
Ο Συμμετοχικός Πολιτιστικός 
Χωρικός Σχεδιασμός ως 

Εργαλείο Χάραξης Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 

1

Σωμαράκης Γ., Υπ. Διδ. ΕΜΠ
Παναγιωτοπούλου Μ., Υπ. Διδ. ΕΜΠ

Στρατηγέα Α., Καθηγ. ΕΜΠ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού



2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συμμετοχική μεθοδολογική προσέγγιση

Διαχείριση πολιτιστικής 
κληρονομιάς με όρους 

βιωσιμότητας και 
ανθεκτικότητας

Στρατηγικό 
συμμετοχικό 
πολιτιστικό 

σχέδιο

Πεδίο εφαρμογής
πρώην Επαρχία Κισσάμου
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ΣΤΟΧΟΣ

Τόνωση αναπτυξιακής δυναμικής περιοχής 
Άμβλυνση ανισοτήτων

Πολιτιστικό απόθεμα ως πυλώνας της αναπτυξιακής 
προσπάθειας με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας

 Συμμετοχή τοπικής κοινωνίας στη σχεδιαστική διαδικασία
 Χάραξη πολιτικής 

Ανάδειξη διπόλου πολιτισμού-τουρισμού / αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πολιτισμός
Ενωτικός, δημιουργικός και πολλαπλασιαστικός ρόλος 

για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
Ολοκληρωμένη αξιοποίηση - μοχλός ανάπτυξης για τις 

τοπικές κοινωνίες

Χωρικός σχεδιασμός
Εργαλείο χάραξης αναπτυξιακής στρατηγικής
Ενσωμάτωση επιλογών και οραμάτων τοπικής κοινωνίας

Κοινωνική Μάθηση – Δικτύωση - Δημιουργία Συναίνεσης
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εξωτερικό 
Περιβάλλον

Εσωτερικό 
Περιβάλλον

Δόμηση / 
Αξιολόγηση 
Σεναρίων

Πλαίσιο 
Πολιτικής

Συμμετοχική Διαδικασία
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Πολυεπίπεδη συμμετοχική προσέγγιση

Επικοινωνία
Διαπροσωπική (εργαστήρια, συναντήσεις, ημερίδες κ.ά.) 
Διαδικτυακή (διαδικτυακοί τόποι Δήμων)

Στάδια εμπλοκής συμμετεχόντων
Διατύπωση στόχου / υποστόχων / αξόνων προτεραιότητας 
Ανάλυση / αξιολόγηση  υπάρχουσας κατάστασης
Καταγραφή & αξιολόγηση πολιτιστικών πόρων
Δόμηση και αξιολόγηση σεναρίων
Πλαίσιο πολιτικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
Προτεραιότητες σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο 

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Παροχή πληροφορίας σχετικής με πολιτιστικούς πόρους 

Τοπικοί Φορείς & Πολίτες 
Διατύπωση απόψεων σχετικών με το περιεχόμενο του 
σχεδιασμού

Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης
Εξειδικευμένη γνώση - περιορισμοί

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό επίπεδο: ψηλά στην ατζέντα πολιτικών

Εθνικό επίπεδο - Πλαίσιο πολιτικής π.χ.
 ΠΕΠ 2014-2020
 RIS3

Σχέση πολιτισμού με άλλους τομείς
Τουρισμός
Αγροδιατροφικός τομέας
Ψηφιακές τεχνολογίες
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Επίπεδο
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτιστικής κληρονομιάς
 Προστασία πολιτιστικού αποθέματος / Διάδοση αξιών
 Ευαισθητοποίηση νέας γενιάς

Εθνικό Επίπεδο
Πολιτισμός: τομέας προτεραιότητας
Αξιοποίηση δίπολου πολιτισμού-τουρισμού για 
ψηφιακή επιχειρηματικότητα (RIS3)

Περιφερειακό Επίπεδο (RIS3/ΠΕΠ)
Πολιτιστικό απόθεμα: συγκριτικό πλεονέκτημα
Ανάδειξη δίπολου πολιτισμού-τουρισμού
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Διατύπωση στόχου, υποστόχων και αξόνων
προτεραιότητας

Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης περιοχής μελέτης

Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών 
και απειλών περιοχής μελέτης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ πολιτιστικού αποθέματος – Χάρτης 
πολιτιστικών πόρων

Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών 
και απειλών πολιτιστικού αποθέματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Ξεχωριστή οντότητα: πολιτιστική ταυτότητα και παράδοση
Τοπική οικονομία: κυριαρχία τριτογενούς τομέα
Πληθυσμός: γηράσκων – αργή ανανέωση 
Αστικοποίηση - αναπτυξιακή υστέρηση ενδοχώρας
Παράκτιο τμήμα: ανάπτυξη μαζικού τουρισμού
Πρόσβαση: άνιση στα διάφορα τμήματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολιτιστικοί πόροι: άφθονοι μη 
επαρκώς αξιοποιημένοι
Πολιτιστικός σχεδιασμός: μη 

ενσωμάτωση στον στρατηγικό 
σχεδιασμό των Δήμων
Πολιτιστικοί φορείς: σημαντική 

παρουσία – δράση



Αξιόλογοι - ενδιαφέροντες 
οικισμοί
Σπήλαια
Μνημειακά δέντρα
Κηρυγμένα μνημεία
Μη κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι
Πολιτιστικές υποδομές
Περιοχές NATURA 2000, 
Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού 
Κάλλους, Φαράγγια
Καταφύγια άγριας ζωής, 
μικροί νησιωτικοί υγρότοποι

12

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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Άξονες αβεβαιότητας
 Βαθμός ολοκλήρωσης πολιτιστικών πόρων
 Χωρικό πρότυπο αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων

Ποιοτική 
Αξιολόγηση

ΔΟΜΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Slocum 2005
GEO Resource Book 2007 



Σενάριο Ι Σενάριο ΙΙ 

Συγκεντρωτικό
πρότυπο αξιοποίησης

Ανάπτυξη διαμπερών 
θεματικών διαδρομών
πόρων ιδιαίτερης αξίας

Ολοκληρωμένο δίκτυο
διαδρομών πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος

Διασύνδεση δικτύων σε 
συγκεκριμένους πόλους

Αποκεντρωτικό πρότυπο 
αξιοποίησης

Πολυκεντρική πολιτιστική 
ανάπτυξη

Αξιοποίηση - ολοκλήρωση 
πόρων διαφορετικής
εμβέλειας και θεματολογίας

Δημιουργία πολυθεματικών 
πολιτιστικών πόλων

14

ΣΕΝΑΡΙΑ
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Ανάπτυξη Θεματικών 
Πολιτιστικών Δικτύων

Αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος

Αγροτικής παράδοσης

Φυσικών πόρων / 
φυσικής κληρονομιάς

Πόρων θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι
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Πολυκεντρικό Μοντέλο 
Αξιοποίησης 

Πολιτιστικών Πόρων

9 περιοχές 
με διακριτή 

πολιτιστική ταυτότητα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Συμμετοχική αξιολόγηση
Ανάλυση SWOT και Πολυκριτηριακή Ανάλυση

Σχετικά κοντινή επίδοση των δύο σεναρίων 
ευελιξία στην επιλογή

Διαμπερείς πολιτιστικές διαδρομές πάνω στις 
οποίες ακουμπούν νησίδες ολοκληρωμένων, 

ποιοτικών και αυθεντικών πολιτιστικών εμπειριών



ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έμφαση: τεχνολογίες ανάπτυξης, διαχείρισης και επικοινωνίας 

πολιτιστικού περιεχομένου

94 μέτρα πολιτικής
18
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Πολιτιστικό απόθεμα
Βασικός πυλώνας για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας μέσω της ανάδειξης και προβολής του

Συμμετοχικός πολιτιστικός χωρικός σχεδιασμός
Αξιοποίηση σύγχρονων προσεγγίσεων και εργαλείων 

συμμετοχικού σχεδιασμού
Συνδυασμός επιστημονικής και εμπειρικής γνώσης, 

πολιτικών επιλογών και εξελίξεων ευρύτερου 
περιβάλλοντος

Διασφάλιση ευρύτερης δυνατής συναίνεσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας

gesomara@gmail.com
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