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TOP STORY 

Η μεθοδολογία συν-σχεδιασμού της προτεινόμενης λύσης  

 

Ο παραδοσιακός σχεδιασμός υπηρεσιών που βασίζεται στο όραμα του 
διαχειριστή/ιδιοκτήτη δεν είναι πλέον αρκετός για τη δημιουργία μιας ποιοτικής 
υπηρεσίας. Η δημιουργία μεθοδολογίας που εμπλέκει άμεσα τους ενδιαφερόμενους και 
τελικούς χρήστες, πέραν της ομάδας σχεδιασμού, επιτρέπει το σχεδιασμό σεναρίων 
πραγματικών υπηρεσιών, καλύτερων μετρικών επιτυχίας και μηχανισμών ανταλλαγής 
αξίας που αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάσταση.  
 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

 

Μεθοδολογία συν-σχεδιασμού: μια πιθανή λύση 

 

Η παραδοσιακή αλυσίδα σχεδιασμού υπηρεσιών - ιδέα, σχεδιασμός, εφαρμογή - με βάση 
το όραμα του διαχειριστή/ιδιοκτήτη δεν είναι πλέον αρκετός για να παρέχει διαδικασίες 
και υπηρεσίες που πληρούν τα τρέχοντα σενάρια. Η φάση σύλληψης της ιδέας και του 
σχεδιασμού είναι το σημείο που ξεκινά η δημιουργία αξίας και δεν μπορεί να διαχωριστεί 
από τον "τόπο" (αγορά, κοινωνία) όπου θα εφαρμοστεί. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
πολύπλοκες διαδικασίες υπηρεσιών για τον τελικό χρήστη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 

 
Σχήμα 1 Παράδειγμα μιας κλασικής πολύπλοκης υπηρεσίας σχεδιασμένης με βάση τις λειτουργίες και όχι τους χρήστες.  



 

Η λύση στην αποσύνδεση του τελικού χρήστη από τον πάροχο είναι να μετατοπιστεί προς 
μια πιο συμμετοχική προσέγγιση. Αυτή η μεθοδολογία συν-σχεδιασμού προϋποθέτει να 
συμπεριληφθούν εξωτερικά πρόσωπα και περιβάλλοντα στην ομάδα σχεδιασμού, 
επιτρέποντας δραστηριότητες προγραμματισμού και φάσεις που προκύπτουν από την 
άμεση συμμετοχή των stakeholders. Τα νέα δεδομένα παρέχουν το σχεδιασμό νέων 
σεναρίων εξυπηρέτησης, τη δημιουργία και τον καθορισμό μετρικών επιτυχίας, επιδόσεων 
και μηχανισμών ανταλλαγής αξίας που δεν προέρχονται άμεσα από το "groupthink", αλλά 
έχουν επίγνωση του πραγματικού πλαισίου. 
 

Το νέο παράδειγμα  

 

Η προσέγγιση σχεδίασης που συνήθως εφαρμόζεται στον τομέα της καινοτομίας, όπως το 
Service Design και το User-Centered Design, εστιάζουν στο συμμετοχικό σχεδιασμό, 
εμπλέκοντας ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και τους τελικούς χρήστες στη 
διαδικασία σχεδιασμού. Αυτός ο τύπος προσέγγισης που φαίνεται στο Σχήμα 2, 

αναπαριστά το "Double diamond of the Design Thinking" που εμπλέκει δύο ομάδες για την 
ταυτόχρονη οικοδόμηση του αποτελέσματος και στην δημιουργία νέας γνώσης.  

 

 
Σχήμα 2 Double Diamond of the Design Thinking (Πηγή: Santos, A. et al., 2017) 

 

Η εφαρμογή της διαδικασίας συν-σχεδιασμού υπηρεσιών είναι περίπλοκη καθώς 
απαιτούνται πολλαπλά βήματα, συνεπώς απαιτεί έναν προσεκτικό σχεδιασμό και μια καλή 
κατανόηση του τελικού πλαισίου. Στις μεθόδους του συν-σχεδιασμού, οι συμμετέχοντες 
θεωρούνται και οι ίδιοι σχεδιαστές που συμμετέχουν στο διάλογο για τις πιθανές λύσεις 
που θα δοθούν σε ένα κοινό πρόβλημα, οι οποίες θα εξελιχθούν σε πρωτότυπα. Σύμφωνα 
με τον Andrew Rasiej, το "Χτίζω "με και όχι για" είναι μια κρίσιμη αρχή για το τι 
σκεφτόμαστε όταν προσπαθούμε να καθορίσουμε αστική τεχνολογία”. 

Οι διαδικασίες συνεργατικής σχεδίασης μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε το όραμα της 
ομάδας σχεδιασμού και να αναπτύξουμε γνώση που εντοπίζεται σε σύνθετους τομείς. 



Επιπλέον, η συμμετοχή των τελικών χρηστών βοηθά στο σχεδιασμό χρήσιμων, 
αποτελεσματικών και ικανοποιητικών λύσεων. 

Προσέγγιση συν-σχεδιασμού στο έργο CO3 

Στην αρχική φάση του έργου CO3 (WP1), η διαδικασία του συν-σχεδιασμού στοχεύει στον 
καθορισμό υψηλού επιπέδου απαιτήσεων για τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες που πρέπει 
να δοκιμαστούν. Αυτές οι απαιτήσεις θα καθοριστούν βάσει των σεναρίων και άλλων 
στοιχείων που θα προσδιοριστούν από τους άμεσους και έμμεσους χρήστες. Τα 
αποτελέσματα θα εμφανίζονται σε μία πλατφόρμα που ενσωματώνει διαφορετικές 
τεχνολογίες και επιτρέπει συμμετοχικές διαδικασίες, όπως διαδικασίες συν-δημιουργίας, 

συν-παραγωγής και συν-διαχείρισης (WP2-> WP5). Η γενική αυτή προσέγγιση 
απεικονίζεται στο Σχήμα 3. 

 

 

Σχήμα 3 Χαρτογράφηση της συμμετοχικής προσέγγισης του CO3 έργου 

 

Απαιτήσεις της μεθοδολογίας του CO3 

Η μεθοδολογία έχει επικεντρώνεται σε πέντε πυλώνες: 

Σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη (UCD): Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική που 
βασίζεται στο χρήστη, η μεθοδολογία του συν-σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
βασικές αρχές: την ενεργό συμμετοχή των τελικών χρηστών για να αποκτήσουν μια 
πραγματική άποψη σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, την διεπιστημονική συνεργασία χάρη στην 
εξειδίκευση και την ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν την προτεινόμενη λύση σε βάθος 
χρόνου. 

 



 
Σχήμα 4 Παράδειγμα user centred σχεδιασμού 

 

Συμμετοχική προσέγγιση: Με την εμπλοκή των τελικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων 

κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων συν-σχεδιασμού, τα σενάρια των υπηρεσιών θα 
είναι συναφή με το τελικό πλαίσιο. Η μεθοδολογία του έργου CO3 βελτιώνεται 
προοδευτικά από μια πρώτη ομάδα στο τελικό κοινό των συμμετεχόντων. 
 

 
Σχήμα 5 Λίστα συμμετεχόντων: μια σταδιακή ανάπτυξη από τα μέλη της ομάδας στο γενικό κοινό 

 

Μεθοδολογία προσανατολισμένη στο σχεδιασμό (Design oriented methodology)  

 

Αυτή η μεθοδολογία είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει 
διερευνητικές, ιδεαλιστικές/εννοιολογικές και πρωτότυπες δραστηριότητες. Σε όλες τις 
φάσεις, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται συνεργατικά στην προτεινόμενη λύση. Αυτή η λύση 



θα αποτελεί ένα σενάριο για μια προτεινόμενη υπηρεσία, σχεδιάγραμμα ή πρωτότυπο με 
ποικίλα επίπεδα ωριμότητας, και θα αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη. 
 

Ποιοτική προσέγγιση με βάση τα δεδομένα 

 

Αυτή η προσέγγιση παρέχει καλύτερο τρόπο για την εντοπισμό των αναγκών και των 
δεξιοτήτων, την αντιμετώπιση των εμποδίων και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Ως ποιοτική μέθοδος, η συλλογή δεδομένων είναι πιο σύνθετη από την 
απλή ανάλυση και παρέχει μια πλουσιότερη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για περαιτέρω ενέργειες και αποφάσεις στις 
επόμενες φάσεις σχεδιασμού. 
 

 Αρθρωτή και παραμετροποιήσιμη μέθοδος 

 

Η μεθοδολογία του CO3 πρέπει να είναι αρθρωτή. Καθώς οι διάφορες υποδείξεις και οι 
περιορισμοί εξαρτώνται από την πιλοτική εφαρμογή, συγκλίνουν τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν στη μεθοδολογία στους τελικούς πιλότους, δημιουργώντας μια άμεση 
σχέση μεταξύ των φάσεων συν-σχεδιασμού και πιλότων. 
 

Ο συν-σχεδιασμός αποτελεί απαραίτητο βήμα στο έργο CO3 για την ανάκτηση των 
απαραίτητων ανατροφοδοτήσεων, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και του 
οράματος των τελικών χρηστών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη 
μεθοδολογία, διαβάστε τη CO3 Μεθοδολογία συν-σχεδιασμού.  

 

---  

Ετικέτες: έργο CO3 – Συν-σχεδιασμός – User Centred Design – Design Thinking 

 

CO3 Μεθοδολογία συν-σχεδιασμού  
 

Η μεθοδολογία έχει τρεις βασικές δραστηριότητες που εμπλέκουν τη Δημόσια Διοίκηση και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παρουσίαση του έργου και την αξιολόγηση τεχνικών 
ζητημάτων: συναντήσεις για τεχνικά ζητήματα και επιδείξεις, ώστε να παρουσιαστεί μια 
επισκόπηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από κάθε τεχνολογία. Οι face2face 
συναντήσεις ανταλλαγής γνώσεων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα σενάρια των 
πιλότων, τις τοπικές πολιτικές και τις ανάγκες Τα εργαστήρια συν-σχεδιασμού με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών χρησιμοποιούν το CO3 toolkit. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

 

CΟ3 Μεθοδολογία συν-σχεδιασμού  
 

Η μεθοδολογία έχει τρεις βασικές ενότητες που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6 με στόχο την 
παρουσίαση του έργου και την αξιολόγηση τεχνικών ζητημάτων από εξειδικευμένους στον 
τομέα των τεχνολογιών σε δημόσιους υπαλλήλους και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών. 
 



Οι πρώτες συναντήσεις της σύμπραξης περιλαμβάνουν τη δημόσια διοίκηση, όπως για 
παράδειγμα Δήμους. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα εργαστήρια συν-σχεδιασμού με 
τους τελικούς χρήστες και τη δημόσια διοίκηση. Στην τρίτη φάση αναλύονται τα 
αποτελέσματα του εργαστηρίου, τα ποιοτικά δεδομένα και οι έμμεσες πληροφορίες για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ερωτηματολογίων. Η φάση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς σε αυτήν 
επιβεβαιώνεται ο σχεδιασμός υπηρεσιών, οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις που πληρούν 
το τελικό πλαίσιο. Η τέταρτη φάση, δηλαδή η τελική ανάπτυξη και σύνδεση των 
τεχνολογιών, είναι αυτή όπου δοκιμάζεται η συν-σχεδιασμένη υπηρεσία και γίνονται οι 
απαραίτητες αλλαγές. 
 

 
Σχήμα 6 Roadmap της CO3 μεθοδολογίας 

 

Η μεθοδολογία CO3 έχει ορισμένες βασικές υποχρεωτικές δραστηριότητες διαφόρων 
τύπων: 
 

Τεχνολογική: Προκειμένου να δοθεί η γενική εικόνα και οι δυνατότητες κάθε τεχνολογίας, 
πραγματοποιείται μια σειρά συναντήσεων και webinars από τη σύμπραξη, 

συμπεριλαμβανομένων των τριών κύριων δήμων, δηλαδή των πιλότων.  

 

Διαμοιρασμός γνώσης: Οι συναντήσεις, οι κατ' ιδίαν συνεντεύξεις, οι συναντήσεις με τις 
ομάδες και οι on-site επισκέψεις είναι σημαντικές για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
τις υπάρχουσες υπηρεσίες, τις τοπικές πολιτικές, τις ανάγκες, τους πόρους και τους 
περιορισμούς που εντοπίστηκαν στα τρία σενάρια των πιλότων. 
 

Συμμετοχικά εργαστήρια: χωρίς τη συμμετοχή των τελικών χρηστών, οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς και η δημόσια διοίκηση είναι αδύνατο να σχεδιάσουν μια υπηρεσία που να 
θεωρείται χρήσιμη στον τελικό χρήστη. Επίσης, βοηθά στον προσδιορισμό της περίπτωσης 
χρήσης κάθε σεναρίου.  
 

Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες απαιτούν υλικό υποστήριξης που συλλέχθηκε στο 
"CO3 Toolkit". Το CO3 Toolkit αποτελείται από διάφορα στοιχεία, για παράδειγμα: 
 



Το όραμα του έργου και η παρουσίαση των τεχνολογιών CO3: Μια παρουσίαση που θα 
χρησιμοποιηθεί στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις και στα webinars. Περιέχει την περίληψη του 
έργου και μια εισαγωγή σε κάθε μία από τις τεχνολογίες CO3: blockchain, liquid feedback, 
first life και gamification. 
 

Οδηγός για τη συνέντευξη των ενδιαφερομένων μερών CO3: Είναι ένας οδηγός για την 
χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων και τις συναντήσεις μαζί τους. Χρειάζεται ο ορισμός 
του τόπου, το προφίλ του συμμετέχοντα, τα ενδιαφέροντα, η παρεχόμενη υπηρεσία. Ο 
οδηγός αυτός είναι χρήσιμος για την εξεύρεση πιθανών ενδιαφερομένων, όπως ενώσεις, 
ομάδες πολιτών κ.λπ. 
 

Λίστα ερωτήσεων: Πρόκειται για συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις CO3 τεχνολογίες, 
τις συνήθειες των χρηστών και χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ του τελικού χρήστη. Ο 
στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι η εξατομίκευση της υπηρεσίας. 
 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού 

 

Το εργαστήριο είναι συνήθως ολοήμερο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
διαρκέσει έως δύο ημέρες, το οποίο εξαρτάται και από τον αριθμό των ομάδων. 
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ετερογενείς, 
συμπεριλαμβανομένων των εταίρων, αλλά και εξωτερικών φορέων πέραν της σύμπραξης 
του CO3. Οι ετερογενείς ομάδες θα εξάγουν περισσότερες πληροφορίες από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Είναι απαραίτητο να εξισορροπηθούν τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που χαράσσουν πολιτική, των πολιτών, των εξειδικευμένων 
τεχνολογίας κλπ. Κάθε μία από τις ομάδες θα υποστηρίζεται από έναν συντονιστή 
(facilitator) από το CO3, ο οποίος γνωρίζει τις τεχνολογίες και τους στόχους του έργου. Ένα 
άτομο ανά ομάδα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του καταγραφέα για να σχεδιάσει και να 
γράψει το περιεχόμενο σε έντυπο υλικό. Το Σχήμα 7 συνοψίζει τις παραπάνω πληροφορίες. 
 

 
Σχήμα 7 Εργαστήριο συν-σχεδιασμού, κατανομή ομάδων 

 

Τα δεδομένα συλλέγονται πριν από το εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν 
ένα ερωτηματολόγιο και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου συμπληρώνουν διαφορετικούς 
καμβάδες (ECOSYSTEM, ACTORS PORTRAIT κλπ.), ξεχωριστοί για την κάθε ομάδα. Επίσης, 



είναι σημαντικό να σημειωθεί και να καταγραφεί πού και πώς χρησιμοποιούνται οι κάρτες 
CO3 στους καμβάδες. 
 

Τα στοιχεία του CO3 toolkit είναι:  

 

ECOSYSTEM CANVAS (Καμβάς οικοσυστήματος): Ο καμβάς αυτός, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
8 προέρχεται από το Canvas Design Platform. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 
τριών τύπων προφίλ των ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι 
διοργανωτές ενθαρρύνουν τον συμμετέχοντα να τοποθετηθεί στη συζήτηση ανάλογα με το 
προφίλ του, δηλαδή ή ως στέλεχος της δημόσιας διοίκησης ή ως δημόσιος υπάλληλος.  

 

 
Σχήμα 8 Καμβάς οικοσυστήματος: Η χαρτογράφηση των τοπικών ενδιαφερόμενων 

  

ACTOR PORTRAIT (προφίλ δρώντα): όπως φαίνεται και στο Σχήμα 9, η κατηγορία αυτή 
εμπνέεται από το Canvas Design Canvas, αναλύει τις ανάγκες, τους διαθέσιμους πόρους και 
τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία 
προσδιορίστηκαν στην προηγούμενη φάση της ανάλυσης. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται για κάθε ένα από τα τρία προηγούμενα προφίλ: καταναλωτής, πάροχος, 
εταίρος. 
 



 
Σχήμα 9 Προφίλ δρώντα: όπου συλλέγονται οι δεξιότητες, οι ανάγκες και οι περιορισμοί 

 

EXCHANGE FLOW CANVAS: Αυτός ο καμβάς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10, επικεντρώνεται 
στους τύπους συναλλαγών πόρων (απτών και μη απτών) που ανταλλάσσονται μεταξύ των 
actors. 

 

 
Σχήμα 10 Exchange flow: Ποιοι πόροι/αξίες ανταλλάσσονται; 

 



VALUE PROPOSITION (καμβάς πρότασης υπηρεσίας/προστιθέμενης αξίας) - ο καμβάς 
αυτός, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 11 συμβάλλει στον ορισμό της αξίας για την 
προτεινόμενη υπηρεσία. Εδώ περιλαμβάνονται οι σχετικές CO3 τεχνολογίες με τη χρήση 
της αντίστοιχης κάρτας. Ο καμβάς της προστιθέμενης αξίας περιέχει μια περίληψη του 
γιατί η υπηρεσία είναι απαραίτητη, τι χρήζει βελτίωσης και ποιος θα ωφεληθεί από αυτήν.  
  

 
Σχήμα 11 Πρότυπο για τον καθορισμό της προστιθέμενης αξίας από την εφαρμογή των CO3 τεχνολογιών σε υπηρεσίες.  

 

EXPERIENCE CANVAS - Βασίζεται στο User Journey, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12. 

Αποτελείται από ένα σχήμα που αντιστοιχεί σε μια τυπική ακολουθία βημάτων που πρέπει 
να ακολουθήσει ένας χρήστης ώστε να χρησιμοποιήσει την νέα υπηρεσία. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να φανταστούν ότι είναι ο τελικός χρήστης ώστε να δημιουργηθεί η 
ανάλογη οπτική. Οι συμμετέχοντες πρέπει να καθορίσουν τον τόπο, τι θα ανακαλύψει ο 
χρήστης, ποιες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν και, τέλος, ποιες τεχνολογίες θα 
χρησιμοποιηθούν. Οι δραστηριότητες και οι τεχνολογίες τοποθετούνται δίπλα-δίπλα, ώστε 

να επιτρέψουν στον συμμετέχοντα να δει και να προτείνει πιθανές λειτουργικές 
αλληλεπιδράσεις. 
 



 
Σχήμα 12 Experience canvas (Καμβάς εμπειριών): Η διαδρομή ανακάλυψης μιας υπηρεσίας 

 

CO3 κάρτες: αποτελούν εξαιρετικό υποστηρικτικό υλικό για τη διαδικασία συν-σχεδιασμού 
(κάρτες μεθόδων IDEO). Είναι ένα εργαλείο φιλικό προς το χρήστη, χρησιμοποιεί απλό 
λεξιλόγιο για να επεξηγήσει σύνθετες έννοιες, όπως στην περίπτωση του CO3, και βοηθά 
να κατανοηθούν οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι του CO3. Μια πρώτη γενική οργάνωση των 
καρτών παρουσιάζεται στο Σχήμα 13 όπου υπάρχουν τέσσερις κύριες ομάδες (έννοιες, 
στρατηγικές, τεχνολογικά χαρακτηριστικά, εμπλεκόμενες διεργασίες) κάθε μία από αυτές 
με παραδείγματα. 
 

 
Σχήμα 13 Η δομή περιεχομένου των καρτών CO3 

 

Στο ακόλουθο Σχήμα 14 καθορίζεται το πρότυπο για κάθε μια από τις κάρτες. Υποδεικνύει 
τη θέση του κειμένου και της παλέτας χρωμάτων για τις διάφορες κατηγορίες. Στο Σχήμα 
15, παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα κάθε κάρτας για την έννοια της 
συμμετοχικής οικονομίας. 



 
Σχήμα 14 Πρότυπο κάρτας CO3 

 

 
Σχήμα 15 Παράδειγμα CO3 κάρτας: η έννοια της συμμετοχικής οικονομίας 

 

Το παραπάνω υλικό χρησιμοποιήθηκε στους πιλότους, στο "εργαστήριο συν-σχεδιασμού 
του Παρισιού", στο Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Παρίσι, στο Εργαστήριο συν-

σχεδιασμού - Τορίνο και στο Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Αθήνα.  

 

---  

Ετικέτες: CO3 έργο – Co-design – User Centred Design – Design Thinking 

 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Παρίσι 
 

Το IRI διενήργησε εσωτερικές συναντήσεις για να καθορίσει τους ενδιαφερόμενους που θα 
προσκληθούν, να διοργανώσει το εργαστήριο και να αναζητήσει τους βέλτιστους 



συνεργάτες που θα ενδιαφέρονται για τις CO3 τεχνολογίες. Με βάση τα παραπάνω, το 
εργαστήριο χωρίστηκε σε δύο σενάρια: ανακύκλωση, BIM (Building Information Modelling - 
Μοντέλα Δομικών Πληροφοριών) και αστικός σχεδιασμός και συμμετοχικές κλινικές. Το 
εργαστήριο βασίστηκε στην κατεύθυνση πως οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αισθάνονται 
ότι μπορούν να δουλέψουν μαζί σε ένα συνεργατικό οικοσύστημα όπως το CO3.  
 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο > 

 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Παρίσι 
 

Τον Μάιο 2016 το Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιακών Συστημάτων, η 
Γενική Γραμματεία Μετασχηματισμού και Απλοποίησης διαδικασιών και η Γενική 
Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας ανέθεσε στην ένωση Δήμων Plaine 
Commune (9 δήμοι του Seine-Saint-Denis), στο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας και 
στην ένωση Ars Industrialis να μελετήσουν και να εφαρμόσουν στην περιοχή 
πειραματισμούς σχετικούς με την συμμετοχική οικονομία - να διευκρινίσουν και 
σχηματοποιήσουν τις δυνατότητες μιας τέτοιας εφαρμογής. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το IRI ανέπτυξε το πρόγραμμα Περιοχή Συμμετοχικής Μάθησης 
(Territoire Apprenant Contributif, TAC). Τα επόμενα 10 χρόνια, το IRI θα συν-δημιουργήσει 
με τους κατοίκους του Plaine Commune την πρώτη πιλοτική εφαρμογή για σχεδιασμό και 
πειραματισμό της συμμετοχικής οικονομίας, σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις, την 
τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικούς εταίρους (Fondation de France, Orange, Dassault 
Systèmes, Caisse des Dépôts et Consignations, Société Générale, Crédit du Nord, Danone, 

AFNIC Foundation). 

 

Το προσωπικό του IRI ξεκίνησε τις πρώτες εσωτερικές συναντήσεις καθορίζοντας την λίστα 
των πιθανών ενδιαφερόμενων, να περιγράψει την οργάνωση του εργαστηρίου και να 
καθορίσει τους βέλτιστους συνεργάτες με ισχυρό ενδιαφέρον για τις CO3 τεχνολογίες. Το 
IRI επίσης μετέφρασε στα γαλλικά το υλικό του CO3 toolkit που περιλαμβάνει 
ερωτηματολόγια και καμβάδες με στόχο να διευρυνθεί η δυναμική του έργου.  
 

Συγκεκριμένα για το εργαστήριο του Παρισιού, το IRI αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το 
καμβά εμπειριών καθώς επιλέχθηκε η χρήση μιας άλλης εκδοχής του. Η εκδοχή αυτή 
επικεντρώθηκε σε δραστηριότητες και όχι σε τεχνολογίες, καθώς η ανάλυση των 
τεχνολογιών που θα υλοποιηθούν θα γίνει σε δεύτερο χρόνο σε εσωτερικές συναντήσεις 
του IRI. Λόγω χρονικών περιορισμών, οι κάρτες του CO3 δεν ήταν διαθέσιμες για το 
εργαστήριο που έλαβε χώρα μόνο 3 μήνες μετά την έναρξη του έργου και συνεπώς το 
συγκεκριμένο υλικό δεν χρησιμοποιήθηκε. 
 

Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ερωτηματολογίων για τη συλλογή των αναγκών 
της περιοχής Plaine Commune, το εργαστήριο χωρίστηκε σε δύο σενάρια: ο αστικός 
σχεδιασμός, η ανακύκλωση και η διαχείριση κατοίκων (ομάδων ανακύκλωσης, BIΜ και 
αστικού σχεδιασμού), ενώ το δεύτερο σενάριο αναφέρεται στον τομέα της φροντίδας, 
ευεξίας και διατροφής (Συμμετοχική Κλινική).  

 



Πριν τον διαχωρισμό των ομάδων, διεξήχθη η βασική παρουσίαση του έργου από τους CO3 
εταίρους που διοργάνωσαν το εργαστήριο με την ανάλογη τεχνική γνώση όπου 
απαντήθηκαν οι σχετικές απορίες και εξηγήθηκαν οι τεχνολογίες που θα συνθέσουν το 
framework για το εργαστήριο συν-σχεδιασμού. Η παρουσίαση σχεδιάστηκε με έναν 
χαρακτήρα συζήτησης ώστε να αναδειχθούν οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί της πιλοτικής 
εφαρμογής του Παρισιού. 
 

 
Σχήμα 16 Εισαγωγικές διαφάνειες για τις τεχνολογίες 

 

Ανακύκλωση, BIM και Αστικός Σχεδιασμός  

 

 
Σχήμα 17 Εργαστήριο Ανακύκλωσης, BIM και Αστικού Σχεδιασμού  

 

Η ομάδα της Ανακύκλωσης, BIM και Αστικού Σχεδιασμού εστίασε στην ιδέα να δοθεί στους 
κατοίκους μεγαλύτερος έλεγχος των διαδικασιών σχεδιασμού, ανέγερσης, κατεδάφισης και 
ανακύκλωσης χάρη στις τεχνολογίες CO3. Αποφασίστηκε να στοχεύσουν σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού που θα ανεγερθεί στο Παρίσι το 2024 
εκμεταλλευόμενοι την εξειδίκευση και εμπειρία των εταίρων, ειδικά σε σχέση με τους 
νομικούς περιορισμούς, καθώς και τα υπάρχοντα πολιτικά και οικονομικά standards και 
ενδιαφέροντα της περιοχής. 
 



Ο βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η εκδημοκράτηση, η ενδυνάμωση των κατοίκων 
και των μαθητών στη διαδικασία σχεδιασμού με σκοπό να προταθούν νέοι τρόποι 
ψηφιακών χρήσεων των projects που αφορούν το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Χωριό 
(επανα-ανάπτυξη κτηρίων, αναδιανομή χώρων, επανα-χρησιμοποίηση δομικών υλικών, 
συμμετοχικός σχεδιασμός). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, προέκυψε η δυνατότητα 
χρήσης Επαυξημένης Πραγματικότητας για την προεπισκόπηση των αλλαγών και τον 
σχολιασμό σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, προτάθηκε η χρήση του LiquidFeedback και 
του ePlanete για την συζήτηση πάνω σε θέματα σχεδιασμού και κόστους. Κατά τη διάρκεια 
του εργαστηρίου, προτάθηκε το παρακάτω πλάνο: 
 

1. Οι χρήστες αρχίζουν να “χτίζουν” κτήρια, εξοπλισμό, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις 
μέσω εργαστηρίων MineCraft 

2. Στον MineCraft DYN χάρτη μπορεί να προστεθεί ένα επίπεδο FirstLife χάρτη 

3. Από το FirstLife προτείνονται σύνδεσμοι σε ομάδες συζήτησης FirstLife 

4. Από το FirstLife προτείνονται σύνδεσμοι στο LiquidFeedback για προτάσεις κτηρίων 
που θέτονται σε ανοιχτό διάλογο. Μεταξύ των προτάσεων, ορισμένες μπορούν να 
αναλυθούν περαιτέρω με βάση την commoning αξία τους σε μια έκδοση του IRI 
ePlanete Blue, και στην συνέχεια να ανατεθούν και να υποστηριχθούν από 
συμμετοχικά έσοδα. 

5. Από το FirstLife και το LiquidFeed προτείνονται σύνδεσμοι για σχολιασμό στο 
Hypothes.is και στο RenKan 

6. Τα MineCraft νομίσματα μπορούν να γίνουν tokenized και να εξαχθούν σε νόμισμα 
blockchain Commons. 

 

Επίσης οι διοργανωτές του εργαστηρίου έκαναν μια πρόταση για το CO3 toolkit, καθώς 
συμπέραναν πως το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ο τρόπος που θα συνδυαστούν οι 
τεχνολογίες και όχι τόσο η καινοτομία τους. Ο τελικός συνδυασμός θα πρέπει να είναι 
ανάλογος της εφαρμογής σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, είναι χρήσιμη η δυνατότητα 
πρόσβασης σε τοπικά κοινωνικά δίκτυα της περιοχής που έχουν tagged στοιχεία σε 2D 
χάρτες ή σε ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Συνεπώς είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα να οπτικοποιούνται διαφορετικά στοιχεία και διάλογοι για τη συγκεκριμένη 
περιοχή ενδιαφέροντος ώστε να προκύπτει μια αντίληψη για τα τοπικά θέματα στην οποία 
να συνεισφέρουν οι τελικοί χρήστες. 
 

Συμμετοχική Κλινική 

 

Η ομάδα Συμμετοχικής Κλινικής εστίασε στις ανάγκες της περιοχής Plaine Commune ώστε 
να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να αναβιώσει το αίσθημα κοινότητας μέσω της 
δημιουργίας δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην κοινότητα (π.χ. συζητήσεις μεταξύ των 
γονέων σε γειτονιές) και επίσης υπηρεσιών που εστιάζουν στην κοινότητα (π.χ. φύλαξη 
μωρών σε γειτονίες για τις οικογένειες). Η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
ανταλλαγή και διαμοιρασμό των δυσκολιών σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών 
βασιζόμενη στην ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό μπορεί να οργανωθεί σε ένα γεωγραφικά 
εντοπισμένο κοινωνικό δίκτυο ώστε να είναι εμφανείς σε ένα σημείο οι υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, σχετικές ενώσεις, συζητήσεις και προτάσεις. Το τελευταίο θα 
ενδυναμώσει τους γονείς και το προσωπικό φροντίδας παιδιών μέσω της ανταλλαγής 
καλών πρακτικών και της δημιουργίας κοινής γνώσης.  



 

 
Σχήμα 18 Η ομάδα Συλλογικής Κλινικής χρησιμοποιεί έναν από τους CO3 καμβάδες 

 

Το σενάριο εφαρμογής του εργαστηρίου ήταν σχετικό με τη χρήση “οθονών” ηλεκτρονικών 
συσκευών ως babysitters ώστε οι γονείς να έχουν χρόνο ξεκούρασης. Στη συνέχεια, 
προτάθηκε ένας τρόπος συνδυασμού των CO3 τεχνολογιών ώστε να αλληλεπιδρούν με 
τους γονείς. Το παρακάτω πλάνο υλοποίησης που προτάθηκε είναι: 
 

1. Το FirstLife εντοπίζει γεωγραφικά το κοινωνικό δίκτυο όπου βρίσκονται και 
ανταλλάζουν πληροφορίες και γνώσεις γονείς, υπάλληλοι και οργανισμοί φροντίδας 
παιδιών. 

2. Το LiquidFeedback χρησιμοποιείται για την συζήτηση σχετικά με άλλες 
δραστηριότητες, χρηματοδοτήσεις κ.ά. Ο σχηματισμός άποψης πρέπει να 
ενσωματώσει και το Hypothes.is ώστε να προκύψουν πιο ενδιαφέρουσες, 
ενημερωμένες και εις βάθος συζητήσεις. Όταν οριστικοποιηθούν, οι LF συζητήσεις 
μπορεί να γίνει μια σύνοψή τους στο Renkan mind map.  

3. Τα αποτελέσματα των LF συζητήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό στο 
ePlanete. 

4. Το εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας θα δώσει την δυνατότητα να 
προστεθούν ετικέτες και κατηγοριοποιήσεις σημείων, πλατειών, παιδικών σταθμών, 
νηπιαγωγείων κτλ. 

 

Επίσης, οι διοργανωτές του εργαστηρίου κατέληξαν στην εξής πρόταση για το CO3 toolkit. 
Θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί μια αναφορά αξιολόγησης των εργαστηρίων ώστε οι 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη δυνατότητα που τους προσφέρεται από σε ένα 
συμμετοχικό οικοσύστημα όπως το CO3 να εργάζονται μαζί . 
 

---  

Ετικέτες: CO3 έργο – Συν-σχεδιασμός – Παρίσι – Εργαστήριο – Minecraft 

 



 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Τορίνο 

 

Το Τορίνο εφαρμόζει μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ πολιτών και οργανισμών για τη 

δημιουργία και διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών. Ο Δήμος και το RCQ έχουν υλοποιήσει 
ένα σύνολο από δραστηριότητες και εργαστήρια για την προώθηση και διαμοιρασμό τόσο 
του οράματος όσο και των στόχων του CO3 έργου μεταξύ των δημοτικών διευθύνσεων. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, οι CO3 τεχνολογίες μπορούν να 
βελτιώσουν την διαδικασία συν-δημιουργίας διευκολύνοντας την ανάμειξη των πολιτών. 
Το τελευταίο μπορεί να συνεισφέρει στο μοντέλο διαχείρισης των Houses.  

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο> 

 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Τορίνο  

 

Ο Δήμος Τορίνο προωθεί ορισμένα ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά έργα και πρωτοβουλίες 
που ενδυναμώνουν την συμμετοχική και κοινωνική ανάπτυξη ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη εφαρμόζοντας έτσι μια συμμετοχική προσέγγιση μεταξύ πολιτών και 
οργανισμών για την δημιουργία και διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών.  
 

Από τους πρώτους μήνες του έργου ο Δήμος Τορίνο και το RCQ υλοποίησαν ένα κύκλο 
δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για να προωθήσουν τόσο το όραμα όσο και τους 
στόχους του έργου CO3 μεταξύ των δημοτικών διευθύνσεων. Αυτή η πρώιμη 
δραστηριότητα περιλάμβανε 4 εσωτερικές διευθύνσεις και 3 βασικούς ενδιαφερόμενους 
που συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία ενημέρωσης. 
 

 
Σχήμα 19 Turin Open Incet CO3 

 

Στην πρώτη συζήτηση για πιθανές εφαρμογές και ενδεικτικά use-cases παρουσιάστηκαν οι 
CO3 τεχνολογίες σε μεμονωμένα sessions, ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές συζητήσεις. Ως 
συνολικό αποτέλεσμα, προέκυψε ένα κοινό αίτημα από τους συμμετέχοντες να γίνουν 
επιπλέον συζητήσεις και εκδηλώσεις αφιερωμένες στις τεχνολογίες blockchain και 
επαυξημένης πραγματικότητας. 
 



Το εργαστήριο έλαβε χώρα στο Τορίνο στις 13 Ιουνίου σε ένα από τους 8 RCQ κόμβους και 
ξεκίνησε με μια εισαγωγική φάση των δύο τεχνολογιών που αποτελούν το βασικό 
ενδιαφέρον του Τορίνο: το blockchain και η επαυξημένη πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης προέκυψε μια πρωτότυπη εφαρμογή πορτοφολιού ως μια αποδοτική 
μέθοδος που θα καταδεικνύει τις πιθανές οικονομικές δυναμικές που προκύπτουν από το 
blockchain. 

 

Η πρώτη τεχνολογία προέκυψε από τους ενδιαφερόμενους γιατί η διαχείριση 
προπληρωμένων καρτών αναπαριστά έναν βιώσιμο τρόπο να ενεργοποιούνται δράσεις 
σχετικά με κοινά αγαθά. Παράλληλα προωθείται η έννοια της συμμετοχής από δράσεις 
που παρέχουν κίνητρο όπως οι εκπτώσεις, οι πόντοι επιβράβευσης κτλ. Παρόλα αυτά κατά 
την εισαγωγική φάση οι ενδιαφερόμενοι παρατήρησαν ότι απαιτούνται συγκεκριμένες 
δεξιότητες για να συντηρηθούν υπηρεσίες βασισμένες σε blockchain μηχανισμούς.  

 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν δύο βασικά οφέλη. Την βελτίωση της συμμετοχής πολιτών γιατί 
υπάρχει άμεσο feedback από τις ενέργειές τους και την οικονομική βιωσιμότητα λόγω της 
πιθανότητας crowdsourcing campaigns. Στην περίπτωση της επαυξημένης 
πραγματικότητας, η πιθανότητα οπτικοποίησης των στοιχείων στον πραγματικό κόσμο 
βελτιώνει τη διαχείριση των κατακερματισμένων πόρων και χώρων. Σε γενικές γραμμές, 
προέκυψε πως η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες καθώς 
αποτελεί τον πάροχο των υπηρεσιών. 
 

 
Σχήμα 20 Εργαστήριο συν-σχεδιασμού, 13 Ιουνίου 2019, Cecchi Point, Τορίνο, Ιταλία 

 

Το εργαστήριο χωρίστηκε σε ομάδες, μια για την ανακύκλωση και μια δεύτερη για τα 
κτήρια ως αστικά commons. 
 



Ανακύκλωση 

 

Η ομάδα ανακύκλωσης ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του CO3 που μπορούν να εφαρμοστούν 
στο Celocelo έργο, μια πρωτοβουλία που προωθείται από το Casa del Quartiere σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα αγαθά που δωρίζονται. Οι CO3 τεχνολογίες, όπως 
τα γεωγραφικά εντοπισμένα δίκτυα, μπορεί να είναι χρήσιμα στην εξεύρεση και 
δημοσιοποίηση διαθέσιμων αγαθών και επίσης στην διασύνδεση διάφορων actors που 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς. Το τελευταίο μπορεί να βελτιώσει την 
επικοινωνία μεταξύ παροχής/ζήτησης για ενδιαφερόμενους και να μειώσει τα έξοδα 
μεταφοράς. 
 

Τα κτήρια ως αστικά commons 

 

Η δεύτερη ομάδα εστίασε σε θέματα που αφορούν το μοντέλο διαχείρισης του “Casa del 

Quartiere": κάθε “Casa del Quartiere" είναι ένα αστικό common που επιτρέπει στους 
πολίτες και σε τοπικούς κοινωνικούς οργανισμούς να συν-δημιουργήσουν και συν-

διαχειριστούν δραστηριότητες και υπηρεσίες και επίσης ως ένα βαθμό να συν-

διαχειριστούν τον ίδιο τον κοινωνικό κόμβο. 
 

Σε κάθε ένα οι τοπικές οργανώσεις και ομάδες πολιτών μπορούν να βρουν εταίρους και 
πόρους για να οργανώσουν δραστηριότητες από πολιτιστικές μέχρι δραστηριότητες που 
αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες πολιτών. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν στο 
μοντέλο διαχείρισης παίρνοντας πρωτοβουλίες για την διαχείριση ενός πόρου. 
 

Οι διοργανωτές συγκέντρωσαν τους καμβάδες που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου και κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα:  
 

Χάρτης οικοσυστήματος: 
 

Από αυτό τον καμβά προκύπτουν οι actors που αποτελούν  ένα ετερογενές σύνολο το 
οποίο μέσω περαιτέρω ανάλυσης μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά μεμονωμένα  άτομα που κατέχουν το know-how, συχνάζουν στα κτήρια 
της περιοχής ως ιδιώτες (μαθητές, οικογένειες κτλ.) και αποτελούν το αρχικό κοινό των 
Houses και άλλα μεμονωμένα άτομα που συχνάζουν εκεί για να εκπαιδευτούν, να 
εκθέσουν και να δημιουργήσουν παραγωγικές δραστηριότητες. Η δεύτερη κατηγορία είναι 
άτομα οργανωμένα σε επίσημους/ανεπίσημους οργανισμούς και συνεταιρισμούς 
σχετικούς με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κτλ. Η τρίτη κατηγορία είναι οι προμηθευτές και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι. Τέλος, το προσωπικό μπορεί να είναι εκπρόσωποι δημοτικών 
υπαλλήλων ή/και εθελοντές. 
 

Σε γενικές γραμμές το οικοσύστημα παρουσιάζει υψηλό βαθμό ευελιξίας ως προς τους 
ρόλους, καθώς μερικοί μπορούν να συμμετέχουν είτε ως διοργανωτές είτε ως 
ενδιαφερόμενοι.  

 

 

 

 



Προφίλ actors: 
 

Οι actors που σχετίζονται με τα Neighborhood Houses μπορούν εύκολα να παίξουν τόσο το 
ρόλο των ενδιαφερόμενων όσο και των συν-δημιουργών συμμετέχοντας στη διαδικασία 
και προσφέροντας πόρους όπως δεξιότητες, ιδέες, δημιουργικότητα. Όλοι οι 
συμμετέχοντες, ομάδες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα Houses είναι επίσης 
και aggregators ή μπορούν να συνδεθούν και να διευρύνουν το δίκτυο των 
ενδιαφερομένων. Οι στόχοι και οι ανάγκες που τους κινητοποιούν ποικίλουν από την 
πιθανότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ευημερίας, που διαφορετικά δεν θα ήταν 
διαθέσιμες, μέχρι κίνητρα που αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική ένταξη 
καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Όλα τα παραπάνω απαιτούν 
δεξιότητες διαχείρισης και μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες που οδηγούν σε 
αύξηση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες, σε αύξηση του βαθμού κάλυψης αναγκών και 
ενεργοποίησης/ευαισθητοποίησης μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων. 
 

Exchange flow: 

 

Ο Καμβάς Exchange flow επισημαίνει την αξία ορισμένων ροών σε σχέση με τις υπόλοιπες: 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η ροή άμεσης συναλλαγής μεταξύ των ενδιαφερομένων. Το 
τελευταίο προκύπτει από το ρόλο των Houses ως facilitators σε άμεσες συναλλαγές. Ο 
διαμοιρασμός των υλικών πόρων (όπως τα κτήρια, οι χώροι, τα βιβλία, ο χρόνος) είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης συναλλαγής. 
 

Επίσης προκύπτει μια τρίτη περιοχή συναλλαγής - που θεωρείται ενδιαφέρουσα για 
περαιτέρω ανάπτυξη στα CO3 σενάρια - και αφορά την πιθανότητα να ενεργοποιηθούν και 
να διευκολυνθούν συναλλαγές με συνεργάτες εκτός του οικοσυστήματος των Houses. 
Actors όπως εμπορικές ενώσεις και εταιρείες μπορούν να προσφέρουν πόρους που 
θεωρούνται σημαντικοί όπως υποτροφίες, άλλα μέσα χρηματοδότησης ή εναλλακτικά 
μπορούν να ξεκινήσουν συνεργασία συνεισφέροντας στην διατήρηση των κοινών καλών 
(π.χ. τακτική συντήρηση κτηρίων).  
 

Προστιθέμενη αξία: 

 

Ο καμβάς συνοψίστηκε σε προηγούμενες φάσεις καθώς περιέγραφε στους συμμετέχοντες 
τις περιοχές πραγματικού ενδιαφέροντος με βάση τους actors, τις πραγματικές ανάγκες και 
τις ευκαιρίες. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την πιθανότητα να βελτιωθεί η διαχείριση των 
Neighborhood Houses ως commons, μέσω του καθορισμού οικονομικών μηχανισμών ως το 
κλειδί για την αύξηση της πρόσβασης σε υπάρχουσες υπηρεσίες και την ενίσχυση 
πρωτοβουλιών και συναλλαγών. Το τελευταίο θα επιτευχθεί προσφέροντας κίνητρα και 
βιώσιμα εφαλτήρια. 
 

Συμπεράσματα: 
 

Οι CO3 τεχνολογίες μπορούν να επαυξήσουν/βελτιώσουν την διαδικασία συν-δημιουργίας 
και συν-διαχείρισης και να διευκολύνουν την συμμετοχή των πολιτών ως ενδιαφερόμενοι, 
δικαιούχοι ή εθελοντές. Επίσης, είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στο μοντέλο διαχείρισης 
των Houses. 



 

---  

Ετικέτες: έργο CO3 – Συν-σχεδιασμός – Τορίνο – Εργαστήριο – Casa del Quartiere – Αστικά 
commons 

 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Αθήνα 

 

Η βασική ιδέα της πιλοτικής εφαρμογής στην Αθήνα και των σεναρίων είναι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες και η βελτίωσή τους μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη μιας 
κοινής περιοχής όπου διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για τον 
συν-σχεδιασμό και συν-δημιουργία των υπηρεσιών. Τα 2 sessions του εργαστηρίου συν-

σχεδιασμού εντόπισαν θέματα που αφορούν την ιδιωτικότητα και την ένταξη, τα οποία θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την εφαρμογή των CO3 τεχνολογιών. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο > 

 

Εργαστήριο συν-σχεδιασμού - Αθήνα 

 

Η βασική ιδέα της πιλοτικής εφαρμογής στην Αθήνα και των σεναρίων είναι οι κοινωνικές 
υπηρεσίες και η βελτίωσή τους μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη μιας 
κοινής περιοχής όπου διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για τον 
συν-σχεδιασμό και συν-δημιουργία των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικές 
υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στο testing της πιλοτικής εφαρμογής της Αθήνας είχαν 
αρχικά στοχεύσει στην παροχή και διαμοιρασμό περίσσειας τροφής σε ευάλωτο 
πληθυσμό. Ωστόσο, στις πρόσφατες εσωτερικές συναντήσεις με την Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων προέκυψε η ανάγκη διεύρυνσης των use-

cases στο διαμοιρασμό και άλλων αγαθών όπως η στέγαση, υγεία, δεξιότητες, χρόνος κτλ. 
 

Σύμφωνα με το σενάριο διαμοιρασμού τροφής για την πιλοτική εφαρμογή του CO3 οι 
κοινωνικοί και οικονομικοί περιορισμοί υποδηλώνουν και μια μεγάλη αύξηση στην ανάγκη 
για παροχή τροφής. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες εστιάζουν κυρίως σε δύο κατηγορίες 
πολιτών. Από την μια πλευρά άνεργοι, άποροι και μετανάστες που συχνά αντιμετωπίζουν 
θέματα στέγασης και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σίτισης και παροχής γευμάτων. Στην 
άλλη πλευρά είναι φτωχές οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένοι και γενικώς άτομα με 
χαμηλά εισοδήματα που κατέχουν στέγη αλλά λόγω των οικονομικών δυσκολιών δεν 
μπορούν να αγοράσουν βασικά αγαθά όπως ρουχισμό, τροφή κτλ. Οι διευθύνσεις και οι 
υπηρεσίες του Δήμου της Αθήνας που είναι υπεύθυνες είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας και το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων υπό την ίδια 
Διεύθυνση.  
 

Το εργαστήριο προετοιμάστηκε με διαφορετικές εσωτερικές συναντήσεις με το Δήμο 
Αθηναίων και άλλους εταίρους του έργου, όπου αποφασίστηκε η διάρκειά του να είναι 2 
μέρες ώστε να εξασφαλιστεί υψηλότερη ποιότητα αποτελεσμάτων. Οι στόχοι του 
εργαστηρίου και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε απαιτούσε την παρουσία 4 
κατηγοριών συμμετεχόντων: 
 



1. Στελέχη του Δήμου, δημόσιοι υπάλληλοι κοινωνικών υπηρεσιών, τοπική 
αυτοδιοίκηση 

2. ΜΚΟ, οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοινωνικών θεμάτων 
(υγεία, στέγαση, τροφή) 

3. Πολίτες, ομάδες πολιτών και ενώσεις, καταναλωτές των κοινωνικών υπηρεσιών 

4. Συμμετέχοντες με ΙΤ γνώσεις, υπάλληλοι Πληροφορικής. 
  

Οι παραπάνω συμμετέχοντες προέρχονταν από διαφορετικούς φορείς όπως: 
 

 Δημόσια διοίκηση: Γραφείο Δημάρχου και Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Υγείας, Chief Digital Officer για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αθήνας  

 Κοινωνικοί φορείς για την υγεία και την αλληλεγγύη: Τμήμα Λεσχών Φιλίας, Τμήμα 
Ένταξης και Υποστήριξης μεταναστών/προσφύγων για την κοινωνική ένταξη, Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Ανοιχτά Σχολεία, Impact Hub Athens, 
ΣυνΑθηνά, Athens Digital lab, πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, Οργανισμός κοινωνικού 
διαμοιρασμού τροφής και κοινωνικής ισότητας, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης 
“Μυρμήγκι” και “Ο Άλλος Άνθρωπος” 

 Εκκλησίες: Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος  

 ΜΚΟ: MISSION από την Εκκλησία της Ελλάδος, Ινστιτούτο Αγγελικούση, Steps, 
Solidarity for all 

 Ιδιωτικές εταιρείες  

 

Φάση προετοιμασίας εργαστηρίου  
 

Πριν το εργαστήριο το OLA διενήργησε δυο εσωτερικά training sessions, ένα στα γραφεία 
της ΔΑΕΜ και ένα στον τοπικό τεχνολογικό συνεργάτη Sociality Coop. Τα sessions είχαν 
οργανωθεί με μια αναλυτική περιγραφή των CO3 τεχνολογιών και στη συνέχεια μια 
συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους και τον τρόπο που αυτές οι 
τεχνολογίες μπορούν να επικοινωνηθούν καλύτερα στους συμμετέχοντες της διαδικασίας 
συν-σχεδιασμού.  
 

Το OLA και η ΔΑΕΜ επίσης δούλεψαν στην προσαρμογή και μετάφραση του υλικού που 
περιλαμβάνει το CO3 toolkit ώστε οι καμβάδες να εναρμονιστούν με τα δεδομένα του use-

case της Αθήνας. Διοργανώθηκαν 2 πρόβες του εργαστηρίου πριν την εκδήλωση ώστε να 
προετοιμαστεί η διαδικασία και να εντοπιστούν σημεία που απαιτούν βελτίωση. Με βάση 
τις πρόβες, αποφασίστηκαν οι παρακάτω αλλαγές στην διαδικασία: 
 

 Ο καμβάς Actor προσαρμόστηκε ώστε να περιλαμβάνει τον δυνητικό ρόλο των 
τεχνολογιών στην εξάλειψη των δυσκολιών και στην επίτευξη των αναμενόμενων 
στόχων 

 Ο Καμβάς Προστιθέμενης Αξίας μεταβλήθηκε σε μια απλούστερη μορφή που να 
εστιάζει στα αναμενόμενα αποτελέσματα ώστε να υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των 
καμβάδων 

 Οι κάρτες απλοποιήθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν μόνο τις τεχνολογίες και μια 
απλή περιγραφή τους ώστε να μην δοθεί στους συμμετέχοντες επιπλέον 
πληροφορία που θα τους αποπροσανατολίσει. 



 Ομοίως η παρουσίαση των τεχνολογιών απλοποιήθηκε και εστίασε περισσότερο 
στα use-cases και λιγότερο στην τεχνική περιγραφή των λύσεων 

 Προστέθηκαν αυτοκόλλητα με τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στους 
καμβάδες κατά τη διάρκεια της συζήτησης ώστε να εντοπιστεί η πιθανή χρήση των 
τεχνολογιών στις υπηρεσίες που θα προτείνονται 

 Επίσης αποφασίστηκε να υπάρχει διαθέσιμη hands-on εμπειρία των τεχνολογιών 
μέσω laptops που θα τοποθετηθούν στο χώρο και θα παρουσιάζουν πρότυπα των 
τεχνολογικών εφαρμογών της σύμπραξης. 

 

Εργαστήριο 

 

Το εργαστήριο χωρίστηκε σε 2 sessions, το πρώτο αφορούσε τη χαρτογράφηση των 
ενδιαφερόμενων και τον καμβά Προστιθέμενης Αξίας, ενώ το δεύτερο ήταν αφιερωμένο 
στον Καμβά Εμπειριών με ομάδες συμμετεχόντων που ήταν περισσότερο design-oriented 

και εξοικειωμένοι με την διαδικασία. Σκοπός ήταν στο δεύτερο session να παρευρεθούν 
συμμετέχοντες που είχαν παρακολουθήσει και το πρώτο μέρος του εργαστηρίου.  
 

Σε κάθε ομάδα συζήτησης οι συνομιλίες καταγράφονταν παράλληλα με την συμπλήρωση 
των καμβάδων και προέκυψε μια σχετική αναφορά για την κάθε ομάδα. Μέσω της 
καταγραφής θα είναι διαθέσιμη περισσότερη πληροφορία για την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του εργαστηρίου. Κάθε τραπέζι αποτελούνταν από 5 συμμετέχοντες: τον 
διοργανωτή, ένα άτομο με τεχνικές γνώσεις, έναν δημοτικό υπάλληλο, ένα άτομο που 
δραστηριοποιείται σε κοινωνική εργασία (ΜΚΟ) και έναν πολίτη (ωφελούμενο). Τα θέματα 
που καλύφθηκαν είναι η τροφή, η υγεία και η στέγαση και κατανεμήθηκαν στα 5 τραπέζια.  
 

Αρχικά, ένα ενημερωτικό slot αφιερώθηκε στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στη 
διαδικασία του συν-σχεδιασμού και στους στόχους του CO3 έργου, που είναι ουσιαστικά η 
πιλοτική εφαρμογή των προτάσεων που θα προκύψουν από το εργαστήριο ώστε να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των τεχνολογιών και η ίδια η διαδικασία του συν-σχεδιασμού. Το 
γεγονός πως οι συμμετέχοντες με ΙΤ γνώσεις είχαν ήδη ενημερωθεί για τις τεχνολογικές 
βάσεις του CO3, έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ώστε να 
αποδοθούν οι τεχνικές προεκτάσεις των θεμάτων που συζητήθηκαν. 
 



 
Σχήμα 21 Παρουσίαση σεναρίων και εισαγωγή στις τεχνολογίες 

 

Οι δημοτικοί υπάλληλοι παρείχαν σημαντικές πληροφορίες στο τρόπο λειτουργίας των 
υπαρχουσών κοινωνικών υπηρεσιών και στην απόδοση των προκλήσεων και δυνατοτήτων 
βελτίωσης. Τα μέλη κοινωνικών πρωτοβουλιών έδωσαν την απαραίτητη κοινωνική 
διάσταση στις συζητήσεις και εξέφρασαν τις δυνατότητες που ανοίγονται όταν οι πολίτες 
αποκτούν σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας ειδικά σε εποχές λιτότητας, όπου οι 
κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αντίστοιχα περιορισμένους πόρους. Οι πολίτες είχαν την 
ευκαιρία να φέρουν στις συζητήσεις την προσωπική άποψη και τις σκέψεις τους.  
 

Χαρτογράφηση ενδιαφερομένων 

 

Οι ομάδες 1 και 2 είχαν ως θέμα την τροφή και η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων ήταν 
ανάλογη. Ως καταναλωτές καταγράφηκαν: άστεγοι, άποροι, μετανάστες, ηλικιωμένοι, 
παιδιά κ.α. Ως πάροχοι: τράπεζες τροφίμων, ιδιωτικοί φορείς αλληλεγγύης, street workers, 
supermarkets, εκκλησίες κ.α. Ως εταίροι ορίστηκαν: Δήμος, κοινωνικοί εταίροι, εταιρίες 
μεταφορών, μάγειρες κ.α. 
 

Η ομάδα 3 εστίασε στον τομέα της υγείας και ως καταναλωτές εντόπισε ενδεικτικά: άτομα 
με αναπηρία, άστεγους, παιδιά, ηλικιωμένους κ.α., ενώ ως παρόχους: ομάδες πολιτών, 
MKO, κοινωνικά φαρμακεία, δημοτικά ιατρεία κ.α. Τέλος, ως εταίρους: την εκκλησία, το 
Δήμο Αθηναίων, το Ελληνικό κράτος κ.α. 
 



 
Σχήμα 22 Η ομάδα 3 

 

Οι ομάδες 4 και 5 συζήτησαν την υπηρεσία της στέγασης και ως δυνητικούς καταναλωτές 
των υπηρεσιών ανέφεραν: νέους πολίτες, φοιτητές, άστεγους, μετανάστες κ.α. Ως 
παρόχους: πλατφόρμες στέγασης, δημοτικά εγκαταλελειμμένα κτήρια, πολίτες που 
διαθέτουν προς ενοικίαση σπίτια ή δωμάτια. Τέλος οι εταίροι που χαρτογραφήθηκαν είναι: 
ο Δήμος Αθηναίων, ΜΚΟ, ιδιωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί στέγασης κ.α.  
 

 
Σχήμα 23 Καμβάς οικοσυστήματος ομάδας 4 

 

Value Proposition canvas 

 

Οι ομάδες 1 και 2 στη θεματική της τροφής πρότειναν ως αξία τη σταθερή και συνεχή 
πρόσβαση σε ποσοτικά και ποιοτικά τρόφιμα για την αύξηση της ποιότητας ζωής και τη 
βελτίωση της κοινωνικής σταθερότητας και συνοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 



geolocated τεχνολογιών, την τεχνολογία FirstLife για χαρτογράφηση των σημείων διανομής 
των προϊόντων και των μικρών παραγωγών. Το LiquidFeedback επιλέχθηκε για να παρέχει 
αξιολόγηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις υπηρεσίες και το blockchain για να 
παρακολουθήσει την ποσότητα παράδοσης τροφίμων και τον έλεγχο του ποιος τα 
λαμβάνει και πόσα τρόφιμα παραδίδονται. Αυτό θα απλοποιήσει τη διαδικασία  στην 
περίπτωση που θα εφαρμοστεί από τρίτο μέρος ή/και τη διοίκηση. Μερικοί από τους 
συμμετέχοντες πρότειναν τη χρήση κώδικα QR για να επιτρέψουν στον τελικό χρήστη να 
αποκτήσει τα αγαθά και να παρακολουθεί την πορεία διανομής. 
 

Η ομάδα 3, στο σενάριο της υγείας, προτάθηκε ως αξία η βελτίωση της υπηρεσίας της 
χρήσης των φαρμάκων που δεν τα χρειάζονται πλέον κάποιοι, ανακοινώνοντας το μέσω της 
τεχνολογίας FirstLife. Για να περιοριστεί και να αποφευχθεί η κατάχρηση, το Blockchain 
προτείνεται ως μέθοδος ταυτοποίησης, καθώς μπορεί να αποθηκεύσει προσωπικά ιατρικά 
δεδομένα που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα. Η τεχνολογία FirstLife θα βοηθήσει στην 
απεικόνιση της προσφοράς και της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας. 
 

Από τις ομάδες 4 και 5 που αφορούν το σενάριο της στέγασης, προτάθηκε μια δημόσια 
υπηρεσία με την μορφή πλατφόρμας βασισμένη στην κοινωνική συνεργασία, συνδέοντας 
τους ανθρώπους που έχουν άδεια/εγκαταλελειμμένα σπίτια με εκείνους που τα έχουν 
ανάγκη. Θα παρέχει επίσης δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να μοιράζονται τα 
κτήρια τους με τρίτους ως κοινωνική κατοικία. Ο χάρτης FirstLife μπορεί να παρουσιάσει 
κτήρια που τα διαχειρίζεται ο Δήμος και μετά τον έλεγχό τους προστίθενται στην 
πλατφόρμα με ένδειξη των αναγκών του κτηρίου (π.χ. επισκευή, συνεισφορά χρήματος 
κλπ.). Εάν ο Δήμος θέλει να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες, μπορεί να τους παρασχεθούν 
tokens μέσω της τεχνολογίας blockchain. Τέλος, αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ως στόχο να 
κερδίσει χρήματα από τους φόρους. 
 

Experience canvas 

 

Στη τη δεύτερη φάση, οι ομάδες για το σενάρια της τροφής και της υγείας συνδυάστηκαν 
σε μια και μετά συμπληρώθηκε ο experience canvas. Στην περίπτωση του σεναρίου της 
υγείας, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης (ηλικιωμένος) δεν είναι εύκολο να ανακαλύψει την 
ύπαρξη της υπηρεσίας ο ίδιος. Αυτό το εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί με τη βοήθεια των 
φροντιστών των ηλικιωμένων. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί και εδώ το πρόβλημα της 
ιδιωτικότητας αν π.χ χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα FirstLife. Στην περίπτωση του σεναρίου 
της τροφής, η υπηρεσία μπορεί να επικοινωνηθεί από τον ΚΥΑΔΑ και το κέντρο βοήθειας 
των πολιτών. Ο πιθανός ωφελούμενος χρήστης μπορεί να συμμετάσχει χρησιμοποιώντας 
μια εφαρμογή για κινητά ή άλλο τερματικό. Οι χρήστες μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιήσουν κωδικούς QR για να αποκτήσουν πρόσβαση στην περίσσεια τροφής.  
 

Όσον αφορά στις ομάδες που ασχολήθηκαν με τη στέγαση, τα  κύρια σημεία 
προβληματισμού ήταν η διαφάνεια, τα κίνητρα, η προστασία της περιουσίας, τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και η εμπιστοσύνη μεταξύ του ιδιοκτήτη σπιτιού και του 
ωφελούμενου. Αυτό απαιτεί τη δέσμευση του Δήμου ως νόμιμου αντιπροσώπου για την 
προστασία όλων των προηγούμενων σημείων. Η ανακάλυψη της υπηρεσίας από πιθανούς 
χρήστες μπορεί να επιτευχθεί μέσω περιηγήσεων στην πόλη, καμπάνιες σε παραδοσιακά 
μέσα, καμπάνιες σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και διαδρομές στην πόλη που 



διοργανώνονται από αρχιτεκτονικές σχολές και ομάδες. Τα παραπάνω στοχεύουν στον 
εντοπισμό διαφορετικών τοποθεσιών με πιθανές χρήσεις και την έναρξη μιας συζήτησης σε 
πλατφόρμες όπως το LiquidFeedback προς ψήφιση και λήψη απόφασης.  

 

 
Σχήμα 24 Experience canvas της ομάδας στέγασης 

 

Συμπεράσματα 

 

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα ιδιωτικότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τις CO3 
τεχνολογίες. Μερικοί συμμετέχοντες ήταν διστακτικοί στην χρήση π.χ. της επαυξημένης 
πραγματικότητας ή του blockchain, και σε ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε να εξηγηθούν τα 
χαρακτηριστικά τους ώστε να γίνουν κατανοητά. Σε ένα άλλο παράδειγμα, η τεχνολογία 
FirstLife περιορίστηκε απλώς στη χρήση ενός 2D χάρτη. Από τη διαδικασία συν-σχεδιασμού 
προέκυψαν χρήσιμα πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνικά ζητήματα, τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.   
 

---  

Ετικέτες: CO3 έργο – Συν-σχεδιασμός – Αθήνα – Εργαστήριο – Τροφή – Στέγαση – Υγεία 
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