ΣΒΑΚ στο Δήμο Πεντέλης 



II. Ιστότοπος ενημέρωσης του κοινού 

https://pentelimobility.wixsite.com/svak 

Περιεχόμενα 

 Αρχική Σελίδα 

 Γιατί ΣΒΑΚ 

 Συμμετέχω – Διαβουλεύσεις 

 Ερωτηματολόγια 

 Προτάσεις Μέτρων – Χάρτες 

 Επικοινωνία 



II. Ιστότοπος ενημέρωσης του κοινού 
https:// pentelimobility.wixsite.com/svak 



Σύνδεσμος στο site svak.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το 

ΣΒΑΚ 

II. Ιστότοπος ενημέρωσης του κοινού 
https://pentelimobility.wixsite.com/svak 



IIΙ. Ερωτηματολόγια  
https://pentelimobility.wixsite.com/svak 

Τα ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Πεντέλης 

Η άποψη των κατοίκων και των επισκεπτών μετράει! 



IIΙ. Ερωτηματολόγια 
Ερωτηματολόγιο προς τους φορείς 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου αλλά και 

κλίμακας  



IIΙ. Ερωτηματολόγια 
Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από  

13 ερωτήσεις και απαιτούνται  

5-6 λεπτά για τη συμπλήρωσή του 



IIΙ. Ερωτηματολόγια 
Ερωτηματολόγιο προς τους κατοίκους 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από  

18 ερωτήσεις και απαιτούνται  

4-5 λεπτά για τη συμπλήρωσή του 



IIΙ. Ερωτηματολόγια 
Ερωτηματολόγιο μετακινήσεων εργαζομένων 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από  

19 ερωτήσεις και απαιτούνται  

5-7 λεπτά για τη συμπλήρωσή του 



IIΙ. Ερωτηματολόγια 
Ερωτηματολόγιο για τους επιβάτες του ΟΑΣΑ 



Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια 

 GDPR ερωτηματολόγια 

Ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία για 1 έτος σε 

cloud Βάση Δεδομένων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ 

 GDPR πλατφόρμα 

δεδομένα που διατηρούμε από κάθε χρήστη είναι: 

όνομα- email- password για 1 έτος σε cloud Βάση 

Δεδομένων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


