PARTERRE: Εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής για χωροταξικό σχεδιασμό και
περιφερειακή ανάπτυξη.
Αποτελεσματική, αποδοτική διαβούλευση χωροταξικού σχεδιασμού για τον 21ο
αιώνα.
Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη οδεύουν προς
την αύξηση του ρόλου της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων για βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και εγρήγορσης στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το
χωροταξικό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πρόσφατα
υποχρεωτικό για τις αρχές σχεδιασμού, να συμβουλεύονται το κοινό καθώς επίσης
και θεσπισμένους συμβούλους για όλα τα σχέδια και προγράμματα που απαιτούν
Εκτίμηση της Επίδρασης προς το Περιβάλλον. Παρά τα αποδεικνυόμενα
πλεονεκτήματα στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, οι συμμετοχικές
συμβουλευτικές ασκήσεις κοστίζουν ακριβά και απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες
για την υλοποίησή τους.
Το πρόγραμμα PARTERRE χρησιμοποιεί δυο μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία έχουν
επιτυχώς αναπτύξει αυτά τα ζητήματα στις χώρες που δοκιμάστηκαν και θα τα
δοκιμάσουν σε πέντε διαφορετικά γλωσσικά, πολιτιστικά και κανονιστικά πλαίσια
στην Ευρώπη. Το DEMOS-Plan, το οποίο αναπτύχθηκε από την TuTech στη
Γερμανία και επεκτάθηκε σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό κράτος του Αμβούργου,
δίνει τη δυνατότητα στις αρχές σχεδιασμού να διεξάγουν διαδικτυακές
διαβουλεύσεις με θεσπισμένους συμβούλους και το κοινό, αυτοματοποιώντας τη
διαβουλευτική διαδικασία. Η Ηλεκτρονική Συνάντηση της Πόλης (eTM), που
παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από την Ιταλική εταιρεία Avventura Urbana, είναι μια
δομημένη διαδικασία για την ταυτόχρονη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας
συμβουλευτικών εκδηλώσεων μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων οι
οποίοι να βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Και τα δύο προϊόντα επιφέρουν αποτελέσματα τα οποία είναι χρήσιμα για τις
τοπικές αρχές και είναι εύκολα στην ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες διαδικασίες.
Είναι ένα βοήθημα προς τους σχεδιαστές για συμμόρφωση με τις νομικές
υποχρεώσεις σε σχέση με τις διαβουλεύσεις, ενώ επίσης εξασφαλίζει τον έλεγχο
του κόστους. Το PARTERRE αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία
συνδυάζει το DEMOS-Plan και το eTM, προσφέροντας ένα περιεκτικό σύστημα
καλύπτοντας τόσο τη διαδικτυακή όσο και τη μη διαδικτυακή διαβούλευση.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Tα πιλοτικά πειράματα PARTERRE εφαρμόζουν εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής
για να αναπτύξουν διάφορα κοινά ζητήματα.
-Πολύκεντρη ανάπτυξη και καινοτομία.
-Αγροτικό – Αστικές Συνεργασίες.
-Περιφερειακές καινοτόμες ομάδες.
-Διευρωπαϊκά δίκτυα.
-Διαχείριση Κινδύνου και κλιματολογική αλλαγή.
-Οικολογικές κατασκευές και πολιτιστικοί
Εργαλεία PARTERRE
Ηλεκτρονική Σύσκεψη Δημαρχείου
Η Σύσκεψη Δημαρχείου είναι μια μορφή δομημένης συμμετοχής στην τοπική
κυβέρνηση, δοκιμασμένο στην περιοχή της Νέας Αγγλίας στις ΗΠΑ από την
περίοδο των αποικιών. Στη σύγχρονή της έκδοση, η χρήση τηλεφωνίας, και στη
συνέχεια οι λύσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στα προηγούμενα 15 χρόνια
έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να συμμετάσχουν σε πολιτικές
συζητήσεις πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της
μεθόδου είναι ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων κατατάσσονται βάσει κλίμακας
προτεραιότητας με τέτοιο τρόπο που είναι αμέσως ορατές στους σχεδιαστές
πολιτικών.

Η χαρακτηριστική ημερήσια διάταξη της Ηλεκτρονικής Σύσκεψης Δημαρχείου είναι
δομημένη σε 4 βήματα:
1. Μια αρχική σύνοδος για διανομή πληροφοριών και σε βάθος ανάλυση, δίνοντας
τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να αναπτύξουν περισσότερη
αυτοπεποίθηση με τις ερωτήσεις ως προς τις πολιτικές που θα υποβληθούν για
συζήτηση.
2. Ένας πρώτος γύρος συζητήσεων μέσα σε μικρές ομάδες, δίνοντας τη
δυνατότητα για αμοιβαίο άκουσμα και συγκρίσεις μεταξύ ατομικών απόψεων.
3. Μια τελική σύσκεψη κατά την οποία η Θεματική Ομάδα θα συνοψίσει τα
αποτελέσματα των ομάδων εργασίας και θα δώσει ανταπόκριση στη συνέλευση
μέσω μιας λίστας ερωτήσεων.
4. Μια τελική έρευνα, όπου ο κάθε συμμετέχοντας θα απαντήσει ατομικά στις πιο
πάνω ερωτήσεις μέσω ενός αριθμητικού πληκτρολογίου ψηφοφορίας.
DEMOS-Plan
Η ενσωμάτωση διαβουλεύσεων στις κυβερνητικές διαδικασίες αυξάνει την
αποτελεσματικότητα και είναι μια δέσμευση προς την τοπική κοινότητα ότι οι
απόψεις τους θα εισακουστούν και θα υπολογιστούν από την εξουσία.
Το DEMOS-Plan υποστηρίζει αυτό το στόχο επιτρέποντας την όλη διαβουλευτική
διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού να γίνεται ηλεκτρονικά, κερδίζοντας έτσι
χρόνο και διαφυλάσσοντας πόρους, ενώ ταυτόχρονα παράγει αποτελέσματα τα
οποία είναι χρήσιμα για τις αρχές σχεδιασμού.
Το DEMOS-Plan παρέχει ηλεκτρονικά τον σχεδιασμό, επιπρόσθετα αρχεία καθώς
επίσης και τα πραγματικά σχέδια, δίνοντας την ευκαιρία για δημιουργία ενός χάρτη
της επηρεασμένης περιοχής με την προσθήκη σχολίων και άλλων βασικών
σχεδιαστικών εργαλείων. Έτσι τα βήματα που είναι ηλεκτρονικά αυτοματοποιημένα
από το DEMOS-Plan συμπεριλαμβάνουν: καθιέρωση διαβουλεύσεων, παραλαβή
σχολίων και προσελκύοντας εκθέσεις προτεινόμενων μέτρων από θεσπισμένους
συμβούλους. Στο τέλος της διαδικασίας, όλες οι υποβολές θα μπορούν να θεαθούν
και να τυπωθούν ως ένα αρχείο.
Το DEMOS-Plan αναπτύχτηκε από την TuTech Innovation GmbH σε συνεργασία με
την Πόλη του Αμβούργου. Η Πόλη του Αμβούργου χρησιμοποιεί το DEMOS-Plan
για όλες τις διαβουλευτικές εξασκήσεις χωροταξικού σχεδιασμού, που έχει
υποχρέωση να διεξάγει βάσει του Ευρωπαϊκού νόμου. Το DEMOS-Plan είναι
διαισθητικό, απλό στη διαχείρισή του, και εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη
και από σχετικά άπειρους χρήστες.

