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Το ECHO-Tourism είναι ένα ευρωπαϊκό έργο κατάρτισης ενηλίκων προσαρμοσμένο στον τουριστικό τομέα. Ο ρόλος 
των εταίρων στην αφετηρία του έργου αφορά στον επαναπροσδιορισμό και στην εφαρμογή ενός συστήματος 
ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή οικολογικών συμπεριφορών και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες 
ήδη εφαρμόζονται στην Γαλλία. Οι δεσμεύσεις τους είναι:  
 

- Να παρέχουν εργαλεία προσαρμοσμένα για τους τουριστικούς παράγοντες που επιθυμούν να εμπλακούν 

στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προσεγγίσεων. 

- Να προωθούν την μεταφορά του αρχικού προτύπου σε άλλες περιοχές και άλλους τομείς 

δραστηριοτήτων. 

Αυτός ο οδηγός επιδιώκει να τυποποιήσει και να πλαισιώσει τις μεθόδους διαχείρισης του έργου μας προκειμένου 

να τις διαδώσει σε άλλους τομείς και πεδία. Η μεθοδολογία μας θα πρέπει να επιτρέψει σε μελλοντικούς διαχειριστές 

ανάλογων έργων να επωφεληθούν από την ανατροφοδότηση που αποκτήθηκε κατά το πειραματικό στάδιο, αλλά και 

από την εξέλιξη της διαδικασίας. Επιθυμούμε έτσι, μέσα από αυτό το μέσο, να τους υποστηρίξουμε στην 

αναπαραγωγή ανάλογων δράσεων και έργων για το περιβάλλον στις δικές τους περιοχές. 

Πώς να βελτιστοποιήσετε την χρήση αυτού του οδηγού;  

Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται διαμορφώθηκε, μέσω ανατροφοδότησης,  στην βάση πρακτικών γνώσεων και 

ενεργειών που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στην Γαλλία, αλλά και σε συνεργαζόμενες χώρες.  

Μπορεί να ακολουθηθεί βήμα προς βήμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ορισμένες πτυχές της. Σκοπός είναι να είναι 

όσο πιο ευπροσάρμοστη γίνεται. Είναι επομένως σημαντικό, όταν την χρησιμοποιείτε, να εξετάζετε παράλληλα την 

πρόοδο του έργου σας. Ο οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη:  

- Ένα μέρος για την θεωρία, στο οποίο παρουσιάζεται μία ακολουθία σκέψεων που θα σας βοηθήσουν να 

οργανώσετε την δημιουργία του έργου σας. 

- Ένα πρακτικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται συστήματα, τα οποία δοκιμάστηκαν στις διάφορες 

συνεργαζόμενες χώρες στο έργο ECHO-Tourism, προκειμένου να περιγραφεί η εφαρμογή αυτού του οδηγού.  

 

Καλή ανάγνωση, 

οι εταίροι του έργου 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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ΜΕΡΟΣ 1  :  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Πρόλογος 

 

Η αλλαγή στις προσωπικές συμπεριφορές αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή και περιβαλλοντική 

μετάβαση στις περιοχές μας. Η εξέλιξη και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα επαφίεται στο σύνολο της κοινωνίας 

μας. 

Ο καθένας έχει να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο. Κάθε ενέργεια είναι σημαντική. Ακόμα και η πιο ασήμαντη 

φαινομενικά! Η δική μας προσέγγιση προς την αμφισβήτηση και μια γενικευμένη μετάβαση των καθημερινών 

πρακτικών μας βασίζεται στο παρακάτω ιδεολογικό τρίπτυχο: 

- Προτεραιοποίηση των κρίσιμων αναγκών και υπηρεσιών. Αντιλήψεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

οριοθέτηση. 

- Ενδυνάμωση προσαρμόσιμων και αποτελεσματικών λύσεων προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμά μας μέσα 

στην καθημερινότητα.  

- Ενίσχυση και διατήρηση των πόρων στο τοπικό περιβάλλον και ενθάρρυνση λύσεων με τις λιγότερο επιβλαβείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 

Η προσέγγισή μας στα περιβαλλοντικά προβλήματα κατά την διάρκεια των ενεργειών κατάρτισης και 

ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού βασίζεται επομένως: 

Σε ένα μήνυμα το οποίο δεν κατηγορεί, ντροπιάζει ή στενοχωρεί.  

Σε μία διπλή προσέγγιση στην διαδικασία μετάδοσης της τεχνογνωσίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων:  

 

o Με την προώθηση της αφομοίωσης των γνώσεων μέσα από την εμπειρία και την καθημερινή εφαρμογή 

βιώσιμων πρακτικών.  

o Με την εξασφάλιση πως οι θεωρητικές διδασκαλίες μεταδίδονται κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

όπως οι συναντήσεις κατάρτισης, και τα κατάλληλα εργαλεία εμπεδώνονται. Προωθούμε την δημιουργία 

ενός παιγνιώδους και ψυχαγωγικού πλαισίου δραστηριοτήτων για να πετύχουμε την μετάδοση των 

ικανοτήτων και την κατάκτηση των βέλτιστων πρακτικών. 

o Με την προσέγγιση ακροατηρίων από διαφορετικούς δρόμους της ζωής. Καλούμε κάθε συμμετέχοντα 

να ενεργεί με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, τόσο στο σπίτι, την εργασία ή τις διακοπές, 

προωθώντας την μετάδοση των φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών μεταξύ διαφορετικών σφαιρών 

της ζωής. 
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Οι  πέ ντε  πυλώνες  της  πρ οσέ γγ ισης  

 

1 – Η διπολική προσέγγιση για την μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών προσαρμόζεται στους παράγοντες του 

τουρισμού: οι συμμετέχοντες καλούνται να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές τόσο στην ιδιωτική όσο και στην 

επαγγελματική τους ζωή. Μία πρόσφατη μελέτη από το ADEME (Υπηρεσία Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής 

Διαχείρισης της Γαλλίας) απέδειξε πως ένας άνθρωπος είναι πιθανότερο να ενδιαφερθεί για αυτά τα θέματα στην 

εργασία του, όταν έχει ήδη εμπειρία από ανάλογες πρακτικές στο σπίτι του ή αλλού. 

2 – Ο θεματικός τρόπος ανταλλαγών και εκπαίδευσης στις βέλτιστες πρακτικές προσαρμόζεται σε ένα ευρύτερο 

φάσμα δραστηριοτήτων. Ασχολούμαστε με μία μεγάλη ποικιλία ζητημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, 

επιπρόσθετα στα θέματα που αφορούν τα απόβλητα, την κινητικότητα, τους υδάτινους πόρους και την κληρονομιά. 

3 – Προσαρμογή των κατευθύνσεων με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε. 

4 – Η βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται στους συντονιστές του έργου για να δομήσουν το πλαίσιο που θα 

βοηθήσει τους τουρίστες, αλλά και τους επαγγελματίες στον τουρισμό, να συμμετέχουν ενεργά. Καθώς και 

υποστήριξη σε εθελοντικές πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος από διάφορους φορείς. 

5 – Δοκιμή του συστήματος σε διάφορα στάδια της δημιουργίας του από επαγγελματίες στον τουρισμό προκειμένου 

να είναι σε θέσει να συνεισφέρουν με εργαλεία προσαρμοσμένα στις δικές τους πρακτικές, προτεραιότητες και 

ανάγκες. 
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Οι γενικές πτυχές ενός τυπικού έργου οικολογικών δράσεων  

Οικολογική δράση μπορεί να οριστεί «κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα ενταγμένη σε ένα πρόγραμμα του οποίου ο 

πρωτεύων σκοπός είναι να παράξει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον». Το πρόγραμμα ή σχέδιο δράσης 

ανταποκρίνεται σε αναγνωρισμένες ανάγκες και σε έναν κατάλογο στόχων των οποίων η επίτευξη πρέπει να 

αξιολογείται για να επικυρώνεται η επίτευξή τους ή η ανάγκη για τροποποιήσεις στον πυρήνα του ευρύτερου έργου. 

Όπως και σε κάθε άλλο είδος έργου, θα βρούμε διάφορα επιμέρους στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

Έργο περιβαλλοντικών δράσεων Στόχοι Συντονιστής Ομάδα Χρηματοδότηση Υποψήφιοι συμμετέχοντες  Σχέδιο 

δράσεων 
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          Καθορισμός του προσφερόμενου σχεδίου και επιδίωξη των στόχων.  

 

ΒΗΜΑ 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  

 

1.1 / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  

Απέναντι στους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς περιορισμούς, η ανάπτυξη των περιοχών μας 

πρέπει να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε πολλές προκλήσεις: στην αίσθηση της ταυτότητας και της ελκυστικότητας, 

στην ποιότητα της ζωής, την κοινωνική συμπερίληψη, την ενσωμάτωση και των αγώνα ενάντια στις ανισότητες, την 

ανάπτυξη και καθοδήγηση οικονομικών δραστηριοτήτων, τις υπηρεσίες προς τον πληθυσμό και τα δημογραφικά 

προβλήματα, την προστασία του περιβάλλοντος, κλπ.  

Όλα αυτά αποτελούν θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα. Μην διστάσετε 

να τα συγκεντρώσετε σε έναν κατάλογο ή νοητικό χάρτη. Κάτι τέτοιο θα σας  βοηθήσει, σε δεύτερο επίπεδο, να 

υποστηρίξετε το ενδιαφέρον και την προοπτική των μελλοντικών σας δράσεων με τεκμήρια. 

 

1.2 / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
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Ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής σημαίνει πως πρέπει να προσδιοριστούν οι δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς που επηρεάζονται από την εφαρμογή του έργου. 

Για να απλουστευθεί αυτή η ανάλυση, μπορούμε να χωρίσουμε τους παράγοντες σε διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος. 

Μπορούμε να υποθέσουμε πως τοποθετούμαστε οι ίδιοι ως υποψήφιοι συμμετέχοντες, δηλαδή πως βάζουμε τον 

εαυτό μας στην θέση των κοινών απεύθυνσης, ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα τις προσδοκίες τους. 

Μπορείτε να επιλέξετε την άμεση επικοινωνία με τους παράγοντες ενός συγκεκριμένου πεδίου προκειμένου να 

συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες. Έρευνες στο πεδίο και/ή ατομικές συνεντεύξεις αποτελούν δυνητικά 

εμπεριστατωμένες και χρονοβόρες διαδικασίες. Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε παράλληλα, ερευνητικά εργαλεία 

όπως έρευνες ή διαδικτυακές φόρμες έρευνας τα οποία θα σας επιτρέψουν να συγκεντρώσετε έμμεσα πολλές 

πληροφορίες. 

Συγκεντρωθείτε στο δίκτυό σας και στους βασικούς τοπικούς παράγοντες διαμορφώνοντας μία κοινή, προσεκτική 

ανάλυση η οποία μπορεί να υποστηρίζεται από όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Να είστε προσεκτικοί! Δεν 

είναι ζήτημα οργάνωσης ομάδων εργασίας, αλλά περισσότερο εξατομικευμένη διερεύνηση όλων των παραγόντων 

του μελλοντικού έργου. Βασική εργασία επομένως θα είναι η οργάνωση των συγκεντρωμένων πληροφοριών και ο 

συνδυασμός των συμπερασμάτων.  

 

 

ΙΔΕΕΣ: Περιορίστε τον εαυτό σας στις απαντήσεις των κυριότερων ζητημάτων, ώστε να μην 

αποπροσανατολιστείτε στην αξιολόγηση των αναγκών σας… Όσο πιο ακριβής είναι ο προσδιορισμός των αναγκών, 

τόσο περισσότερο θα είστε σε θέση να παρέχετε πειστικές και ελκυστικές λύσεις 

 

 

 

Θα αναγνωριστούν τρία τυπικά δημόσια προφίλ:  

 

Σύμβουλοι ή «φορείς ανάπτυξης» 

Πρόκειται για τους τοπικούς παράγοντες, κέντρα επικοινωνίας, πληροφόρησης, συμβουλών και κατάρτισης. Όλοι 

προτίθενται να προωθήσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Θα ενεργήσουν ως ενδιάμεσοι 

μεταδίδοντας δεξιότητες ή ως διαφορετικοί μοχλοί δράσης. Επαφίεται σε εσάς να προσδιορίσετε τους 

καταλληλότερους τρόπους για να τους κινητοποιήσετε σε κάθε στάδιο του έργου. 

Επαγγελματίες στον τουρισμό 

Κατανοήστε πώς λειτουργούν οι δομές τους, προσδιορίστε τα ενδιαφέροντά τους, υπολογίστε την διαθεσιμότητά 
τους, κλπ. Αυτά είναι ορισμένα από τα πολλά στοιχεία που θα χρειαστεί να συνυπολογίσετε προτού ξεκινήσετε να 
συντάσσετε το έργο.  

 

Τουρίστες 

Τί αναζητούν οι τουρίστες στις διακοπές και κατά την παραμονή τους; Κατά πόσο θα είναι διαθέσιμοι: πόσο χρόνο 

θα είναι διαθέσιμοι να παραχωρήσουν για να λάβουν μέρος στις δράσεις; Ποιος θα είναι ο ιδανικός χρόνος και τα 

εργαλεία για να τους εντοπίσετε και να τους κινητοποιήσετε; 
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Αυτό απαιτεί πρακτική γνώση του πεδίου δράσης. Καινοτόμες μέθοδοι όπως η μέθοδος PERSONA ταιριάζουν 

ιδιαίτερα για την περιγραφή και οργάνωση μιας τέτοιας ανατροφοδότησης.  

 

1.3 / ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Από την στιγμή που θα έχετε προσδιορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής που θα διαχειριστείτε, θα πρέπει 

να καθορίσετε την φύση των υπηρεσιών που θα θέλατε να παρέχετε σε κάθε ένα από τα επιλεγμένα ακροατήρια. Θα  

χρειαστεί η διενέργεια μιας ανάλυσης της αγοράς προκειμένου να αποκομίσετε μία σαφή εικόνα της λειτουργίας της. 

Αυτό θα σας δώσει την δυνατότητα να διεκδικήσετε τον ρόλο του παρόχου. 

Η «έρευνα αγοράς» αποσκοπεί στο να αναλύσει, να καταμετρήσει και να κατανοήσει την λειτουργία των δυνάμεων 

που εργάζονται στο πλαίσιο μιας αγοράς. Έχουν αναπτυχθεί πολλά εκπαιδευτικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την 

κατανόηση και την εφαρμογή ενός τέτοιου είδους σχεδιασμού. 

 

Διάγραμμα αρ. 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

 

Πριν προσφέρω την υποστήριξη του έργου ECHO-Tourism η οποία έχει προσαρμοστεί στην περιοχή μου, διενεργώ 

μια έρευνα παρατήρησης με σκοπό την εκτίμηση και κατανόηση των προβλημάτων και των περιορισμών τους 

οποίους θα αντιμετωπίσω προκειμένου να αντεπεξέλθω στις συγκεκριμένες ανάγκες των τοπικών παραγόντων. Εδώ 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να λάβω υπόψη σε αυτήν την πρώτη φάση:  
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Εδώ παρουσιάζονται αρκετά σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψη όταν διενεργείτε μια τέτοια εργασία:  

 

Άξονας αρ. 1: Ποσοτικοποιήστε την ζήτηση 

Αξιολογήστε ποσοτικά και ποιοτικά τις εκφρασμένες και μετρημένες κατά την διάρκεια της έρευνας ανάγκες. 

 

Άξονας αρ. 2: Σημεία αναφοράς (Benchmark) 

Πληροφόρηση σχετικά με ανάλογα εγχειρήματα και υπηρεσίες στην περιοχή θα σας επιτρέψουν να τοποθετηθείτε 

με πλήρη γνώση των δεδομένων. Όσον αφορά τις πληροφορίες, υπάρχουν διάφορα είδη ανάλυσης σημείων 

αναφοράς: 

Τα εσωτερικά σημεία αναφοράς: Αυτά προέρχονται από την μελέτη της εσωτερικής λειτουργίας των τμημάτων της 

δομής σας, προτού αναζητήσετε έμπνευση από βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται αλλού. 
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Τα ανταγωνιστικά σημεία αναφοράς: Αυτά προέρχονται από την σύγκριση των υπηρεσιών που προσφέρετε εσείς 

με αυτές των ανταγωνιστών ή άλλων παραγόντων.  

Τα λειτουργικά σημεία αναφοράς: Αυτά προέρχονται από παραδείγματα υφιστάμενων διαδικασιών ή/και 

υποστήριξης (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση, υποδομή, κλπ.) προκειμένου να αντλήσετε ιδέες που θα 

βελτιώσουν την προσφορά σας. 

 

Άξονας αρ. 3 : Αξιολόγηση της προοπτικής ανάπτυξης της αγοράς  

Ποιές είναι οι προοπτικές ανάπτυξης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα;  

 

ΒΗΜΑ 2:ΠΛΑΙΣΙΟ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ      
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

2.1 / ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Προσδιορίζουμε δύο παρόμοιες έννοιες (αν και είναι σημαντικό να τις διαφοροποιούμε) κατά την διάρκεια της 

ανάπτυξης ενός έργου.  

Η «επιδίωξη» ενός έργου είναι ο συνολικός καθορισμός των αλλαγών που θέλετε να πετύχετε σε σχέση με τις 

προσδιορισμένες ανάγκες. Έχει να κάνει με το μοίρασμα των κοινών πληροφοριών με τους υπόλοιπους παράγοντες 

έτσι ώστε αυτοί με την σειρά τους να αποκτήσουν την συνολική εικόνα της δουλειάς που θέλετε να ολοκληρώσετε. 

Αυτό σημαίνει να τεθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

- Σε ποιές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά την διαδικασία αξιολόγησης της ζήτησης 
ανταποκρίνεται η υποστήριξη που προσφέρω; 

- Ποιές αλλαγές θέλετε να επιφέρετε και να πετύχετε για την κοινότητα; 

 

Ο «στόχος» χαρακτηρίζει την φύση ορισμένων ή όλων των αλλαγών τις οποίες κάποιος επιθυμεί να πετύχει μέσα 

στο πλαίσιο του έργου. Αποτελεί την διατύπωση του τί θέλετε να πετύχετε μέσα από μία ή περισσότερες 

δραστηριότητες. 

 

Για να βοηθηθείτε στην σύνταξή τους μπορείτε να αποστηθίσετε το ακρωνύμιο “SMART” το οποίο αναφέρεται 

στο μοντέλο διαχείρισης (management) που διαμορφώθηκε το 1954 από Peter F. Drucker: 

 

Specific: (Συγκεκριμένος) ένας στόχος πρέπει να είναι τόσο απλός και τόσο συγκεκριμένος ώστε να μπορεί να 

γίνεται κατανοητός από τους ανθρώπους που αφορά, αλλά ταυτόχρονα και από τον καθένα. 
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 Measurable: (Μετρήσιμος) Πρέπει να είναι μετρήσιμος ποιοτικά και ποσοτικά. Καθορίζονται τα όρια των 

επιδόσεων και οι κλίμακες των τιμών που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση των στόχων. Βοηθά στην αξιολόγηση των 

εκτελούμενων εργασιών. 

Ambitious: (Φιλόδοξος) Πρέπει να είναι κοινός για όλους και να παραμένει φιλόδοξος. Πρέπει να αποτελεί ένα 

κίνητρο. Πρέπει να είναι εφικτό, λογικό και προσιτό σε όλους. Η ελκυστικότητα του στόχου θα επιτρέψει την αποδοχή 

του. 

 Realistic: (Ρεαλιστικός) Πρέπει να στοχεύει σε ένα επίπεδο το οποίο θα κινητοποιεί τον μεγαλύτερο αριθμό 

συμμετεχόντων αποφεύγοντας την εγκατάλειψή του καθώς οδεύουν προς την επίτευξη. 

 Time-bound: (Χρονικά οριοθετημένος) Ορίζουμε καταληκτική ημερομηνία και πιθανές ενδιάμεσες ημερομηνίες. 

 

2.2 / Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

2 .2 .1  /  Πρ οσδ ιορ ίστε  τα  χαρακτηριστ ικά  τ ου  κ ο ιν ού  απεύθυν σης   

 

Καθορίζουμε έναν κατάλογο κριτηρίων με τον οποίο θα γίνει εφικτός ο χαρακτηρισμός του κοινού που θέλουμε να 
προσεγγίσουμε. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, όπως:  

 

     Ατομικά χαρακτηριστικά 

 
- Ηλικιακό εύρος 

- Φύλο  

- Εθνικότητα 

- Οικογενειακή κατάσταση (αριθμός ατόμων στην 

οικία, εξαρτώμενοι ανήλικοι, κλπ.)  

- Κατάσταση συμβίωσης (σύμφωνο συμβίωσης, 

γάμος, κλπ.)  

 

Κοινωνικο-επαγγελματικές 
κατηγορίες 

 

– Επίπεδο σπουδών και πιστοποιήσεων  

– Επάγγελμα, ειδικότητα 

– Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

Συνήθειες και lifestyle 
- Χόμπι 

- Καταναλωτικές συνήθειες 

- Τόπος κατοικίας 

- Συμμετοχή σε ομάδα, κοινότητα ή οργανισμό  

 

Όλες αυτές οι πληροφορίες δίνουν την δυνατότητα να αναγνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να 

προσεγγίσετε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο, προσδιορίζοντας: 
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- Την ιδανική στιγμή για να κάνετε την προσέγγιση. 

- Τα πιο κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για να πετύχετε την προσέγγιση (το ιδανικό κανάλι επικοινωνίας όπως το 

τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.). 

- Τον καλύτερο τρόπο για να κερδίσετε την προσοχή και τους απευθυνθείτε. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον πλέον κατάλληλο τρόπο να δομήσετε την προσφορά σας, λαμβάνοντας 

υπόψη τους πόρους που πρέπει να ενεργοποιήσετε, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των ενεργειών. 

 

2 .2 .2  /  Ο ι  ανάγκες  ενός  κ ο ινού  απ εύθυν σης  

 

Μελετώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν σημαίνει ότι είστε σε θέση να προσαρμόσετε 

την προσφορά σας προς πιθανούς συμμετέχοντες σύμφωνα με:  

- Την συμμετοχή στην διαμόρφωση της προσφοράς: έχουν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες το ενδιαφέρον να 

αναπτύξουν την προσφορά; Προκύπτει το έργο από την επιθυμία μιας ομάδας πολιτών; Εάν ναι, είχαν 

προσκληθεί να συμμετέχουν στην ανάπτυξή του; Εάν όχι, υπάρχουν σχέδια για την συμπερίληψή τους στην 

διαδικασία κατά την φάση της ανατροφοδότησης του έργου; 

- Το επίπεδο αναγνώρισης, γνώσης και εμπειρίας του συστήματος: Είχε ήδη το κοινό απεύθυνσης την 

δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτό το είδος δραστηριότητας; Μέχρι ποιόν βαθμό έχει το κοινό που 

συμμετέχει επίγνωση των θεμάτων που διαπραγματεύεται το έργο; Ποιές είναι οι κοινές αξίες αυτού του κοινού;  

- Τα οικονομικά, νομικά και διαχειριστικά δεδομένα (για νομικά πρόσωπα), κλπ. Θα μπορέσει το ενδιαφερόμενο 

κοινό να ωφεληθεί από τις δράσεις που διενεργούνται; 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ενός κοινού είναι το βασικό σημείο για την δημιουργία μιας προσφοράς η οποία θα 

μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προσδοκίες.  

 

2.3 / ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

2 .3 .1 /  Δ ιαμορφώστε  την  πρώτη  εκδοχή του  σχεδ ί ου  δρά σ ης   

 

Σε αυτό το στάδιο του έργου, προσδιορίζουμε με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε 

και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις. Αυτή η αναθεωρητική εργασία μπορεί να γίνει με την βοήθεια της μεθόδου των 

5 W (Who, What, Where, When, Why?). 

 

2 .3 .2 /  Πρ οσδι ορ ί στε  τ ι ς  ενέ ργε ι ες  –  «Τ ι ;  Γ ιατ ί ;»  

Ποιά θα είναι η φύση των δράσεων; Ποιός θα είναι ο λόγος για την εφαρμογή τους;  

Η απάντηση θα βρεθεί εύκολα μέσα από την προσεκτική ανάλυση κατά τα προηγούμενα στάδια. Η εργασία σας 

επομένως θα περιοριστεί στην δόμηση και στην ανταπόκριση στα θέματα και τα σημεία ενδιαφέροντος που 

αναγνωρίστηκαν προηγουμένως. Τα διάφορα μέτρα που αναπτύχθηκαν για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες 

ανάγκες μπορούν να ταξινομηθούν. Η ιδέα να τεθούν προτεραιότητες στις ενέργειες που συνεισφέρουν περισσότερο 

στην επίτευξη των στόχων. Θα είναι απαραίτητο να περιγραφεί το περιεχόμενο κάθε δράσης συνοπτικά. Η 

δημιουργία Φυλλαδίων Ενεργειών είναι ένα απλό και χρήσιμο βοήθημα. 
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2 .3 .3 /  Πρ οσδι ορ ί στε  τα  μέ σα  που μπορούν  να  χρ ησιμοπ οι ηθούν  –  
«Πώς;»  

 

Αυτό το βήμα αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ανθρώπινων και υλικών πόρων που χρησιμοποιούνται καθώς 

και το κεφάλαιο που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή του σχεδίου ενεργειών. Θα είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί 

πως η επιδίωξη του στόχου δεν θα υπερβεί τα μεγέθη που είναι διαθέσιμα. Είναι επομένως η πιο κατάλληλη στιγμή 

στον σχεδιασμό του έργου να μετρηθεί η βιωσιμότητά του σε τεχνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καθοριστούν, με πραγματικούς όρους, τα μέσα στα οποία θα ανατεθούν οι ενέργειες. 

 

2 .3 .4 /  Καθορι σμός  των  περ ιόδων εργασίας  κα ι  τω ν  καταληκτ ικών  
ημερομην ιών  –  « Πότε ;  Πού;»  

 

Οι ενέργειες τοποθετούνται στον χρόνο και τον χώρο. Ενώ κάποιες εργασίες ανατίθενται με βάση το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, κάποιες άλλες οργανώνονται περιοδικά. Αυτή 

είναι η δυσκολία αυτής της φάσης: ο προγραμματισμός των ημερομηνιών, της διάρκειας και συχνότητας των 

εργασιών που θα ανατεθούν προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα επιτευχθούν οι στόχοι.  

 

2 .3 .5  /  Αξ ιολ όγηση των  κρ ι τηρ ίω ν  επιτυχ ίας  –  «Πώς;  Πόσο;»  

Καθορισμός των κριτηρίων επιτυχίας και των παραγόντων σημαίνει εξασφάλιση πως τα αποτελέσματα των 

ενεργειών θα είναι ευθυγραμμισμένα με τις προθέσεις. Είναι επομένως απαραίτητο να προσδιοριστούν 

ποσοτικοποιημένοι δείκτες και αρχικές τιμές, προκειμένου να υπάρξουν σημεία σύγκρισης. Αυτή η πτυχή 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να αποτελέσει για παράδειγμα ένα τέτοιο κριτήριο για την ανάλυση.  

 

2 .3 .6  /  Η  συγγ ραφή ενός  σχεδ ίου  ενεργε ιών  

 

Αν και δεν υπάρχει κάποιος δεδομένος ιδανικός τρόπος για να προχωρήσετε, ίσως φανεί ευκολότερο στην αρχή να 

επιλέξετε για σχέδιο ενεργειών την μορφή ενός πίνακα διανομής εργασιών το οποίο στην συνέχεια μπορεί να 

μεταφερθεί στην μορφή ενός ημερολογίου. Αυτό το σχέδιο ενεργειών θα πρέπει να είναι συνοπτική και ευκολονόητο. 

Επιπρόσθετα στο σχέδιο ενεργειών, μπορούμε να δημιουργήσουμε φύλλα αποστολών θα οποία θα ανατίθενται σε 

συντονιστές ομάδων, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της εκάστοτε 

αποστολής. 

2.4 / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Στην αρχή, προτού ξεκινήσετε να διαμορφώνετε την υπηρεσία που θα προσφέρετε, θα χρειαστείτε να υπολογίσετε 

και να προσδιορίσετε όλους τους πόρους που θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε κατά την διάρκεια εφαρμογής του 

έργου. Θα χρειαστεί να αποφασίσετε για το μέγεθος των υπηρεσιών έχοντας πλήρη γνώση των δεδομένων. Θα 

χρειαστεί να σχεδιάσετε εκ παραλλήλου τους πόρους που είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν εσωτερικά και τους 

πόρους που είναι απαραίτητοι για την σωστή διεκπεραίωση του έργου. 
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2 .4 .1  /  Ανθρώπινο ι  πόρ οι  

 

Διαμορφώστε μία αρχική αξιολόγηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω 

σχήμα, με όρους ικανοτήτων, διαθεσιμότητας, προοπτικών, κλπ. Από αυτήν την πρώτη αξιολόγηση, θα είστε σε θέση 

να αξιολογήσετε όλες τις εργασίες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εσωτερικά από την δομή σας. 

Για κάθε εργασία για την οποία δεν έχετε άμεση απάντηση, μπορείτε να σκεφτείτε διαφορετικές προσεγγίσεις. Το 

παρακάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει στις επιλογές σας.  

 

 

 

Όταν η επάρκεια των επιλεγμένων ενεργειών αμφισβητείται από τις δυνατότητες της δομής σας, η πιο απλή λύση 

που μπορείτε να προβλέψετε είναι η προσαρμογή ή αναθεώρηση των αρχικών στόχων σας. Αυτή αναμφισβήτητα 

θα είναι η λιγότερο επικίνδυνη οικονομικά λύση. Δεν θα είναι ωστόσο πάντα εφικτό να στρέφεστε στις εσωτερικές 

δυνατότητες της δομής σας για να υλοποιείτε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την 

επίτευξη των στόχων σας. 
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2 .4 .2  /  Υλ ικοτεχν ικο ί  πόρ οι  

 

Η προσέγγιση θα είναι παρόμοια για την εκτίμηση των υλικοτεχνικών πόρων που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. 

Θα ρωτήσουμε τον εαυτό μας παρόμοιες ερωτήσεις: Διαθέτουμε ήδη τα εργαλεία; Θα χρειαστεί να τα 

δημιουργήσουμε, αγοράσουμε ή να τα ενοικιάσουμε; Με πόσο κεφάλαιο και τί όρους; Κατά την απόκτηση εξοπλισμού 

πρέπει να εξετάζονται διάφορες πτυχές: ποιά είναι η διάρκεια ζωής του, ποιές είναι η πιθανές χρήσης του, μπορεί να 

μοιραστεί ή να χρησιμοποιηθεί για άλλα έργα; Φαίνεται πως είναι πολλές οι ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν! 

 

 

 

2.5 / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ο σχεδιασμός επικοινωνίας διαγράφει μία παράλληλο με το ευρύτερο σύνολο του έργου σας. Προσέξτε όμως, 
ακολουθεί τους δικούς του στόχους.  
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2.6 / ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Γιατί να προσδιορίσετε την φύση των εργασιών σε αυτό το στάδιο του έργου; Έχει να κάνει κυρίως με την αξιολόγηση 

του χρόνου και των μέσων τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση των ενεργειών. Δεν είναι απαραίτητο, σε αυτό 

το στάδιο ανάπτυξης, να ορίσετε ένα ακριβές πρόγραμμα για την πορεία των ενεργειών. Αυτό μπορεί να γίνει 

αργότερα αφού επεξεργαστείτε τις ανάγκες που δηλώνονται από τους μελλοντικούς εταίρους, χρηματοδότες ή 

συμμετέχοντες. 

Ο ιδανικός χρόνος παρέμβασης για την υλοποίηση των ενεργειών που θα μειώσουν τις καταναλώσεις θα εξαρτηθεί 

κατά κύριο λόγο από: τα περιβαλλοντικά ζητήματα που θα εξεταστούν, τους τομείς δραστηριοτήτων που θα 

εμπλακούν, κλπ. Εάν επιθυμείτε να εξετάσετε το ζήτημα της θέρμανσης, για παράδειγμα, είναι προτιμότερο να 

σχεδιάσετε τις δραστηριότητές σας κατά την χειμερινή περίοδο ή στην ενδιάμεση περίοδο. Το ζήτημα των τροφίμων 

μπορεί να συζητηθεί καθόλη την διάρκεια του έτους. Θα χρειαστεί:  

- Να υπολογίσετε τον αναγκαίο χρόνο για την ενεργοποίηση του απαραίτητου προσωπικού και των υλικοτεχνικών 

πόρων.  

- Να καθορίσετε τις ημερομηνίες των βασικών εκδηλώσεων και να προγραμματίσετε το ημερολόγιό σας 

αντίστοιχα.  

- Να καθορίσετε τις περιόδους και τις διάρκειες για την υλοποίηση των ενεργειών καθώς και τις καταληκτικές 

ημερομηνίες για την κάθε μία.  

 

Για να βοηθηθείτε να αξιολογήσετε την διάρκεια των διαφόρων εργασιών που είναι υπό εξέταση όταν γίνεται ο 
σχεδιασμός ενός έργου τέτοιου είδους, παρέχουμε εδώ έναν όχι εξαντλητικό περιληπτικό πίνακα τέτοιων εργασιών. 

II - Σχεδιασμός 

2,1 – Σχεδιασμός της επικοινωνίας 

2,2 – Κοινό απεύθυνσης 

2,3 – Επιλογή εργαλείων 

2,4 – Προγραμματισμός ενεργειών 

I - Διάγνωση 

1,1 – Ανάλυση του 
περιβάλλοντος 

1,2 – Συνάντηση και ακρόαση 
των παραγόντων 

1,3 – Στόχοι της επικοινωνίας 

III - Δημιουργία 

3,1 – Σύνταξη μηνύματος 

3,2 –  Σχεδιασμός οπτικού υλικού 

3,3 – Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας 

V - Αξιολόγηση 

5,1 –  Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων 

5,2 –  Κατάρτιση ισολογισμών  

5,3 –  Προσαρμογές 

IV - Επικοινωνία 

4,1 – Ανάπτυξη της καμπάνιας 

4,2 –  Υλοποίηση του προγράμματος 

ενεργειών 
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Πρόοδος έργου Εργασία 

1 – Αξιολόγηση αναγκών 

Αναγνώριση της περιοχής 

Διαβούλευση με τους βασικούς παράγοντες της περιοχής  

Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) 

Συνδυασμός συλλεγόμενων πληροφοριών  

2 – Πλαίσιο της προσφοράς 

Ανάλυση αναγκών του κοινού απεύθυνσης  

Προσχεδίαση του έργου  

- Σχέδιο ενεργειών 

- Αξιολόγηση ικανοτήτων, διαχείριση αποθεμάτων 

- Προϋπολογισμός 

3 – Αναζήτηση 

χρηματοδότησης, αναζήτηση 

συνεργατών 

Διερεύνηση 

Απαντήσεις σε υποβολές προσφορών, αιτήσεις για επιδοτήσεις  

Προσχέδια συμφωνιών εταίρων 

4 – Διάγνωση και συμβουλές 

από τους παράγοντες 

Συναντήσεις 

Ενέργειες ευαισθητοποίησης 

5 – Συμπαραγωγή του 

σχεδίου ενεργειών 

Προσχεδίαση του έργου 

- Ανάθεση εργασιών, διαμόρφωση της ομάδας εργασίας 

- προϋπολογισμός και κοστολόγηση ενεργειών  

- προγραμματισμός εργασιών, εκδηλώσεων, κλπ.  

6 – Προπαρασκευαστική 

φάση 

Μέσα, υλικά και εργαλεία 

  

- Αγορές, ενοικιάσεις, καθορισμός καταλόγων προμηθευτών 

- Προετοιμασία, προσαρμογή, κατάρτιση, διαμόρφωση  

- Κατάλογοι και διαχείριση προμηθειών  

- Διαχείριση προϋπολογισμού 

Εκδηλώσεις και εμψυχώσεις 

- Οργάνωση της εφαρμογής του επικοινωνιακού σχεδίου  

- Προετοιμασία εκδηλώσεων  

- Δημιουργία ή προσαρμογή εμψυχωσης  

Ομάδα εργασίας και συνεργάτες  

 - Ανάθεση αποστολών 

 - Ευαισθητοποίηση και εκπαιδευτικές δράσεις 

Προσέλκυση ενδιαφερόμενων 

- Ευαισθητοποίηση 

- Εγγραφή 

- Κατάρτιση στην χρήση των εργαλείων 

7 – Συντονισμός ενεργειών 

Εκκίνηση ενεργειών 

Κατανάλωση / παρακολούθηση καταναλώσεων ενέργειας  

Διάρκεια δραστηριότητας/υποβοήθησης, παρακολούθηση δράσης  
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Χρόνος ενδιάμεσης ανασκόπησης για την ανταλλαγή απόψεων  

- Συναντήσεις 

- Επί τόπου παρεμβάσεις 

8 – Ολοκλήρωση και 
αξιολογήσεις  

Ολοκλήρωση ενεργειών 

Αξιολογήσεις και προτάσεις για το μέλλον 

 

Ανάλογα με την φύση και την πρόοδο του έργου σας, δεν θα αντιμετωπίσετε τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς.  

Στην πράξη, για να υλοποιήσετε δραστηριότητα/εργαστήριο μισής μέρας, θα χρειαστείτε μισή μέρα για την 

προετοιμασία των υλικών και την μεταφορά, και μία μέρα επιπλέον για τον συντονισμό (αλληλογραφία, διάφορες 

ανταλλαγές, κλπ.) και την παραγωγή των βοηθητικών υλικών. Αυτό σημαίνει συνολικά δύο μέρες εργασίας! Ο χρόνος 

που χρειάζεται για τον συντονισμό συχνά υποεκτιμάται. Γενικά, αυτός ο χρόνος υπολογίζεται στο 40-70% του 

συνολικού χρόνου που θα καταναλωθεί για την δράση. 

Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην αξιολόγηση της εργασίας «Απαντήσεις σε υποβολές προσφορών, αιτήσεις για 

επιδοτήσεις»: ο χρόνος που απαιτείται για την σύνταξη των εγγράφων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος, και 

χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα.  

 

2.7 /  Επιχε ιρηματ ικό πλάνο κα ι  ο ικονομικός σχεδιασμός  

 

Εδώ τίθεται το ζήτημα της προκοστολόγησης, του προϋπολογισμού των δράσεων, της αξιολόγησης των οικονομικών 

πόρων που μπορούν να ενεργοποιηθούν και της ανάλυσης των εξόδων λειτουργίας. Οι ανάγκες χρηματοδότησης 

αξιολογούνται βάσει των πρόσφατα ολοκληρωμένων εργασιών. Μπορείτε τώρα να ετοιμάσετε ένα πρώτο προσχέδιο 

των κεφαλαίων που πρέπει να συγκεντρωθούν για να υλοποιηθούν οι δράσεις. Θα πρέπει να τεθούν ορισμένα 

ερωτήματα: 

Ποιά θα είναι η πολιτική σας για την χρηματοδότηση; Πότε θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε κεφάλαια για να 

προχωρήσετε σε δράσεις; Μπορούν αυτές οι περίοδοι να είναι ευέλικτες;  

Εδώ παρουσιάζονται ενδεικτικά οι βασικές υφιστάμενες μέθοδοι χρηματοδότησης:  

- Χρηματοδότηση από τον κόσμο (crowd funding) 

- Αυτοχρηματοδότηση 

- Λήψη τραπεζικού ή άλλου δανείου  

- Leasing 

- Δημόσιες ενισχύσεις και επιδοτήσεις: Προσκλήσεις για έργα ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διάφορα 

διοικητικά επίπεδα (τοπικά, κρατικά, ΕΕ, κλπ.)  

- Εναλλακτικοί πόροι όπως: ανταλλαγή υπηρεσιών, παραχωρήσεις, διαμοιρασμοί, κλπ. Αυτός ο κατάλογος 

μπορεί να είναι ανεξάντλητος.  

-  

Μην διστάσετε να σχεδιάσετε τον δικός σας κατάλογο διαφόρων ειδών χρηματοδότησης που μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε. Οι σημαντικότερες επιλογές θα είναι συνυφασμένες στο νομικό πλαίσιο και τις αξίες που φέρει η 

δομή σας. 

 

Υπολογίστε την εξέλιξη της δομής σας μακροπρόθεσμα και τις προσδοκώμενες επιστροφές από την επένδυσή σας:  
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- Θα είναι η προσέγγιση βιώσιμη μακροπρόθεσμα λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη λειτουργίας της δομής μου; 

- Μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να οδηγήσει σε ένα άνοιγμα στην αγορά; 

 

 

 

ΒΗΜΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ  

 

Ανάλυση και αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων  

Η αναζήτηση πόρων μπορεί να διενεργείται πριν ή μετά την παραγωγή της προσφοράς. Εξαρτάται από το πώς 

δομήθηκε η προσφορά υποστήριξης. Είναι η προσφορά αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ζήτησης; Έχουν 

προσδιοριστεί οι εταίροι πριν από την ανάπτυξή της; Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση χρηματοδότησης θα 

αποτελέσει ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. 

 

Αναζήτηση και διαμόρφωση συμπράξεων 

 

Η διαμόρφωση συμπράξεων μπορεί να ανταποκρίνεται σε πολλές επιδιώξεις. Εξετάζουμε τρεις συγκεκριμένες 

μορφές:  

 

- Την οικονομική σύμπραξη: Ο βασικός στόχος θα είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων για την 

χρηματοδότηση των δράσεων. Σε αντάλλαγμα, θα επικυρωθεί μία καταρχήν συμφωνία για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων. 

- Την συνεργατική σύμπραξη: Ο στόχος θα είναι ο διαμοιρασμός του φόρτου εργασίας για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του έργου. Αντλούμε τις ικανότητες κάθε δομής ενώ μοιραζόμαστε τον κοινό στόχο μιας 

συμπαραγωγής. 

- Την σύμπραξη με ανάθεση: Ο στόχος είναι η απελευθέρωση από συγκεκριμένες εργασίες με την 

μεταφορά της ευθύνης σε ένα τρίτο μέρος μέσω συμφωνιών και αρχών. Μια τέτοια σύμπραξη μπορεί να 

προσομοιάζει με υπηρεσία ή υπεργολαβία. Αναφερόμαστε σε σύμπραξη, γιατί το ζητούμενο είναι να 

διαμορφώνονται συνεργασίες με βάθος χρόνου. 

 

Οι αποστολές σας ως συντονιστής ή εμπνευστής του έργου, κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης αυτών των 

συμπράξεων θα είναι:  

 

- Αξιολόγηση των αναγκών για την δημιουργία των συμπράξεων. 

- Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων. 

- Συντονισμός των ανταλλαγών και προσεκτική ανάλυση πριν από την δημιουργία της σύμπραξης. 

- Σύνταξη των συμφωνιών που θα επισημοποιήσουν την δέσμευση απέναντι στους υπόλοιπους συντελεστές. 
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-  Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε προσώπου. 

- Η προώθηση του καθορισμού των στόχων και του σκοπού της σύμπραξης. 

 

Κοινοποίηση της προσέγγισης 

 

Για να παρουσιαστεί η προσφορά, οι ενημερωτικές συναντήσεις είναι το ιδανικό μέσο κοινοποίησης. Αυτή η 

ανταλλαγή αποσκοπεί καταρχήν στην προετοιμασία του εδάφους και στην απάντηση των ερωτημάτων 

ενδιαφερόμενων και εκπροσώπων. Η πληροφόρηση μπορεί επίσης να διανεμηθεί πριν ή μετά από την ανταλλαγή, 

σε όλους του συμμετέχοντες μέσα από πόστερ, φυλλάδια, ή άλλα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας. Για να γίνουν οι 

ανταλλαγές πιο ενεργές, δεν είναι υπερβολή να παρέχετε στους συνεργάτες σας απλά υλικά υποστήριξης και 

εργαλεία. 

 

BHMA 4: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

 

Από την στιγμή που η παράγοντες θα έχουν ενσωματωθεί στο έργο, θα χρειαστεί να προσδιορίσετε ή να επικυρώσετε 

με συμμετοχικό τρόπο τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια. Αυτή η ανασκόπηση πρέπει 

να προσδιορίσει τα πεδία στην λειτουργία του σχεδίου ενεργειών που θα χρειαστούν βελτιώσεις, ή γενικότερα στην 

προσφορά. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη την γνώμη και τις προσδοκίες όλων των παραγόντων που θα 

επηρεαστούν από τις δράσεις. Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε άμεσα ή έμμεσα τους χρηματοδότες, τους 

εταίρους, τους συνεργάτες και τους δυνητικούς πελάτες σας. 

 

Διαβούλευση με τους συνεργαζόμενους παράγοντες για την αξιολόγηση των πρακτικών 
τους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους 

 

Η γνώση και η κατανόηση των προσδοκιών των συντελεστών αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για κάθε 

δραστηριότητα που σχετίζεται με την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη. Αυτά που διακυβεύονται μέσα από αυτήν την 

ανάλυση είναι τα παρακάτω:  

- Η γνώση του πιο κατάλληλου τρόπου για την ανταπόκριση μέσα από τις δράσεις στις ανάγκες των κοινών 

απεύθυνσης. 

- Η προσαρμογή της προσφοράς στην εξέλιξη και τις ανάγκες των τοπικών παραγόντων. 

- Η εξασφάλιση της ποιότητας των σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. 

- Η προώθηση της εμπλοκής και υποστήριξης των διαφόρων παραγόντων. 

- Η επίγνωση του πώς αισθάνονται οι συντελεστές για τις αλλαγές που προσδιορίστηκε πως πρέπει να γίνουν. 

- Ο προσδιορισμός των υφιστάμενων και πολύτιμων πρακτικών. 

- Ο εντοπισμός των εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσει η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

- Ο προσδιορισμός των προσδοκιών των τοπικών φορέων και ομάδων. Αυτό ισοδυναμεί με τον προσδιορισμό 

των τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που επιβαρύνουν το έργο. 
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Πού και πότε συλλέγονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινών στα οποία θα 
απευθυνθείτε;  

 

Αυτό μπορεί να γίνει έμμεσα, στην βάση του ακριβούς προσδιορισμού του προφίλ τους. Μπορείτε να αποκομίσετε 

αυτές τις πληροφορίες μέσω των χρηματοδοτών σας ή συνεργατών οι οποίοι θα έχουν ήδη διενεργήσει ανάλογες 

αξιολογήσεις εκ των προτέρων ή μέσω των συνεργατών σας με διαπιστωμένη ανάλογη εμπειρία. Είναι επίσης 

δυνατόν να συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες άμεσα. 

 

Εδώ παρουσιάζονται ορισμένοι τρόποι τους οποίους μπορείτε να διερευνήσετε:  

- Σημεία πώλησης ή συνάντησης (κατά την διάρκεια πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας, κατά την διάρκεια 

επαγγελματικών εκδηλώσεων όπως εκθέσεις, θεματικά πάνελ, γευσιγνωσίες, κλπ.).  

- Διαδικτυακά εργαλεία/software;  

- Παραδοσιακά κανάλια προσέγγισης πελατών: τηλέφωνο, email, ή παραδοσιακή αλληλογραφία.  

Η συγκέντρωση των δεδομένων μπορεί να γίνει σε μία μεγάλη περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες σας, επί τούτου ή σε 

επικαιροποιημένη βάση. Ανάλογα με την έκταση και τον όγκο του εγχειρήματος, θα μπορούσε να προβλεφθεί για 

παράδειγμα η ανάθεση αυτής της σημαντικής εργασίας σε έναν εκπαιδευόμενο. Αυτό θα του παρείχε την γενική 

εικόνα του πώς λειτουργεί η διαχείριση του έργου. Αυτή την εικόνα θα την μοιραστεί με όλους τους συμμετέχοντες.  

 

ΒΗΜΑ 5: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

 

5.1 / ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τα εμπόδια και τους κινδύνους που πρέπει να 

αποφευχθούν, θα πρέπει να σας επιτρέψει να διαμορφώσετε έναν σχεδιασμό για την εφαρμογή ενός σχεδίου 

ενεργειών που θα είναι αποδεκτό από όλους. Για να εξασφαλίσετε την υποστήριξη των βασικών παραγόντων που 

συμμετέχουν στην διαδικασία, ο συντονιστής θα έχει κάθε λόγο να διοργανώνει ομάδες συζητήσεων πάνω στα 

θέματα που αναδεικνύονται από την διάγνωση. Κατά προτίμηση οι ομάδες θα είναι ανοιχτές στον μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό εθελοντών (ή στο κοινό απεύθυνσης όπως έχει ήδη αναγνωριστεί από την διάγνωση). Μετά από την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, στόχος θα είναι ο απολογισμός και κατόπιν οι στοχευμένες με βάση τις 

προτεραιότητες δράσεις ή πιθανές τροποποιήσεις. 

Η ανάπτυξη του σχεδίου ενεργειών μπορεί να γίνει εκ παραλλήλου με το ΒΗΜΑ 2, εφόσον η ποσότητα δεδομένων 

που έχει συλλεχθεί είναι επαρκής. 

Θα πρέπει να γίνει σε όλους υπενθύμιση του πλαισίου μέσα στο οποίο διενεργείται το έργο και να 

επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι. 
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5.2 / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – «ΤΙ; ΓΙΑΤΙ;» 

 

Καθορισμός των ενεργειών που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις ανάγκες του κοινού απεύθυνσης. Θα είναι 

χρήσιμο να δημιουργηθούν φύλλα εργασιών στα οποία θα ομαδοποιούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα 

διάφορα κοινά απεύθυνσης που έχουν εντοπιστεί. 

 

5.3 / ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – «ΠΟΙΟΣ;» 
 

Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να έχουν διαμοιραστεί ώστε να είναι εφικτή η επίβλεψη κάθε εργασίας. Οι επικεφαλείς θα 

επιβεβαιώνουν την σωστή εφαρμογή και την συμμόρφωση στους προκαθορισμένους όρους.  

 

 

5 .3 .1  /  Παρουσία ση τ ης  πρ οσέ γγ ισης  στ ους  συνερ γάτες  κα ι  ε τ α ίρους   

 

Θα υπάρξουν πολλές διαθέσιμες ευκαιρίες για να εκφράσετε στους υπαλλήλους σας την επιθυμία σας για αλλαγές. 

Δεν απαραίτητο να ξεκινήσετε κατευθείαν από τον πυρήνα του θέματος ή της δράσης. Για να φωτίσετε την 

προσέγγιση καλύτερα, είναι προτιμότερο να διαμορφώσετε σταδιακά ένα κλίμα φιλικό προς την συζήτηση και την 

ενδοσκόπηση. 

Για να μην χάσετε το ενδιαφέρον ενός ανομοιογενούς και απληροφόρητου κοινού, είναι προτιμότερο να μην 

χρησιμοποιείτε πληροφορίες που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν ενοχή ή άγχος. Αυτό θα βοηθήσει 

το κοινό σας να σας δώσει περισσότερη προσοχή. Όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και κάνουν περισσότερα 

στο μέλλον αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ο ιδανικός συμβιβασμός είναι να παρουσιάσετε πρωτοβουλίες οι οποίες 

έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα, σε δομές παρόμοιες με την δική σας. Στο δεύτερο μέρος αυτού 

του οδηγού γίνεται παρουσίαση τέτοιων ανάλογων εμπειριών.  

Η παρουσίαση της προσέγγισης μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια θεματικών εκδηλώσεων όπως συνεδρίων, 

συζητήσεων, πάνελ, εταιρικών εκδηλώσεων, κλπ. Μπορεί να έχει ως αφορμή των προβολή μιας ταινίας, την 

προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, την επίσκεψη ενός επαγγελματία ομιλητή ή ενός ακτιβιστή, την 

προσέγγιση κάποιας διοίκησης και/ή με επικαιροποιημένες προβλέψεις ενημερωτικών εγγράφων. Θα είναι 

προτιμότερο να προγραμματίζετε τον χρόνο για αυτές τις συζητήσεις εντός του ωραρίου εργασίας, εάν αυτό είναι 

δυνατόν και αποδεκτό από την μεριά της διοίκησης.  

 

5 .3 .2  /  Πρ οσδ ιορ ίστε  τα  εσωτερ ικ ά  σημε ία  μετάδοσης  κα ι  τα  
προσωπικά  ενδ ι αφέ ροντα  κα ι  προτ ιμήσε ις   

 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο ρόλος που θα ανατεθεί σε κάθε συντελεστή πριν ακόμα 

διανεμηθούν οι εργασίες. Αυτό το βήμα θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε του ανθρώπινους πόρους και τα 

πρόσωπα διάδοσης που θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη του έργου και την εφαρμογή των δράσεων. Αυτό ίσως 

αποτελέσει μια ευκαιρία για να επανεξετάσετε την διαχείριση και την οργάνωση του μοντέλου του έργου σας. Αυτή η 

εργασία θα διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο μέσα στην ομάδα. Όλοι θα ενθαρρυνθούν να προβληματιστούν για:  
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- Τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης. 

- Τις αναγκαίες τροποποιήσεις με όρους συνθηκών εργασίας: ρυθμίσεις στο ωράριο και στις συνθήκες εργασίας, 

αρμοδιότητες/υπευθυνότητες. 

- Τις φιλοδοξίες και τις προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης: προοπτικές κατάρτισης, προσωπική δέσμευση, 

επίπεδο ευθυγράμμισης με τις αξίες της δομής, κλπ.  

 

Οι υπάλληλοι που θα εμπλακούν στην διαδικασία θα πρέπει να βρουν κάποιο ενδιαφέρον σε αυτήν, είτε προσωπικό 

είτε επαγγελματικό. Η επίτευξη της εμπλοκής θα γίνει μέσα από μία περίοδο διαβούλευσης. Η επιλογή των 

επιλεγμένων μεθόδων για την υλοποίηση αυτών των διαβουλεύσεων θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από την 

οργάνωση της ομάδας εργασίας. Ο συγκερασμός απόψεων μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους: 

 

- Ατομικά ή συλλογικά 

- Επίσημα ή ανεπίσημα 

- Άμεσα ή έμμεσα 

Επαφίεται σε εσάς να λάβετε υπόψη αυτές τις πτυχές όταν επιλέγετε τις διαθέσιμες λύσεις. Για μικρά έργα με 

λιγότερους από δέκα υπαλλήλους, προς χάριν της απλούστευσης, θα προτείνουμε τις δια ζώσης ανταλλαγές σε 

προσωπικό και ανεπίσημο επίπεδο. Προσέξτε, μην υποτιμήσετε τον χρόνο που θα χρειαστείτε για να συντάξετε και 

να στείλετε ένα ερωτηματολόγιο.  

 

5 .3 .3  /  Στάδ ιο  πρ οσλ ήψεων:  οργά νωση μ ιας  ομάδ ας  εργασίας   

 

Αυτό το στάδιο απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια. Συχνά είναι προτιμότερο να αναθέσετε σε ένα άτομο ή σε μια μικρή 

ομάδα να συντονίσει την διαχείριση των ανταλλαγών και την δόμηση της συλλογικής εργασίας.  

 

5 .3 .4  /  Μάθετε  π ώς να  αναθέ τετε  αρμοδ ιότ ητες   

 

Για να ενθαρρύνετε την συλλογική εργασία και προβληματισμό, είναι σημαντικό να δώσετε σε όλους την ευκαιρία να 

εκφράσουν και να επιδείξουν τα προσωπικά τους ταλέντα. Αυτή η παρότρυνση θα βοηθήσει την κινητοποίηση και 

την αφοσίωση όλων. Η ανάληψη ευθυνών και η λήψη αποφάσεων για το έργο μπορεί να γίνεται από κοινού 

προκειμένου να αναπτύσσεται η αντίληψη της συλλογικότητας πως «το κάνουμε μαζί». 

 

5 .3 .5  /  Ανάπτυξ η  της  κατάρτ ι σης  κα ι  των  ικανοτήτ ων,  μο ίρα σμα 
εμπε ιρ ιών   

 

Στην πλειοψηφία των καταστάσεων που θα αντιμετωπίσετε εμφανίζεται η ανάγκη της κατάρτισης τόσο του έμπειρου 

όσο και του νέου προσωπικού. Συγκεκριμένα, μπορείτε να υπολογίσετε ως χρόνο κατάρτισης τον χρόνο 

διαβούλευσης με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για να παρουσιάσετε το όραμά σας για το έργο, αλλά και για 

την φύση των εργασιών που θα τους ανατεθούν. Η ανάγκη για ανάπτυξη των δεξιοτήτων δεν πρέπει να υποτιμάται, 

ακόμα και με την πάροδο πολλών ετών εμπειρίας μέσα στο σύστημα. 
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Οι επιμορφωτικές δράσεις πρέπει να καθιστούν το εμπλεκόμενο προσωπικό ικανό: 

 

- Να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία. 

- Να κατέχει κάθε τεχνογνωσία που αφορά βέλτιστες πρακτικές. 

- Να οικοδομεί, συντονίζει και να καθοδηγεί συναντήσεις με αντικείμενο την κατάρτιση ή δημόσιες εκδηλώσεις.  

 

 

 

5.4 / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Θα είναι απαραίτητο να συνταχθεί ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα προκειμένου:  
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- Να οργανωθούν οι διάφορες φάσης επιτόπιας υποστήριξης: η φάση της πρόσληψης, η παρακολούθηση των 

καταναλώσεων, η υποστήριξη των δράσεων και η δράσεις ευαισθητοποίησης. 

- Να προγραμματιστούν εκδηλώσεις, οι επιμέρους χρονικοί σταθμοί και οι καταληκτικές ημερομηνίες. 

- Να καθοριστεί ο χρόνος κατάρτισης και συντονισμού: ημερομηνίες συναντήσεων και εκπαίδευσης.   

Αφορά την τοποθέτηση των ενεργειών στον χρόνο και τον χώρο. Ενώ κάποιες εργασίες ρυθμίζονται με βάση ένα 

προσωρινό προγραμματισμό και πολύ συγκεκριμένες καταληκτικές ημερομηνίες, άλλες οργανώνονται περιοδικά. 

Αυτή είναι και η δυσκολία σε αυτό το στάδιο στον σχεδιασμό των ημερομηνιών, της διάρκειας και της συχνότητας 

των προβλεπόμενων εργασιών προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι. 

Αυτό το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει τα σημεία συνάντησης, τα χρονοδιαγράμματα, την φύση των σχετικών στόχων 

και παραδόσεων. Για την διαχείριση μακροπρόθεσμων έργων συστήνεται η χρήση ενός Διαγράμματος Gantt, ή 

κάποιου ανάλογου εργαλείου.  

 

5.5 / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – «ΠΩΣ; ΠΟΣΟ;»  

 

Τα κριτήρια της επιτυχίας θα προσδιοριστούν με βάση τους βασικούς δείκτες που θα παρουσιαστούν στο BHMA 8, 
στην συνέχεια αυτού του εγχειριδίου.  

 

ΒΗΜΑ 6  :   ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

 

6.1 / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ.)  

 

Η προετοιμασία υπολογίζεται ως το απαραίτητο διάστημα για την παραγωγή των υλικών και του περιεχομένου που 
θα χρησιμοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση των δράσεων, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία 
της υλικοτεχνικής υποδομής (μετακινήσεις, ετοιμασία εργαλείων, εκτύπωση έντυπων υλικών, κλπ.). 

 

Ο χρόνος προετοιμασίας που δαπανάται στην διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και εργαστηρίων δεν πρέπει να 
υποτιμάται. Αν δεν υπάρχει σαφής εικόνα των εργασιών που θα γίνουν, θα πρέπει να εκτιμάται στο ισοδύναμο των 
δύο τρίτων (2/3) του συνολικού χρόνου της εργασίας. Η δράση η ίδια ανταποκρίνεται στο ένα τρίτο (1/3). Αυτός ο 
χρόνος φυσικά διαφέρει ανάλογα με την φύση των εργασιών, την επαναληπτικότητά τους αλλά και την εμπειρία που 
χρειάζεται για την διεξαγωγή τους. 

 

Ανάπτυξη και/ή προσαρμογή των εργαλείων: επαναχρησιμοποίηση ορισμένων συγκεκριμένων υλικών 

κλπ.  

 

Με την πάροδο του χρόνου, κάποια υφιστάμενα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να προσαρμοστούν 

από το ένα έτος στο άλλο. Για την περίπτωση ανανεωμένων ενεργειών, θα είναι επίσης αναγκαίο να προσαρμοστούν 

τα υφιστάμενα μέσα σύμφωνα με το κοινό απεύθυνσης, την χρονική και χωρική πραγματικότητα την δεδομένη στιγμή, 

κλπ.  
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6.2 / ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 

6 .2 .1  /  Παρουσία ση τ ης  πρ οσέ γγ ισης  κα ι  του  προσχεδ ίου  ενεργε ιών   

 

Για να ανακοινώσετε την προσέγγιση ή να παρουσιάσετε το σύστημα, η ενημερωτική συνάντηση αποτελεί γενικότερα 

το πιο κατάλληλο μέσο. Αυτή η ανταλλαγή αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους, στην απάντηση των πρώτων 

ερωτηματικών και στην άρση των πρώτων εμποδίων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους δυνητικούς 

συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να διανεμηθούν από και προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα από 

πόστερ, έντυπα υλικά (φυλλάδια), ή και άλλα συνηθισμένα μέσα επικοινωνίας.  

Καταρχήν, είναι αναγκαίο να τεθούν προτεραιότητες για συγκεκριμένους στόχους αν ο αριθμός των ανθρώπων που 

θα πρέπει να προσεγγιστούν είναι σημαντικός.  

Κατά δεύτερον, μπορούμε να οργανώσουμε μία διευρυμένη συνάντηση με όλους τους βασικούς παράγοντες ή 

δυνητικούς συμμετέχοντες. Εάν η ομάδα είναι μικρότερη, μπορούμε να προσκαλέσουμε ολόκληρη την ομάδα να 

συμμετάσχει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. 

 

Η επικοινωνία: 

 

Υπάρχουν μέθοδοι άμεσης επικοινωνίας μέσω στοιχείων: 

- Από τους συμμετέχοντες όταν εντάσσονται στο πρόγραμμα (ατομική εγγραφή). Στην συνέχεια ενημερώνονται 

για τα περαιτέρω από μόνοι τους.  

- Μέσω εταίρων που απευθύνθηκαν εκ των προτέρων τους δυνητικούς συμμετέχοντες και μεταφέρουν στην 

συνέχεια τα στοιχεία επικοινωνίας.  

Ή με έμμεση επικοινωνία μέσω:  

- Μιας επικοινωνιακής καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα, με αφίσες, διαδικτυακά, στα τοπικά μέσα επικοινωνίας, 

κλπ. 

- Μέσω τηλεφώνου (σε προκαθορισμένο κοινό απεύθυνσης) 

- Πόρτα-πόρτα. 

 

Γενικά, η άμεση επικοινωνία επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Η πρώτη δράση ευαισθητοποίησης διενεργείται 

κατά την διάρκει της πρώτης συνάντησης με τους συμμετέχοντες (σε ένα μέρος που τους είναι γνωστό και οικείο: 

αυτό επιτρέπει στον συντονιστή να κατανοήσει το περιβάλλον τους). Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτή να γνωρίσει 

καλύτερα να σημεία ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Η συνηθισμένη προσέγγιση είναι να περιηγηθούν στο κτήριο 

και να εντοπίσουν πού μπορούν να γίνουν προσπάθειες για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

 



 

                                                                                                                                  

 

 

27 

ΕCHO-Tourism_Mεθοδολογικός Οδηγός 

6 .2 .2  /  Ευαι σθητ οποίηση  

 

Δίνοντας νόημα στο έργο… 

Στην βάση πολλών ανατροφοδοτήσεων από παλαιότερες εμπειρίες, έχει παρατηρηθεί πως οι άνθρωποι που 

εμπλέκονται περισσότερο στις δράσεις σε επαγγελματικό επίπεδο ήταν και αυτή που ήταν περισσότερο πεπεισμένοι 

σε προσωπικό επίπεδο για την σημασία της αλλαγής. Είναι σημαντικό για να ενισχύσετε το ενδιαφέρον του 

κοινού, να τους ενημερώσετε για τα προβλήματα που εγείρονται, πριν από την όποια παρουσίαση ενός 

σχεδίου. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων θα είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της δυναμικής και πάνω απ’ όλα για τον 

προσδιορισμό των βασικών παραγόντων που θα υποστηρίξουν την διαδικασία.  

6 .2 .3  /  Παρουσία ση κα ι  κατάρτ ιση στ ην  χρήση  των  εργαλε ίων   

 

Τα εργαλεία που παρέχονται κατά την διάρκεια εργαστηρίων για την εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να είναι 

εύχρηστα ώστε να μην αποθαρρύνονται οι συμμετέχοντες. Συνοδεύονται με τα ανάλογα πληροφοριακά υλικά 

υποστήριξης. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα της ανάπτυξης της αυτονομίας των συμμετεχόντων, αλλά ακόμα και στους 

νέους συντονιστές και project managers να κατανοήσουν την προγενέστερη εμπειρία.  

 

6 .2 .4  /  Εγγραφή συμμετεχόντων  

 

Αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά τα στάδια θα έχει έρθει η στιγμή να προχωρήσετε στην εγγραφή. Θα είναι σημαντικό 

να παρέχετε εργαλεία συλλογής στοιχείων επικοινωνίας. Ίσως είναι ακόμα απαραίτητο να τυποποιήσετε, με νόμιμο 

τρόπο, το πλαίσιο και τους όρους συμμετοχής στο σύστημα. Αυτό θα αποσκοπεί στο να απαλλάξει τους συντάκτες 

από συγκεκριμένες ευθύνες. Οι φόρμες συμμετοχής και αποποίησης ευθύνης μπορούν να αποστέλλονται στους 

συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Μπορεί να κατοχυρώνεται μία συμφωνία.  

 

ΒΗΜΑ 7:  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

 

Ο ρόλος σας είναι να εξασφαλίζετε τον σωστό συντονισμό του έργου και να παρέχετε υποστήριξη στους 

συμμετέχοντες. Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην χρήση των 

εργαλείων του συστήματος. Η εργασία των ομάδων υποστήριξης είναι να βοηθούν τους συμμετέχοντες να ενταχθούν 

στην διαδικασία. 

 

7.1 / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

 

Το σύστημα υποστήριξης είναι δομημένο στην βάση της παρακολούθησης των ενεργειακών καταναλώσεων που 

ξεκίνησε κατά την διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής των αρχικών δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας 

μεγάλος αριθμός ποσοτικών δεδομένων συγκεντρώνεται μέσα από αυτήν την παρακολούθηση. Στόχος είναι να 

μπορέσει κάθε συμμετέχων να κατανοήσει την εξέλιξη της χρήσης ενέργειας και, εν μέρει, των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που επιφέρει. Ο καθένας μπορεί να κατανοήσει αυτές τις πτυχές. Ο καθένας πρέπει να είναι σε θέση 

να παρέχει στοιχεία και να προβληματίζεται από τις δικές του εμπειρίες. Η βασική αρχή αυτής της παρακολούθησης 

είναι κάθε συμμετέχων:  
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- Να «χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, να την χρησιμοποιεί καλύτερα και διαφορετικά»: ενέργεια, νερό, 

απόβλητα, κινητικότητα, τρόφιμα 

- Να «ελέγχει, επιλέγει, αξιολογεί»:  

o απόβλητα: η έννοια των μηδενικών αποβλήτων  

o μεταφορές – τοπικότητα, κινητικότητα 

o διατροφή: τοπικά και βιώσιμα τρόφιμα 

o η τοπική κληρονομιά: οι γηραιότεροι γνώριζαν πώς να διαχειρίζονται τους πόρους.  

 

7.1.1 / Εκπαίδευση στα εργαλεία παρακολούθησης 

 

Οι υπεύθυνοι του συστήματος πρέπει να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέσα που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες 

να παρακολουθούν τις καταναλώσεις τους σε ατομική βάση, είτε στο πλαίσιο των προσωπικών είτε των 

επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Κάθε συμμετέχων πρέπει επομένως να είναι καταρτισμένος στην χρήση 

αυτών των εργαλείων. Έτσι ώστε οι διαδικασίες να είναι ευκολότερες. Η κατάρτιση μπορεί να διενεργείται από τους 

συντονιστές του έργου, βασικούς τοπικούς παράγοντες, ή από τους ίδιους τους επαγγελματίες στον τουρισμό.  

7.1.2 / Συλλογή πληροφοριών 

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την διάρκεια της παρακολούθησης επιτρέπουν σε κάθε συμμετέχοντα:  

- Να προσδιορίσει τα δυνητικά εργαλεία μείωσης λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη βάση των πελατών ή αυτήν 

που θα διερευνηθεί. 

- Να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες στην αφετηρία της παραγωγής αποβλήτων, χρήσης 

ηλεκτρισμού ή νερού. 

- Να καθορίσει τον τόλο κάθε βασικού παράγονται στην παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων (στην 

περίπτωση εταιρείας).  

- Να παρέχει μία βάσει πραγματικών στοιχείων η οποία θα διευκολύνει τις ανταλλαγές και τις λήψεις αποφάσεων 

στο μέλλον (στην περίπτωση εταιρείας). 

- Να παρέχει την βάση για μελλοντικές αξιολογήσεις της προόδου. 

- Να προσαρμόζει τον σχεδιασμό στην υποστήριξη της επιδίωξης των ενεργειών. 

 

Δεδομένα αναφοράς ενεργειακής χρήσης:  

 

Στο ξεκίνημα των δοκιμών ζητείται συνήθως από τους συμμετέχοντες να παρέχουν πληροφορίες που θα 

χαρακτηρίσουν την φύση της παρελθούσας και παρούσας κατανάλωσης ενέργειας. Μιλάμε για τα «δεδομένα 

αναφοράς ενεργειακής χρήσης». Γίνεται στην συνέχεια εφικτό να υπολογιστεί η ποσοτική μεταβολή της ενέργειας 

κατά την διάρκεια των δοκιμών σε σύγκριση με αυτές τις τιμές. 

Αυτά τα δεδομένα αναφοράς υπολογίζονται συνήθως μέσω των καταγραφών των καταναλώσεων, τιμολόγια ή 

εκτιμήσεις που παρέχονται από τον ενεργειακό πάροχο.  
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Καταγραφές ενεργειακών καταναλώσεων κατά την διάρκεια των δοκιμών:  

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράφουν τις μετρήσεις των ενεργειακών τους καταναλώσεων κατά την διάρκεια 
των δοκιμών. Περισσότερα δεδομένα θα ενσωματωθούν σε αυτό το αντικείμενο όταν οριστικοποιηθεί η πλατφόρμα. 
Ο προσδιορισμός των ροών ενεργειακής κατανάλωσης παρέχει μία γενική εικόνα και επιτρέπει:  

- Την συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων 

- Τον εντοπισμό διαρροών 

- Την σύγκριση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο τέλος του έργου ή μετά από την εφαρμογή κάθε 

δράσης.  

Τα δεδομένα των ενεργειακών καταναλώσεων για κάθε συμμετέχοντα μπορούν να εισάγονται στην πλατφόρμα 

παρακολούθησης χειροκίνητα ώστε να είναι διαθέσιμα από τους εταίρους του έργου ECHO-Tourism. Ανάλογα με την 

εξέλιξη συγκεκριμένων εξωτερικών παραμέτρων, όπως για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες στην δεδομένη περιοχή, 

το ψηφιακό εργαλείο εκτιμά την εξέλιξη των τάσεων της ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι επίσης απαραίτητο να 

υπολογίζετε την φύση των ενεργειακών καταναλώσεων που καταγράφονται ώστε να προγραμματίσετε τις ενέργειές 

σας. Όταν για παράδειγμα μελετάτε την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για την θέρμανση, η δυσκολία θα 

προκύψει κατά τους χειμερινούς μήνες. Για την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων, θα εστιάσουμε 

περισσότερο στις περιόδους διακοπών. 

 

7.2 / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

Για κάθε προσαρμογή των μέτρων πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένοι ηθικοί και δεοντολογικοί κανόνες:  

 

- Μην ηθικολογείτε: Μην τοποθετήσετε τον εαυτό σας στην θέση του δασκάλου αλλά σε αυτήν του υποστηρικτή. 

Το μήνυμα δεν πρέπει να δημιουργεί ενοχές ή να είναι βίαιο (π.χ. παρουσίαση σοκαριστικών εικόνων). 

- Δημιουργήστε κοινωνική συνοχή: Προωθήστε τις ανταλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων, και κάντε την 

διαδικασία ευχάριστη. 

- Βασιστείτε στα συλλογικά κίνητρα: δώστε αξία στην αφοσίωση κάθε συμμετέχοντα. 

- Εργαστείτε πάνω σε πρακτικές προσεγγίσεις: Πειραματιστείτε με την ιδέα και τα περιεχόμενα που αποκτώνται. 

- Εργαστείτε πάνω σε συστημικές προσεγγίσεις: λάβετε υπόψη το περιβάλλον. 

 

Όλοι έχουν έναν ρόλο να παίξουν. Και αυτό είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο της εμπλοκής τους. Μόνο συλλογικά 

θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κοινωνία καθώς τα συστήματα είναι αλληλοεξαρτώμενα.  

Οι εφαρμοσμένες πρακτικές στις διακοπές ή στο επαγγελματικό πλαίσιο έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα και 

επομένως και στην προσωπική ζωή, αλλά και το αντίστροφο.  

Οικολογικές δράσεις: Ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές που αποσκοπούν στον περιορισμό του 

αποτυπώματος στο περιβάλλον και στην περιοχή και είναι προσιτές σε όλους.  

Οικολογικές επενδύσεις: Δεν πρέπει να συγχέονται με τις οικολογικές δράσεις καθώς αφορούν για παράδειγμα 

υπεύθυνες αγορές που υποστηρίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας, αγορά κάδων διαλογής, κλπ.  
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ΒΗΜΑ 8  :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Αξιολόγηση είναι η διαδικασία ανάλυσης ενός μέρους ή του συνόλου του έργου. Αποτελείται από την αξιολόγηση 

μιας δράσεις ή ενός προγράμματος ή των μετρήσεων των αποτελεσμάτων τους. Βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες: 

Αξιολόγηση και έρευνα μέσω συλλογής δεδομένων, προσπαθώντας να συλλέγονται ουσιαστικά 

δεδομένα, και αναζητώντας την αντικειμενικότητα και την ποικιλία των προσεγγίσεων.  

Εκτίμηση των τάσεων μέσα από την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Αυτή η ανάλυση 

βασίζεται στην σύγκριση ή την απόκτηση των δεικτών αναφοράς. Ερωτώμενοι, για παράδειγμα, για την συνάφεια 

μιας ενημερωτικής δράσης για την επίτευξη αλλαγών στις συμπεριφορές. 

Διατύπωση συστάσεων που κατευθύνουν προς την λήψη αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει την 

οικοδόμηση της μεθοδολογίας της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν, ακολούθως την 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την διατύπωση προτάσεων προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

 

8.1 / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ «ΠΩΣ; ΠΟΣΟ;»  

 

Στόχος σας σαν αξιολογητής θα είναι να καθορίσετε τα κριτήρια που μπορούν να κάνουν δυνατό τον προσδιορισμό 

των εμποδίων και των εφοδίων που συνδέονται με την εφαρμογή των δράσεων. Εδώ παρουσιάζονται μερικά 

παραδείγματα διαφορετικών πεδίων που μπορείτε να εξερευνήσετε:  

 

- Κοινό απεύθυνσης: Προφίλ, εμπλοκή, ικανοποίηση του κοινού, κοινωνική αποδοχή της προσέγγισης.  

- Εταιρικές σχέσεις: Εμπλοκή των εταίρων, διάρκεια των συνεργασιών, διοίκηση.  

- Ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για την διενέργεια των δράσεων: μέθοδοι παρέμβασης, παιδαγωγική, κλπ.  

- Σχέδιο κοινοποίησης: επικαιρότητα, αναγνωρισιμότητα, κλπ. 

- Συντονισμός δράσεων 

- Επιρροή εξωτερικών παραγόντων ή πλαισίου: πολιτική υποστήριξη, θέματα υγείας, οργανωτικές δυσκολίες, 

κλπ.  

 

Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης σημαίνει απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: Πώς να μετρηθούν τα 
αποτελέσματα μιας δράσης; Πώς να μετρηθεί η επίτευξη ενός στόχου;  

Μπορούμε να καθορίσουμε τα κριτήρια της επιτυχίας βασιζόμενοι κυρίως στην ανάλυση των μετρήσιμων μεγεθών. 
Προσοχή ωστόσο, να μην υποτιμήσετε την σημασία άλλων βασικών ωφέλημων παραγόντων που συνδέονται με το 
πλαίσιο ή αφορούν καθαρά θέματα σχέσεων τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε αυτό το είδος του έργου. 

 

Οι αναμενόμενες εξελίξεις μπορεί να επιδράσουν σε διάφορα επίπεδα:  

- Μεταβολή των προτύπων. 

- Αλλαγές στον τρόπο ζωής. 

- Βελτίωση των επαγγελματικών σχέσεων.  

- Αλλαγή συμπεριφοράς. 

- Βελτίωση της υγείας. 
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- Δημιουργία μιας υπηρεσίας ή το αντίθετο, 

ακύρωση της χρήσης της.  

- Οφέλη στις ικανότητες και στις γνώσεις. 

- Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων. 

 

 

Δείκτες αποτελεσμάτων:   

 

Για να συγκρίνετε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσμάτων οι οποίοι κάνουν εφικτό 
τον χαρακτηρισμό της κατάστασης ενός δεδομένου αντικειμένου σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Ένας δείκτης είναι 
επομένως ένα εργαλείο μέτρησης, μία χρήσιμη τιμή που μας βοηθά να υπολογίσουμε την αλλαγή. Κριτήρια για την 
επιλογή ενός δείκτη: πρέπει να είναι έγκυρος, αξιόπιστος, παρατηρήσιμος και μετρήσιμος (ποσοτικά ή ποιοτικά).  

 

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας: μπορούν να οριστούν ως δείκτες που μετριούνται σε μία μεγάλη χρονική περίοδο.  

Καταλήγοντας, η ανάλυση μιας αξιολόγησης οργανώνεται γύρω από την αξιολόγηση καθορισμένων δεικτών.  

 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

Δείκτης  

(ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια) 

Βασικοί παράγοντες 

επιτυχίας  

(δευτερεύοντα κριτήρια 

αξιολόγησης) 

Επίπεδο εμπλοκής των 
συμμετεχόντων 

- Αριθμός εγγεγραμμένων 

συμμετόχων  

Ποσοτικό κριτήριο: 40 εγγεγραμμένοι 

 Ποιοτικό κριτήριο: 20 εγγεγραμμένοι 

παρόντες κατά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.  

Αρκετοί υποψήφιοι 

ενδιαφέρονται να εγγραφούν 

στην διαδικασία στην επόμενη 

επανάληψη.  

 

 

8.2 / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

8 .2 .1  /  Οργάνωση της  αξ ι ολόγησης  

 

Προσοχή: η επεξεργασία της αξιολόγησης πρέπει να γίνει παράλληλα με την σύνταξη του σχεδίου ενεργειών. Η 

αξιολόγηση δεν θα πρέπει να διενεργηθεί στο τέλος του έργου κατά την σύνταξη των αναφορών, γιατί θα έχει χάσει 

κάθε ενδιαφέρον. Προτείνεται στην αρχή του έργου: 

- Να προσδιορίσετε με ακρίβεια τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης. 

- Να παράγετε τυποποιημένα έγγραφα αξιολόγησης και να παρέχετε εργαλεία συλλογής δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου. 

- Οικοδομήστε το πλαίσιο των τελικών αναφορών (προκειμένου να τις ενισχύσετε κατά την διάρκεια του έργου). 
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Αυτά τα έγγραφα θα εξελίσσονται μαζί με το έργο.  

 

Πηγές δεδομένων 

Πρέπει να δοθεί προσοχή, όταν αναλύονται τα αποτελέσματα, να λαμβάνετε υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να αποφεύγετε τυχόν φιλτραρισμένες ή 

αντιπαραγωγικές αναλύσεις. Αντιμετωπίστε τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, εάν είναι προτιμότερο, 

μην πάρετε την γνώμη του συμμετέχοντα την ίδια μέρα με την συνάντηση, αλλά καλύτερα ζητήστε να μοιραστεί την 

γνώμη του αργότερα. Ο συμμετέχων θα πάρει χρόνο για να σκεφτεί εάν ενδιαφέρεται πραγματικά και εάν έχει πειστεί 

από την προσέγγιση.  

 

8 .2 .2  /  Η  ικαν οποίηση των  συμμε τεχόντων ως δε ίκτης  ανάπτυξης   

 

Η ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινού απεύθυνσης αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο αποφυγής επιπλέον εξόδων που 

σχετίζονται με τα αυξημένα παράπονα ή τις κακές κριτικές από τους συμμετέχοντες. Η δυσαρέσκεια μπορεί να βλάψει 

την εικόνα ενός έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε την φήμη σας και την δυναμική των 

συμμετοχών είναι επομένως να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα!  

Αυτό δεν έχει να κάνει με μία γενική αμφισβήτηση της οργάνωσης του συστήματος διαχείρισής σας ή του τρέχοντος 

σχεδίου ενεργειών. Επιπρόσθετα στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων, είναι κρίσιμο, πάνω από όλα, να διατηρείτε 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δομή. Εάν χρειάζονται αλλαγές, θα πρέπει να εισάγονται σταδιακά ώστε όλοι να 

έχουν τον χρόνο να προσαρμόζονται. 

 

8 .2 .3  /  Δυν ητ ικ ή  ικανοποίηση  ενός  κο ινού  απεύθυνσης  (γνώμη)  κα ι  
προσδ οκ ίες  ( ευα ισθησίες )   

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συλλογής των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που θα χρειαστείτε για την 

αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης (υποστήριξη των δραστηριοτήτων σας) των συμμετεχόντων. Αυτό μπορεί 

να γίνει με απευθείας ανταλλαγή στην βάση της ανάλυσης συμπεριφοράς.  

 

Έμμεσες μέθοδοι συλλογής: 

- Ανάλυση των μεταδεδομένων των τάσεων της αγοράς: πώς εξελίσσεται η ζήτηση για εργαστήρια και εκδηλώσεις;  

- Έρευνα για τον ανταγωνισμό με την προσέγγιση της συγκριτικής ανάλυσης.  

- Παρέμβαση εξειδικευμένων δομών και επαγγελματιών.  

- Αγορά πακέτου δεδομένων από κάποιο τρίτο μέρος.  

- Ανάλυση της ανατροφοδότησης των καταναλωτών (δημοσιευμένες γνώμες, ιστότοποι αξιολόγησης, κλπ.).  

- Ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των καταναλωτικών συνηθειών.  

 

Οι μέθοδοι έμμεσης ανάλυσης εκφράζουν γενικότερα μία τάση στην εξέλιξη της ζήτησης από τους καταναλωτές. Τα 

δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι πάντα εξειδικευμένα στην πραγματική λειτουργία της δομής σας. Είναι μερικές 

φορές δύσκολο να αξιολογηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο συλλέχθηκαν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

προσδιοριστούν ή να αιτιολογηθούν οι τάσεις προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διενέργεια μιας άμεσης έρευνας.  
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Άμεσες μέθοδοι συλλογής: 

- Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες ή τα προσφερόμενα προϊόντα. 

- Δημοσκόπηση. 

- Οργάνωση συζητήσεων και ανταλλαγών. 

8 .2 .4  /  Παραδε ίγ ματα  εργαλε ίων  που μπορούν  να  χρησιμοπ οιηθούν  
γ ια  την  μέ τρηση του  επ ιπέ δου ικ ανοποίησης  ενός  κο ινού  απεύθυνσης  

 

Έρευνες, δημοσκοπήσεις ικανοποίησης (ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις)  

 

Θα χρειαστεί να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια:  

- Το πλαίσιο της έρευνας: Τί θέλουμε να μετρήσουμε; 

- Τα παραδείγματα: από ποιούς θα πάρουμε συνέντευξη; 

- Το κατάλληλο κανάλι και φορμάτ για την διενέργεια της έρευνας: email, τηλέφωνο, ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης; 

-  

Για να προχωρήσουμε περισσότερο, ποιές βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν; 

 

- Ορίστε μόνο έναν στόχο ανά έρευνα. Επανεξετάζουμε την έρευνα για την περίπτωση που το έγγραφο είναι 

πολύ μεγάλο, δυσανάγνωστο, ή ακόμα και εκτός θέματος 

- Διατυπώστε σύντομες και ευκολονόητες ερωτήσεις για να κάνετε ευκολότερη την επεξεργασία των 

απαντήσεων. 

- Ξεκινήστε το έγγραφο με ανοιχτές και όχι κατευθυνόμενες ερωτήσεις. 

- Αξιολογήστε το γενικότερο επίπεδο διάκρισης των ενεργειών σας από το κοινό. 

- Προσδιορίστε το επίπεδο κατανόησης του κοινού σας. Μία αταίριαχτη απάντηση μπορεί να οφείλεται σε 

παρανόηση. Μπορείτε να θέτετε σύντομες ερωτήσεις, ενώ παράλληλα θα είστε συγκεκριμένοι για τα 

στοιχεία της απάντησης που θα περιμένετε. Θέστε τουλάχιστον μία ερώτηση ανοιχτού τύπου στο τέλος του 

εγγράφου για να δώσετε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφραστούν.  

 

Είναι γενικά χρήσιμο να γνωρίζετε την ταυτότητα των συμμετεχόντων σε μία έρευνα. Η έρευνα μπορεί να 

ολοκληρωθεί ανώνυμα. Θεωρητικά, θα είναι πιθανότερο να λάβετε ειλικρινείς απαντήσεις.  

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να στοχεύσετε περισσότερο στο πλαίσιο και το τυπικό προφίλ των συμμετεχόντων, μπορείτε 

να ζητήσετε επιπλέον πληροφόρηση για την ταυτότητα του καθενός (ηλικία, επάγγελμα, ημερομηνία συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου, κλπ.).  

 

Ο «συμμετέχων στην δοκιμασία»  

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα σας προκειμένου να συγκεντρώσετε συναισθήματα, 

προσδοκίες και κρίσεις. Μία συνηθισμένη πρακτική είναι να ζητήσετε από ένα ουδέτερο πρόσωπο να δοκιμάσει τις 
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υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα σας ανώνυμα. Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να παρεξηγηθεί από τους υπαλλήλους 

σας και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προσεκτικά.  

 

Η «σε βάθος συνέντευξη»  

Σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη γίνεται άμεσα κατά την διάρκεια των συζητήσεων. Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων, οι ανάγκες και τα κίνητρά τους, ή για την 

καλύτερη κατανόηση των αγοραστικών συνηθειών τους και του τρόπου που αποφασίζουν. Χρησιμοποιούμε ανοιχτές 

ερωτήσεις στο πλαίσιο ενός ερωτηματολογίου για να μας μιλήσει ο πελάτης και να συλλέξουμε τις γνώμες του. Η σε 

βάθος συνέντευξη μπορεί να είναι προσωπική ή συλλογική. Το μειονέκτημα αυτού του εργαλείου αποφάσεων είναι 

πως μπορεί να είναι χρονοβόρο και επομένως και κοστοβόρο.  

Η συλλογή αριθμών, συνδυασμένη με την γνώση των βέλτιστων πρακτικών, των εμποδίων και των 

εργαλείων, θα πρέπει να κάνει εφικτό τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής για την εφαρμογή ενός σχεδίου 

δράσης.  
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Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος αποφάσισε να συμπεριλάβει στο έργο ECHO-Tourism 

από την αρχή της διαδικασίας, εκπροσώπους από τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται, 

προκειμένου να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στην εκπαιδευτική ύλη 

του έργου και ανταποκρινόμενο στις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες. 

Οι στόχοι αυτής της διαδικασίας η οποία αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του Καλοκαιριού και 

του Χειμώνα του 2021, ήταν:  

• Να γίνουν οι επαγγελματίες μέρος της αλλαγής και να δεσμευτούν απέναντι στον 

οικολογικό, βιώσιμο τουρισμό. 

• Να ενεργοποιηθούν διαδράσεις μεταξύ τουριστών και επαγγελματιών στον 

τουρισμό. 

• Να συμμετάσχουν οι ίδιοι οι τουρίστες σε αυτήν την προσέγγιση.  

Και οι δύο αυτές βασικές ομάδες απεύθυνσης, τουρίστες και επαγγελματίες στον τουρισμό, θα 

πρέπει με την ολοκλήρωση του έργου να έχουν σαν στόχο «να κάνουν την αλλαγή». 

 

1. Σχεδιασμός και προετοιμασία 

 

Κατά την διάρκεια της Άνοιξης 2021, το ΜΚΠ ανέπτυξε το δίκτυό του και ξεκίνησε να εργάζεται 

με μία ομάδα 21 εκπροσώπων από τον τουριστικό τομέα. Τους προτάθηκε ένα σχέδιο δράσης 

για την Ελλάδα.  

Συμμετείχαν τέσσερις γεωγραφικές περιοχές: η Λάρισσα (Θεσσαλία), το Ζαγόρι (Ήπειρος), η νήσος των 

Κυθήρων (Αττική-Πειραιάς), και η νήσος Σάμος (Βόρειο Αγαίο).  

Πιο συγκεκριμένα, στην ελληνική ομάδα εργασίας συμμετείχαν 28 άτομα, μεταξύ των οποίων:  

⮚ Ένας εκπρόσωπος του Δικτύου Επαγγελματιών στον Τουρισμό (Ol-Kis):  1 

⮚ Ιδιοκτήτες ξενοδοχείων: 17 

⮚ Ιδιοκτήτης εστιατορίου: 1 

⮚ Καθηγητής πανεπιστημίου σε Περιβαλλοντικά και Οικονομιά Θέματα: 1  

⮚ Φοιτητές του Πανεπιστημίου Λάρισσας, Τμήμα Περιβάλλοντος, οι οποίοι ήταν συνδρομητές της 

ιστοσελίδας του ECHO-Tourism: 8 

 

2. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής των τουριστών 

στο βιώσιμο τουρισμό  
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Εμπλέκοντας τους τουρίστες (Καλοκαίρι 2021) 

● Με βάση τον Οδηγό του ECHO-Tourism, δημιουργήσαμε μία μικρή μπροσούρα για τους 

τουρίστες, με τίτλο «Η πρόκληση του Βιώσιμου Τουρισμού».  Για να λάβουμε υπόψη την 

ελληνική πραγματικότητα, επιλέξαμε 9 οικολογικές πρακτικές που προτείνονται στον Οδηγό 

του έργου, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εύκολα από τους τουρίστες κατά την 

διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα. 

Οι επιλεγμένες οικολογικές πρακτικές αφορούν όλα τα πεδία που αφορούν το έργο ECHO-

Tourism (ενέργεια, νερό, απόβλητα, κινητικότητα, διατροφή και κληρονομιά). Οι τουρίστες 

κλήθηκαν:  

1. Να επιλέξουν 5 βέλτιστες πρακτικές από τον κατάλογο των 9 προτεινόμενων επιλογών. 

2. Να δοκιμάσουν οι ίδιοι την εφαρμογή αυτών των πρακτικών κατά την παραμονή τους. 

3. Να συμπληρώσουν την φόρμα και να μοιραστούν τα αποτελέσματα μαζί μας.  

 

● Αυτή η μπροσούρα διατέθηκε σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά). Τυπώθηκε σε 

1.000 αντίτυπα και επίσης ήταν διαθέσιμη διαδικτυακά στον ιστότοπο του ΜΚΠ. Ένας QR Code 

τους έδινε την δυνατότητα της διαδικτυακής συμμετοχής.  
Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μπροσούρες: 
Ελληνικά https://bit.ly/3z5PaO0 

Αγγλικά https://bit.ly/3Cj2SPU 

Γαλλικά https://bit.ly/2VwbguT 
 

● Με την υποστήριξη των 

διευθυντών ξενοδοχείων, ξεναγών και 

συνοδών, οι τουρίστες 

ενημερωνόντουσαν κατά την άφιξή 

τους για το έργο ECHO-Tourism, και 

για την δυνατότητα να συμμετάσχουν 

στην προτεινόμενη δράση.  

Προκειμένου να γίνει αυτό, παρείχαμε 

στον καθένα:  

• Ένα εισαγωγικό κείμενο (για το πώς να λάβει μέρος στην πιλοτική φάση),  

• Ένα φυλλάδιο στα ελληνικά στο οποίο παρουσιάζεται το έργο.  

• Το αυτοκόλλητο «Αφοσιωμένος στο Περιβάλλον».  

• Μπροσούρες για την δράση του ECHO-Tourism για τους τουρίστες.  
 

Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν επαγγελματίες για την ευαισθητοποίηση των πελατών τους, οι 

οποίοι στο τέλος αυτής της φάσης, συνεισέφεραν στην αξιολόγηση των εργαλείων. 

 

Συμμετείχαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση198 

τουρίστες από Ελλάδα, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, 

Αλβανία, Ενωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρο, Ελβετία, 

Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρωσσία, Σερβία, ΗΠΑ, 

Λίβανο, Τουρκία, Τσεχία, κλπ. 

https://bit.ly/3z5PaO0?fbclid=IwAR0fARQDGD6QXd4VSn3OEYvYvvJJzEDZC4THm9FqUpwLTIyd5T-VL2WOXjg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Cj2SPU%3Ffbclid%3DIwAR0Vel4ke850zQNPZINgVo1S_eH84TqXh2CWpzvXteNz9pllkKc8pxXOuV4&h=AT1t19hduStKPV6by5NbuTXOmSmqj6U6wxCMnv4dNK6T-per0JHjHz9WwaoL7TWY0NeRX9L1v8JsZDC5McIoGGyL53HqZietWSi-hDGw8dT5pQ9kHwNW68AcnxmVLTQFtPsg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0MCmuDj6bb1NIkYSw8x-TDW759emn38Zsq1BF079Y2x-xOezHQ2vsbqB3982UshVUFIINNYY39XM3HA8Vkuavnm_-n4O1Jr2R3K7segOcJYNCd8BKOsn_ovMyiWnIrQpd8VGlydRYR9WnCcd-qM42gIFA6_E8qAnFj6Gv4Z569m7yBTnaRtqCLAaks2gvIphk5G8ic
https://bit.ly/2VwbguT?fbclid=IwAR3uaw6siqHy4GFySMCnsm7sgwYWs4TNxkBSElAHXMgpC2njun_wwIbM3zs
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Τί αποκόμισαν οι τουρίστες 

• Η πλειοψηφία των τουριστών εκτίμησε την πρωτοβουλία. Οι πλειοψηφία των οικολογικών 

πρακτικών τους φάνηκαν εύκολες. Θεώρησαν πως η πρωτοβουλία αποτελεί μία καλή  

υπενθύμιση για συμπεριφορές που ήδη γνωρίζουν ως φιλικές προς το περιβάλλον αλλά συχνά 

παραμελούν! 

• Ορισμένοι τουρίστες ειδικά από την Γαλλία, παρατήρησαν πως οι προτεινόμενες οικολογικές 

πρακτικές στο φυλλάδιο εφαρμόζονται ήδη στην καθημερινότητά τους και θα ήταν καλύτερη 

ιδέα αυτές οι πρακτικές να εφαρμοστούν από τους Έλληνες επαγγελματίες στον τουρισμό.  

• Οι περισσότεροι τουρίστες προτίμησαν να συμπληρώσουν το φυλλάδιο στο χέρι, και μόλις 

λίγοι το έκαναν διαδικτυακά με την χρήση του QR Code. 

 

3. «Πρεσβευτές» - Συμμετέχοντας στον βιώσιμο τουρισμό 
 

Οι επαγγελματίες που συμφώνησαν να αφοσιωθούν στην ιδέα του έργου ECHO-Tourism και επομένως 

να συμμετέχουν στην προσπάθεια του βιώσιμου τουρισμού, επωφελήθηκαν από:  

• Την αναγνώρισή τους ως «Πρεσβευτές ECHO-Tourism». 

• Την σήμανση «Αφοσιωμένος στο Περιβάλλον» με το λογότυπο του ECHO-Tourism, για 
χρήση στις εγκαταστάσεις τους. 

• Την αναφορά που έγινε για την συμμετοχή τους, στον ιστότοπο του έργου 
(https://echo-tourism.eu/project-introduction/committed-territories)  

• Την αναφορά που έγινε για την συμμετοχή τους στα κανάλια επικοινωνίας του ΜΚΠ 
(ιστότοπος, Facebook).  

• Την διάθεση του φυλλαδίου ECHO-Tourism στις εγκαταστάσεις τους.  

• Την συμμετοχή διαδικτυακών και δια ζώσης εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 
 
 

Συμμετοχή των επαγγελματιών (Χειμώνας 2021) 

Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στο έργο καλούνται:  

1. Να παρακολουθήσουν το MOOC – τουλάχιστον δύο μαθήματα της επιλογής τους, με την υποστήριξη 

του ΜΚΠ.  

2. Να συμβουλεύονται τον Οδηγό.   

  3. Να ορίσουν, με την υποστήριξη του ΜΚΠ, ένα σχέδιο ενεργειών, και να εντάξουν στην προσωπική και 

επαγγελματική καθημερινότητά τους τις πρακτικές που απορρέουν από το σχέδιο αυτό. 

 

 

https://echo-tourism.eu/project-introduction/committed-territories
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Ανατροφοδότηση από τους επαγγελματίες για τον Οδηγό ECHO-Tourism  και την ψηφιακή 

πλατφόρμα διδασκαλία 

Μαθήματα που διδάχτηκαν: Νερό, Απόβλητα, Ενέργεια, Κληρονομιά.  

 

Σχόλια των επαγγελματιών 

• Όλοι οι επαγγελματίες συμφώνησαν πως ο Οδηγός και η ψηφιακή πλατφόρμα διδασκαλίας είναι 

πολύ εύκολα στην χρήση.  

• Συμφώνησαν επίσης πως οι πληροφορίες και οι γνώσεις που παρέχονται είναι ενδιαφέρουσες 

και χρήσιμες.  

• Όλοι με βεβαιότητα θα προτείνουν αυτά τα εργαλεία και σε άλλους επαγγελματίες.  


