
Σι ςθμαίνει δθμόςια ςυμμετοχι; 

Τα παραδείγματα δράςεων που επθρεάηουν τον περιβάλλοντα χϊρο, είτε 
αφοροφν τθν καταςκευι ενόσ νζου δρόμου είτε ςτρατθγικζσ για τον τοπικό 
τουριςμό ι τθν επζκταςθ ενόσ εργοςταςιακοφ ςυγκροτιματοσ, είναι αμζτρθτα. 

 

Απλοί πολίτεσ, επιχειρθματίεσ και οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ηθτοφν να 
πλθροφορθκοφν λεπτομερϊσ προτοφ λθφκοφν οι πολιτικζσ αποφάςεισ που τουσ 
αφοροφν και τουσ επθρεάηουν. Επίςθσ μπορεί να επικυμοφν να ζχουν λόγο ςτισ 
εξελίξεισ, ενεργό ςυμμετοχι ςε τρζχουςεσ δράςεισ και πικανότατα άμεςθ 
ςυμμετοχι ςτισ αποφάςεισ. Θ ζννοια τθσ ςυμμετοχισ περικλείει όλα τα 
προθγοφμενα. 

Θ ςυμμετοχι αποτελεί βαςικι αρχι τθσ δθμοκρατίασ. Κακιερωμζνεσ μορφζσ 
ςυμμετοχισ αποτελοφν το δικαίωμα ψιφου, το δθμοψιφιςμα και θ ςυλλογι 
υπογραφϊν. ιμερα ολοζνα και περιςςότερο δίνονται ςτουσ απλοφσ πολίτεσ και τισ 
οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό 
και τθν εξζλιξθ διαδικαςιϊν ςτον δθμόςιο χϊρο ωσ επικυμθτό ςυμπλιρωμα αυτϊν 
των κακιερωμζνων μορφϊν, ευκαιρίεσ τισ οποίεσ οι πολίτεσ και οι οργανϊςεισ 
απαιτοφν και προωκοφν. 

Ό,τι αφορά τθ ςυμμετοχι μεμονωμζνων ατόμων ι πρωτοβουλιϊν πολιτϊν ςε 
διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ με ςκοπό να κοινοποιιςουν τα ςυμφζροντά τουσ ωσ 
ιδιϊτεσ ι ωσ ομάδεσ ιδιωτϊν, ονομάηεται «ςυμμετοχι πολιτϊν». Θ ζννοια τθσ 
«δθμόςιασ ςυμμετοχισ» αφορά τθ ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία διαφόρων 
ενδιαφερόμενων ομάδων: πρωτοβουλιϊν πολιτϊν αλλά και πρωτοβουλιϊν 
οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, π.χ. περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων, 
ενϊςεων νζων ι επαγγελματικϊν ενϊςεων οι οποίεσ κοινοποιοφν τουσ 
προβλθματιςμοφσ τθσ ομάδασ που εκπροςωποφν. Οι ομάδεσ άςκθςθσ πίεςθσ και οι 
ομάδεσ κοινϊν ςυμφερόντων είναι γνωςτζσ ωσ «οργανωμζνθ κοινωνία των 
πολιτϊν». 

Κάκε διαδικαςία ςυμμετοχισ κα πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ανοιχτι ςε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ και γενικά ςτο ευρφ κοινό. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ωςτόςο, 
κάτι τζτοιο δεν είναι εφικτό, γιατί θ ομάδα που προκφπτει ζχει μεγάλο αρικμό 
μελϊν και δεν μπορεί να λειτουργιςει αποτελεςματικά. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ 
εκπροςϊπθςθ των ςυμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν εξαρτάται από 
τισ οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 



Η ςυμμετοχι ςυμβάλλει ςτθ 
διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ 

Πλο και περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να ζχουν λόγο για τθ διαμόρφωςθ του 
περιβάλλοντόσ τουσ, είτε αυτό είναι θ ςυνοικία είτε θ κοινότθτα ι θ περιφζρειά 
τουσ. Θζλουν να επθρεάςουν τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ και κατά ςυνζπεια τθν 
ποιότθτα ηωισ τουσ. Σιμερα, πολλοί υπεφκυνοι για τθ λιψθ αποφάςεων ςε 
πολιτικό επίπεδο και εκπρόςωποι τθσ αυτοδιοίκθςθσ ςυνειδθτοποιοφν ολοζνα και 
περιςςότερο τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν ανταλλαγι απόψεων και τθ 
ςυνεργαςία με τουσ ενεργοφσ πολίτεσ. 

  

Παρακάτω ακολουκοφν οριςμζνεσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ενδεχομζνωσ ζχετε 
βρεκεί κι εςείσ οι ίδιοι: 

■ Ωσ πολίτθσ ζχετε προςκλθκεί να λάβετε μζροσ ςε μια ςυμμετοχικι διαδικαςία. 
Κςωσ, ακόμα, να αναρωτιζςτε πϊσ κα μποροφςατε να εκμεταλλευτείτε τζτοιεσ 
πρωτοβουλίεσ για να γνωςτοποιιςετε κάποιεσ ιδζεσ ςασ που αφοροφν ςχζδια 
δράςθσ. 

■ Ωσ πολιτικόσ, ςασ πλθςιάηουν απλοί πολίτεσ που επικυμοφν να ςυμβάλουν με τισ 
ιδζεσ τουσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο. Ακόμθ, μπορεί να επικυμείτε τθ ςυμμετοχι 
των κατοίκων τθσ περιοχισ ςασ ςε διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν ανάπτυξι τθσ. 

■ Ωσ εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ βλζπετε ότι τόςο οι πολιτικοί όςο και 
οι απλοί πολίτεσ επικυμοφν τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων μερϊν ςτθν 
ανάπτυξθ ι/και ςτθν εφαρμογι κάποιου ςχεδίου. 

■ Ωσ επιχειρθματίασ κζλετε να επεκτείνετε τισ δραςτθριότθτζσ ςασ. κοπεφετε θ 
εφαρμογι του ςχεδίου ςασ να ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι αποδοχι και γι’ αυτό 
αρχίηετε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μζρθ. 

■ Ωσ εκπρόςωποσ οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ πολιτϊν κζλετε κατά τισ διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων να γνωςτοποιιςετε όςο το δυνατόν περιςςότερο τουσ 
προβλθματιςμοφσ των ατόμων που εκπροςωπείτε. 

Όταν ςε μια διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ςυμμετζχει πλικοσ ενδιαφερόμενων μερϊν –
πολίτεσ, οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, επιχειρθματίεσ, πολιτικοί, 
εκπρόςωποι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ–, οι ιδζεσ και ο διακζςιμοσ όγκοσ γνϊςθσ 
αυξάνονται ςθμαντικά. Όςο περιςςότεροι είναι οι ςυμμετζχοντεσ τόςο 
περιςςότερεσ προοπτικζσ και προτάςεισ κατατίκενται και ςυηθτοφνται. Ζτςι είναι 
εφικτι θ εφρεςθ διεξοδικϊν λφςεων ςτισ οποίεσ λαμβάνεται υπόψθ πλικοσ 
ςυμφερόντων. Θ πρόςκλθςθ και θ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων 
μποροφν να βελτιϊςουν τόςο τθν ποιότθτα των αποφάςεων όςο και τθν αποδοχι 
τουσ. 



Θ διαδικτυακι πλατφόρμα «υμμετοχι» ςασ δείχνει τον τρόπο με τον οποίο 
μπορείτε να λάβετε ενεργά μζροσ ςτθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντόσ ςασ και ςτθ 
λιψθ αποφάςεων για ςθμαντικά κοινωνικά ηθτιματα. Μζςα από αυτι κα μάκετε: 

■ τι ςθμαίνει δθμόςια ςυμμετοχι, 

■ τον τρόπο λειτουργίασ των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, 

■ το πλαίςιο και τα ποιοτικά κριτιρια που είναι απαραίτθτα για μια επιτυχθμζνθ 
ςυμμετοχικι διαδικαςία. Επιπλζον, κα ενθμερωκείτε για τουσ ποικίλουσ τρόπουσ 
ςυμμετοχισ του κοινοφ. 

http://www.symmetoxi.eu/


Επίςθμεσ & άτυπεσ ςυμμετοχικζσ 
διαδικαςίεσ 

Σχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που εξετάηονται αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ, 
επιχειρθςιακοί ςχεδιαςμοί κ.ά. είναι απαραίτθτθ θ ζγκριςθ των αρχϊν, και βάςει 
νόμου (βλζπε Σχζδιο Καλλικράτθσ) ορίηεται ποιοσ δικαιοφται να λάβει μζροσ ςτθ 
διαδικαςία αυτι. Από τθν άλλθ, εάν ο ςτόχοσ είναι θ κατάρτιςθ κάποιου νζου 
προγράμματοσ για τθν κοινότθτα ι θ ςυηιτθςθ για τισ ευκαιρίεσ και τουσ 
κινδφνουσ που απορρζουν από τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, δεν υπάρχουν 
νομικζσ δεςμεφςεισ για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία. 

  

Οι επίςθμεσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ (βλζπε Άρκρα 76, 78, 85 και 178 του 
χεδίου Καλλικράτθσ) είναι υποχρεωτικζσ. Ο νόμοσ ορίηει ποιοι ζχουν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ, το εφροσ των δικαιωμάτων των ςυμμετεχόντων και τθ διαχείριςθ των 
αποτελεςμάτων. Ωσ ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία ζχετε μια ςειρά από δυνατότθτεσ. 
υγκεκριμζνα, δικαιοφςτε: 

■ Να ζχετε πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ (π.χ. να ερευνιςετε το 
αρχείο). 

■ Να κατακζςετε τθ γνϊμθ ςασ, θ οποία και πρζπει να ςυηθτθκεί. 

■ Να εκφράςετε τθν αντίρρθςι ςασ ςε αποφάςεισ. 

Οι άτυπεσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ δεν κακορίηονται αυςτθρά και θ δομι τουσ 
μπορεί να ποικίλλει, αναλόγωσ των περιςτάςεων, ενϊ είναι εντελϊσ εκελοντικζσ. 
Βαςικι αρχι είναι θ ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ ενόσ ηθτιματοσ. τόχοσ μπορεί να 
είναι θ από κοινοφ ςυλλογι πλθροφοριϊν, ανταλλαγι ιδεϊν ι εφρεςθ λφςθσ και ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ εφαρμογι τουσ από κοινοφ. Οι ςυμμετζχοντεσ, ο τρόποσ 
αντιμετϊπιςθσ των ηθτθμάτων και οι κανόνεσ τθσ διαδικαςίασ κακορίηονται είτε εκ 
των προτζρων είτε επιτόπου από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι μζκοδοι 
άτυπθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ ποικίλλουν και είναι ευζλικτοι. Περιλαμβάνουν 
ςτρογγυλι τράπεηα, Ατηζντα 21, διαμεςολάβθςθ κτλ. Σο ποςοςτό ςτο οποίο οι 
λφςεισ που δίνονται ςτθν άτυπθ ςυμμετοχικι διαδικαςία είναι δεςμευτικζσ, 
εξαρτάται από τα ςυμφωνθκζντα ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποτελεςμάτων. 



Η ζναρξθ μιασ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

Τα απαραίτθτα βιματα για τθν ζναρξθ μιασ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ. 

  

Θ πρωτοβουλία μπορεί να προζρχεται από οποιονδιποτε:  

■ Πολίτεσ που ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ για να απαιτιςουν μζτρα μείωςθσ του 
κορφβου κατά μικοσ ενόσ νζου αυτοκινθτόδρομου. 

■ Περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ που ξεκινοφν εκςτρατεία για τθ διατιρθςθ μιασ 
προςτατευόμενθσ περιοχισ ι περιοχισ αναψυχισ. 

■ Εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που λαμβάνουν οδθγίεσ να 
καταρτίςουν ζνα εκτεταμζνο περιφερειακό ςχζδιο για τισ μεταφορζσ και να 
διαςφαλίςουν τθ ςυναίνεςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν. 

■ Σοπικοφσ πολιτικοφσ που κζλουν να καταρτίςουν, ςε ςυνεργαςία με τουσ πολίτεσ, 
ζνα ςυνολικό πλάνο για τθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ τθσ κοινότθτάσ τουσ. 

■ Ζναν επιχειρθματία που ςχεδιάηει να επεκτείνει τισ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ 
του και επικυμεί να ςυμφωνιςει εκ των προτζρων με τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ 
για το όλο πλαίςιο, ϊςτε να διαςφαλίςει ότι το ςχζδιο κα γίνει αποδεκτό και ότι κα 
αποφευχκοφν διαμάχεσ και κακυςτεριςεισ. 

  

Λιψθ και διάδοςθ πλθροφοριϊν 

■ υλλζξτε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ κακϊσ και για 
λιγότερο προφανείσ πτυχζσ του ηθτιματοσ. Ζχουν ξεκινιςει οι εργαςίεσ; Σι 
απαιτιςεισ, ιδζεσ ι/και προτάςεισ κατακζτουν τα ενδιαφερόμενα μζρθ; Σι τουσ 
προβλθματίηει; Ποια ηθτιματα οδθγοφν ςε διαμάχεσ; Ερευνιςτε το ηιτθμα μζςω 
του διαδικτφου αλλά και των ζντυπων μζςων και κανονίςτε ςυναντιςεισ με 
ανκρϊπουσ από τθν κοινότθτα ι τθν περιοχι ςασ. 

■ Εάν ανικετε ςε κάποια οργάνωςθ κοινωνίασ των πολιτϊν και αναηθτάτε 
ςυμμάχουσ/υποςτθρικτζσ για κάποια εκςτρατεία, δθμοςιοποιιςτε το ηιτθμα με 
άρκρα ςε εφθμερίδεσ, δθμόςιεσ ςυναντιςεισ, αφίςεσ, ταχυδρομείο, φυλλάδια ι 
προςωπικζσ ςυναντιςεισ. Εάν δεν υπάρχει κάποια εκςτρατεία για το ηιτθμα που 
ςασ ενδιαφζρει και προτίκεςτε να ξεκινιςετε εςείσ μία, ςυναντθκείτε με όςουσ 
ενδιαφζρονται γι’ αυτό και ορίςτε τουσ ςτόχουσ ςασ όςο πιο ξεκάκαρα γίνεται. 
Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ ςασ; Ποιο αποτζλεςμα πιςτεφετε ότι κα πρζπει να φζρει μια 
επιτυχθμζνθ ςυμμετοχικι διαδικαςία επ’ αυτοφ; Φανταςτείτε ότι βλζπετε τουσ 
ςτόχουσ ςασ να παίρνουν ςάρκα και οςτά. Άλλωςτε θ οπτικι αναπαράςταςθ δίνει 
πάντοτε μεγάλθ ϊκθςθ. Σο ςθμαντικότερο είναι να εςτιάςετε ςε ρεαλιςτικοφσ 



ςτόχουσ. Μπορείτε να διαχωρίςετε τουσ ςτόχουσ εκείνουσ για τουσ οποίουσ 
δεςμεφεςτε να επιτφχετε από εκείνουσ για τουσ οποίουσ πικανϊσ πρζπει να ζχετε 
χαμθλότερεσ προςδοκίεσ. 

■ Εάν ζχετε κατακζςει κάποιο ςχζδιο δράςθσ και περιμζνετε ζγκριςθ του ςχεδίου 
ςασ, αν είςτε πολιτικόσ ι εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, πλθροφορείςτε 
το ευρφ κοινό για το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο (κακϊσ και για το πϊσ κα αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε περαιτζρω πλθροφόρθςθ). Οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να είναι ςαφείσ 
και εφλθπτεσ. Είναι ςθμαντικό να παρουςιάςετε τόςο τα πλεονεκτιματα όςο και τα 
πικανά μειονεκτιματα του ςχεδίου με τρόπο ιςορροπθμζνο τρόπο, ϊςτε να 
δθμιουργιςετε κλίμα εμπιςτοςφνθσ. 

  

Ανακαλφψτε εάν πλθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ διεξαγωγι 
επίςθμθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

■ Εάν προτακεί ςτισ τοπικζσ αρχζσ κάποιο ςχζδιο ι παρουςιαςτεί ζνα πρόβλθμα 
προσ επίλυςθ το οποίο μπορεί να αφορά για παράδειγμα τθ διενζργεια 
περιβαλλοντικοφ ελζγχου, τθ ςτρατθγικι περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ, τον 
ςχεδιαςμό χριςεων γθσ ι τθ διαχείριςθ υδάτινων πόρων, εκείνεσ κα ελζγξουν εάν θ 
δθμόςια ςυμμετοχι είναι υποχρεωτικι. 

■ Εάν είςτε μζλοσ κάποιασ οργάνωςθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ι μεμονωμζνοσ 
πολίτθσ, ενθμερωκείτε πότε και με ποιον τρόπο μπορείτε να παρζμβετε και ζχετε 
κατά νου τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ. 

  

Υπολογίςτε τα πικανά οφζλθ από μια άτυπθ ςυμμετοχικι διαδικαςία 

■ Εάν πρόκειται να πραγματοποιθκεί επίςθμθ ςυμμετοχικι διαδικαςία, ςκεφτείτε 
κατά πόςο αυτι επαρκεί ϊςτε να επιτφχετε τον ςτόχο ςασ ι εάν απαιτείται μια πιο 
εντατικι διαδικαςία προκειμζνου τα αποτελζςματα να είναι καλφτερα (μόνιμα). 

■ Εάν δεν είναι προγραμματιςμζνθ κάποια επίςθμθ ςυμμετοχικι διαδικαςία, 
αναλογιςτείτε τα πικανά οφζλθ από μια άτυπθ ςυμμετοχικι διαδικαςία – ειδικά 
εάν το ηιτθμα είναι αμφιλεγόμενο, εάν ωσ πολιτικόσ ι εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ αναηθτάτε τρόπουσ να ςυμμετάςχουν οι πολίτεσ ι εάν κζλετε να 
επιτφχετε τθ μεγαλφτερθ δυνατι αποδοχι για ζνα δεδομζνο ςχζδιο. 

  

Αναπτφξτε ιδζεσ για τθν πορεία τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

■ Εάν κζλετε να διεξαχκεί μια πιο εντατικι ςυμμετοχικι διαδικαςία, ςκεφτείτε ποια 
μορφι κα μποροφςε ιδανικά να πάρει ςε ςχζςθ με το ηιτθμα που ςασ αφορά. 



■ Καταγράψτε τισ ιδζεσ ςασ και φτιάξτε ζναν ςκελετό, ζτςι οι ιδζεσ ςασ κα είναι πιο 
προςιτζσ ςτουσ άλλουσ τουσ οποίουσ και κζλετε να πείςετε για τθ λογικι των 
ςτόχων ςασ. ε αυτό το ςτάδιο ςκεφτείτε επίςθσ τι οφζλθ μπορεί να αποφζρει θ 
ςυμμετοχικι διαδικαςία ςε άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, ςε πολιτικοφσ ι ςτθν 
αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ και τισ περιπτϊςεισ όπου παρουςιάηονται ευκαιρίεσ αλλά και 
ελλοχεφουν κίνδυνοι. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ, μπορείτε επίςθσ να ηθτιςετε 
ςυμβουλζσ και πλθροφορίεσ από επαγγελματίεσ ςυντονιςτζσ. 

  

Κακορίςτε με τα άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, πολιτικοφσ και εκπροςϊπουσ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τισ πικανζσ μορφζσ που μπορεί να πάρει θ ςυμμετοχικι 
διαδικαςία 

■ Εάν είςτε μζλοσ κάποιασ οργάνωςθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ι απλόσ πολίτθσ, 
ελάτε ςε επαφι με τουσ αρμόδιουσ πολιτικοφσ ι εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και δείτε εάν είναι διατεκειμζνοι να ςτθρίξουν μια ςυμμετοχικι 
διαδικαςία ςε ςχζςθ με το ηιτθμα που ςασ αφορά. Παρουςιάςτε τθ βαςικι ςασ 
προςζγγιςθ για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία και τονίςτε τα οφζλθ που κα 
μποροφςαν να προκφψουν από αυτιν. 

■ Εάν είςτε μζλοσ κάποιασ οργάνωςθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ι απλόσ πολίτθσ, 
καλό κα ιταν να προβλθκείτε ςυλλογικά, ωσ ομάδα, ϊςτε να δείξετε ότι θ ιδζα ςασ 
ζχει τθ ςτιριξθ μιασ μεγάλθσ μερίδασ του κοινοφ και όχι απλϊσ μιασ μειοψθφίασ. 

■ υηθτιςτε τισ επόμενεσ κινιςεισ που είναι απαραίτθτεσ ϊςτε να ξεκινιςει θ 
ςυμμετοχικι διαδικαςία και οργανϊςτε με ςαφι τρόπο τισ αρμοδιότθτεσ του 
κακενόσ, τισ ςυνεργαςίεσ και τισ προκεςμίεσ. 

■ υμφωνιςτε ποιοσ κα αναλάβει τον ςυντονιςμό τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 
και πϊσ κα χρθματοδοτθκεί. 

■ υμφωνιςτε με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ για τθ βαςικι προςζγγιςθ όςον 
αφορά τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία. 

 

 



Σα ςτάδια μιασ ςυμμετοχικισ 
διαδικαςίασ 

Το εφροσ των ευκαιριϊν και των δικαιωμάτων ςυμμετοχισ ςε μια ςυμμετοχικι 
διαδικαςία εξαρτάται από πολλοφσ και διαφορετικοφσ παράγοντεσ. 

  

To κατά πόςο λαμβάνονται υπόψθ τα ςυμφζροντα των απλϊν πολιτϊν ι/και των 
οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το είδοσ 
τθσ διαδικαςίασ (επίςθμθ ι άτυπθ), κακϊσ και από τθ μζκοδο που κα επιλεχκεί. 
Ανεξαρτιτωσ αυτϊν όμωσ, θ βοφλθςθ εκ μζρουσ των υπευκφνων για τθ λιψθ 
αποφάςεων ςε πολιτικό, διοικθτικό και επιχειρθματικό επίπεδο να ςυνυπολογίςουν 
τισ ιδζεσ των απλϊν πολιτϊν κατά τον ςχεδιαςμό και τθ λιψθ αυτϊν είναι 
αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ. 

  

Αναλόγωσ με το πλαίςιο 

■ Οι ςυμμετζχοντεσ κακϊσ και τα λοπά ενδιαφερόμενα μζρθ ενθμερϊνονται για 
τθν προγραμματιηόμενθ δράςθ και τισ ςυνζπειζσ που κα ζχει αυτι είτε ςε κάποια 
δθμόςια ςυνάντθςθ είτε ςτθν περίπτωςθ που τα ςχζδια διατίκενται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ για ζλεγχο. Ο ςτόχοσ τθσ ςυμμετοχισ του κοινοφ μζςα από τθν 
πλθροφόρθςι του είναι να καταςτοφν τα ςχζδια και οι αποφάςεισ γνωςτά και 
κατανοθτά ςτο ευρφ κοινό, το οποίο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να 
επθρεάςει παρά ελάχιςτα τθν εν λόγω απόφαςθ. 

■ Απλοί πολίτεσ και οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν μποροφν να ςχολιάςουν 
τισ επίςθμεσ αποφάςεισ και να ςυμβάλουν με ιδζεσ και προτάςεισ, π.χ. ςε ςχζςθ με 
ζνα πρόγραμμα κακοριςμοφ των χριςεων γθσ. τόχοσ τθσ διαβουλευτικισ δθμόςιασ 
ςυμμετοχισ είναι να διαφανοφν οι αντιδράςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ προτάςεισ, 
ςτα ςχζδια ι ςτισ αποφάςεισ, ϊςτε να ςυνυπολογιςτοφν κατά το τελικό ςτάδιο 
λιψθσ αποφάςεων. 

φμφωνα με τον Οδθγό Δθμοτικισ Διαβοφλευςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 
προτείνεται θ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ ςε τζςςερα ςτάδια, τα 
οποία ςυνοπτικά ζχουν ωσ εξισ: 

1. Αρχικζσ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ 

Ψιφιςθ κανονιςμοφ διαβοφλευςθσ – Καταγραφι φορζων – Ενθμζρωςθ κοινοφ – 
υγκρότθςθ επιτροπισ διαβοφλευςθσ – τελζχωςθ και υποδομι – υλλογι και 
ςυςτθματοποίθςθ αρχικϊν δεδομζνων και προτεραιοτιτων – Επιλογι κεμάτων 
διαβοφλευςθσ τρζχουςασ περιόδου 



2. Σχεδίαςθ και διεξαγωγι πρϊτθσ κεματικισ διαβοφλευςθσ 

Γενικό ςχζδιο διαδικαςίασ – υγκρότθςθ κεματικϊν ομάδων εργαςίασ –
 υγκεντρϊςεισ, εκδθλϊςεισ, εργαςτιρια, ζρευνεσ, θλεκτρονικι διαβοφλευςθ κ.λπ. 
– Διαχείριςθ υλικϊν και αρχείων – Ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ 

3. Συνεδρίαςθ επιτροπισ διαβοφλευςθσ 

Προετοιμαςία ςυνεδρίαςθσ – φγκλθςθ επιτροπισ 

4. Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν διαβοφλευςθσ 

Διατφπωςθ ποριςμάτων και αποφάςεων – Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων – 
Ενθμζρωςθ δθμοτικισ αρχισ και κοινοφ 



Οφζλθ και περιοριςμοί τθσ 
ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

Οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ μπορεί να αποφζρουν ςθμαντικά οφζλθ για όλουσ 
τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ωςτόςο δεν κα πρζπει να κεωρείται ότι μποροφν να 
επιλφςουν ωσ διά μαγείασ οποιοδιποτε πρόβλθμα, οπουδιποτε και οποιαδιποτε 
ςτιγμι. 

  

Οφζλθ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

Οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ φζρνουν κοντά ανκρϊπουσ διαφορετικϊν 
ςυμφερόντων, απόψεων και ιδεϊν που αλλιϊσ μπορεί να μθ ςυναντιοφνταν. Κακϊσ 
εκφράηουν τισ διάφορεσ οπτικζσ, ανάγκεσ και εμπειρίεσ τουσ, ςυςςωρεφεται μια 
κοινι δεξαμενι γνϊςεων που αφοροφν τισ πολλαπλζσ πτυχζσ του εκάςτοτε ςχεδίου. 
Ζτςι, οι αποφάςεισ που ακολουκοφν εμπεριζχουν αυτι τθ δεξαμενι γνϊςεων και 
είναι πιο ιςχυρζσ.  

Όταν δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ να ςυμμετζχουν ςτθ 
διαμόρφωςθ ενόσ ςχεδίου που τουσ αφορά, είναι πολφ πιο πικανό να ςυμφωνοφν 
με το αποτζλεςμα και να το αποδεχκοφν ολόψυχα. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα μιασ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ ζχουν ευρφτερθ 
αποδοχι κακϊσ και μεγαλφτερθ διάρκεια ςτον χρόνο. Ακόμα, εφαρμόηονται 
ςυντομότερα και μειϊνεται θ πικανότθτα να χρειαςτοφν περαιτζρω ρυκμίςεισ (που 
ςθμαίνει ότι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται οικονομία χρόνου και πόρων). Εάν 
μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ αντιμετωπιςτεί θ ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων, τότε μπορεί κάλλιςτα να αποτραπεί θ απειλι να κινθκοφν νομικζσ 
διαδικαςίεσ. 

Ωσ απλόσ πολίτθσ επωφελείςτε από τθν ευκαιρία που ςασ προςφζρεται να 
παρουςιάςετε τισ ιδζεσ, τισ απόψεισ και τισ ςκζψεισ ςασ για κάποιο ηιτθμα ι 
ςχεδιαηόμενθ δράςθ. Επιπλζον, θ πλθροφόρθςι ςασ για τθ δράςθ είναι πλθρζςτερθ 
και κατανοείτε τον τρόπο λιψθσ αποφάςεων. 

Ωσ πολιτικόσ, μζςα από τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία αποκτάτε ςαφζςτερθ εικόνα για 
τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν ομάδων ανκρϊπων, κι ζτςι μπορείτε να βελτιϊςετε τθν 
επικοινωνία ςασ με τουσ πολίτεσ. Οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ διευκολφνουν τθν 
παράκεςθ αντιτικζμενων ςυμφερόντων και προάγουν τθν κουλτοφρα ςυνεργαςίασ 
και διαλόγου, θ οποία μπορεί να τονϊςει το ενδιαφζρον των απλϊν πολιτϊν για τθν 
πολιτικι και να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτιν. 

Εάν ανικετε ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, oι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ μπορεί 
κάλλιςτα να ςασ απαλλάξουν από οριςμζνα βάρθ και πιζςεισ, κακϊσ το πρόβλθμα 
ςυηθτείται ι λφνεται μαηί με τα ενδιαφερόμενα μζρθ κι ζτςι μειϊνεται θ 



πικανότθτα να γίνετε ςτθ ςυνζχεια αποδζκτθσ ενςτάςεων και παραπόνων. Εξάλλου, 
οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ αυξάνουν ςθμαντικά τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν 
ςτθν αυτοδιοίκθςθ. 

Εάν είςτε επιχειρθματίασ, ο διάλογοσ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ ενδεχομζνωσ κα 
ςασ βοθκιςει να λφςετε τισ διαμάχεσ ςασ με τουσ περίοικουσ ι ακόμα και να τισ 
αποφφγετε εκ των προτζρων. Θ προκυμία να ςυηθτθκοφν τα κζματα, προάγει τθν 
αμοιβαία κατανόθςθ και εμπιςτοςφνθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ μπορεί να ςυμβάλει 
ςτθν αποφυγι εφζςεων κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ και κατά ςυνζπεια ςτθ μείωςθ 
του ςυνολικοφ κόςτουσ. 

Εάν ανικετε ςε κάποια οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, θ ςυμμετοχικι 
διαδικαςία μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ευρφτερθ διάδοςθ των ςυμφερόντων και των 
ιδεϊν τθσ ομάδασ που εκπροςωπείτε και να αυξιςει τισ πικανότθτζσ ςασ να 
επθρεάςετε τθν πορεία των εξελίξεων. Θ επαφι με άλλεσ οπτικζσ βελτιϊνει τθν 
εικόνα τθσ ομάδασ προσ τα ζξω και μπορεί να τθν καταςτιςει ικανότερθ να 
διαπραγματευτεί αποδεκτοφσ ςυμβιβαςμοφσ ςτο μζλλον. 

Όταν ςυναντϊνται άνκρωποι προερχόμενοι από διαφορετικοφσ εργαςιακοφσ 
χϊρουσ, με διαφορετικζσ ιδζεσ και διαφορετικζσ εμπειρίεσ ηωισ, το πικανότερο 
είναι ότι οι απόψεισ τουσ κα ςυγκρουςτοφν. Γι’ αυτό θ ςυμμετοχικι διαδικαςία 
χρειάηεται χρόνο και κζλθςθ ϊςτε να εξετάςει κανείσ ςοβαρά τισ απόψεισ των 
άλλων, να ςυηθτιςει και να επιχειρθματολογιςει. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, ωςτόςο, 
θ ςφγκρουςθ διαφορετικϊν απόψεων είναι απαραίτθτθ ϊςτε να εμβακφνει κανείσ 
ςτο εκάςτοτε πρόβλθμα και να οδθγθκεί ςε νζεσ ιδζεσ για τθν επίλυςι του. Γι’ αυτό 
μθν αποφεφγετε τα αντεπιχειριματα. Μπορεί ζτςι να πλθςιάςετε περιςςότερο 
προσ μια κοινά αποδεκτι λφςθ! 

  

Οι περιοριςμοί τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

Οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ μπορεί να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ και ςτθν αποδοχι των αποφάςεων για ηθτιματα δθμόςιου 
ενδιαφζροντοσ. Ωςτόςο ζχουν και περιοριςμοφσ. Θ πικανότθτα για επιτυχθμζνθ 
ζκβαςι τουσ είναι μικρι εάν: 

■ Σα ενδιαφερόμενα μζρθ διςτάηουν να ςυμμετζχουν επειδι, για παράδειγμα, 
φοβοφνται ότι κα φιμωκοφν, ζχουν αρνθτικζσ εμπειρίεσ από προθγοφμενθ 
ςυμμετοχικι διαδικαςία ι πιςτεφουν ότι μποροφν να επιτφχουν καλφτερα τουσ 
ςτόχουσ τουσ με άλλον τρόπο. 

■ Οι αρμόδιοι για τθ λιψθ αποφάςεων δεν υποςτθρίηουν τζτοιεσ διαδικαςίεσ, 
ενδεχομζνωσ επειδι οι πολιτικοί ι/και οι εκπρόςωποι τθσ αυτοδιοίκθςθσ 
φοβοφνται μιπωσ περιοριςτεί θ ιςχφσ τουσ όςον αφορά τθ λιψθ αποφάςεων. 

■ Δεν υπάρχει αντικείμενο δράςθσ γιατί οι βαςικζσ αποφάςεισ ζχουν ιδθ λθφκεί. 



■ Θ κοινωνικι ποικιλομορφία και οι διαφορετικοί βακμοί πρόςβαςθσ ςτισ 
ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ δεν μποροφν να εξιςωκοφν, εάν για παράδειγμα οι 
οργανωτζσ δεν καταφζρουν να ςυμπεριλάβουν ομάδεσ δυςπρόςιτεσ ι μειονεκτικζσ, 
όπωσ είναι οι μετανάςτεσ. 



 

υμβουλζσ για μια επιτυχθμζνθ 
ςυμμετοχικι διαδικαςία 

Για τθν επιτυχθμζνθ διεξαγωγι μιασ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ είναι απαραίτθτθ 
θ διεξοδικι προετοιμαςία. Με τον τρόπο αυτό κα δθμιουργιςτε ευνοϊκζσ 
ςυνκικεσ για τθ κετικι εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ προτοφ καν ξεκινιςει. Στθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, αξίηει να ελζγχετε κατά διαςτιματα εάν τθροφνται τα 
απαραίτθτα ποιοτικά κριτιρια, ϊςτε το ςχζδιό ςασ να μθν παρεκκλίνει. 

  

Ξεκακαρίςτε τον ςτόχο και τθν αποςτολι ςασ 

■ Ο ςκοπόσ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ και το πρακτικό ςκζλοσ αυτό κακαυτό 
πρζπει να είναι ςαφι ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Για να εςτιάςετε ςε αυτά, ρίξτε 
πρϊτα φωσ ςτθν αρχικι κατάςταςθ κακϊσ και ςτισ πρόςφατεσ εξελίξεισ. Π.χ., τι 
είναι αυτό που μασ ενδιαφζρει; Πϊσ αναμειχκικαμε ςε αυτό το ςχζδιο; Ποιοι 
επθρεάηονται από αυτό; 

■ Σο αποτζλεςμα δεν πρζπει να είναι προκακοριςμζνο και γι’ αυτό είναι 
απαραίτθτο να υπάρχουν περικϊρια ελιγμϊν. Εάν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ζχουν 
ιδθ λθφκεί αποφάςεισ –εάν, για παράδειγμα, ζχει αποφαςιςτεί να καταςκευαςτεί 
ζνασ δρόμοσ και θ διαδικαςία αφορά μόνο τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ–, αυτζσ 
αποτελοφν ςτακερά ςθμεία τα οποία πρζπει να κακοριςτοφν. Για να επιτφχει θ 
διαδικαςία, είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ποια ηθτιματα 
πρόκειται να ςυηθτθκοφν και ποια όχι (όχι άλλο). 

  

Ρροςκαλζςτε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ να ςυμμετάςχουν 

■ Θ ςυμμετοχικι διαδικαςία πρζπει να είναι ανοιχτι ςε όλα τα άτομα και τισ 
ομάδεσ που ενδιαφζρονται ι επθρεάηονται από το εκάςτοτε ςχζδιο. τθν 
περίπτωςθ που μια ομάδα ατόμων ζχει παρεμφερι ςυμφζροντα, μπορεί να ορίςει 
εκπρόςωπο ο οποίοσ κα υπεραςπιςτεί τουσ ςκοποφσ τθσ ςτθ ςυμμετοχικι 
διαδικαςία. χζδια που αφοροφν για παράδειγμα το περιβάλλον, μποροφν να τα 
υποςτθρίξουν περιβαλλοντικοί οργανιςμοί ι τα περιβαλλοντικά γραφεία των 
διμων. Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να ςταλοφν προςκλιςεισ ςε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μζρθ. Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ ανδρϊν και γυναικϊν πρζπει να είναι κατά το 
δυνατόν το ίδιο. 

■ Για να είναι επιτυχθμζνθ θ ςυνεργαςία εντόσ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ, 
πρζπει να υπάρξει ςυμφωνία για τισ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων κακϊσ και 
για τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν. Για παράδειγμα, μπορεί να ςυμφωνθκεί ότι 



όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και κακικοντα, κα λαμβάνουν 
τθν ίδια πλθροφόρθςθ, κα ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ να μιλιςουν και κα μποροφν να 
επθρεάςουν εξίςου το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ. 

■ Θ προςζλευςθ ςε μια ςυμμετοχικι διαδικαςία είναι πάντοτε εκελοντικι! Σα 
ενδιαφερόμενα μζρθ πρζπει να ςυμμετζχουν με τθν προχπόκεςθ ότι διαβλζπουν 
τα οφζλθ που κα αποκομίςουν από αυτιν και ότι μποροφν να αποςοβιςουν 
οποιουςδιποτε φόβουσ τουσ. 

  

Δϊςτε μεγάλα περικϊρια χρόνου και πόρων 

■ Μια ςυμμετοχικι διαδικαςία χρειάηεται χρόνο. Για να μποροφν οι 
ενδιαφερόμενοι να κρίνουν αν διακζτουν αρκετό χρόνο ϊςτε να ςυμμετζχουν, καλό 
είναι να καταρτιςτεί ζνα χρονοδιάγραμμα. ε αυτό κα πρζπει να λάβετε υπόψθ, 
μεταξφ άλλων, χρόνο για τθ ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ ι δθμόςιεσ ςυναντιςεισ, για 
τθ μελζτθ εγγράφων, για τθν πρόςβαςθ ςε περαιτζρω πλθροφόρθςθ, για τισ 
διαπραγματεφςεισ και για τθν οργάνωςθ ςυναντιςεων. Σο χρονικό πλαίςιο πρζπει 
να είναι αρκετά ευρφ ϊςτε να υπάρχει άνεςθ χρόνου και ςυνεπϊσ περικϊρια για 
πρόςκετεσ ανάγκεσ που μπορεί να προκφψουν απροςδόκθτα. 

■ Θ εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ χρθματοδότθςθσ για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία 
αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ. Ποια ζξοδα μπορεί να προκφψουν ςτθ διάρκεια 
μιασ τζτοιασ διαδικαςίασ; Σο κόςτοσ εξαρτάται από τθ μζκοδο που κα επιλεχκεί, τθ 
διάρκεια και το μζγεκοσ του ςχεδίου κτλ. – κάκε ςυμμετοχικι διαδικαςία 
κοςτολογείται μεμονωμζνα. Εάν ζχετε ζναν μικρό ζςτω προχπολογιςμό, μπορείτε 
να πάρετε προςφορζσ από διάφορουσ πικανοφσ ςυνεργάτεσ για τθν κάλυψθ 
ποικίλων αναγκϊν όπωσ ο ςυντονιςμόσ, θ κατάρτιςθ αναφοράσ από 
εμπειρογνϊμονεσ, θ ενοικίαςθ αίκουςασ ςυνεδριάςεων, θ ςίτιςθ κατά τισ 
ςυνεδρίεσ, θ παραγωγι και διανομι πλθροφοριακοφ υλικοφ, θ ιςτοςελίδα. 

■ Για να εξαςφαλίςετε τουσ απαραίτθτουσ οικονομικοφσ πόρουσ για τθ ςυμμετοχικι 
διαδικαςία, κα πρζπει να προςεγγίςετε τισ οργανϊςεισ και τισ ομάδεσ που 
ωφελοφνται περιςςότερο από αυτιν. Σζτοιεσ μπορεί να είναι εκπρόςωποι τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι πολιτικοί (π.χ. το τοπικό ςυμβοφλιο), ενδιαφερόμενα 
μζρθ/ομάδεσ ι οργανϊςεισ που ζχουν υποβάλει αίτθςθ για ζγκριςθ των ςχεδίων 
τουσ. Καλό είναι να αναηθτάτε πάντοτε πόρουσ ςε παραπάνω από μία πθγζσ. Αυτό 
διαςφαλίηει ότι θ διαδικαςία κα διακζτει τθν απαραίτθτθ ανεξαρτθςία και 
αξιοπιςτία, ϊςτε να μθ δοκεί θ εντφπωςθ ότι τον πρϊτο λόγο ζχει ο χρθματοδότθσ. 

  

Ξεκακαρίςτε πόςθ επιρροι διακζτουν οι ςυμμετζχοντεσ και τι κα γίνει με τα 
αποτελζςματα 

■ Όλοι όςοι λαμβάνουν μζροσ πρζπει να γνωρίηουν εξαρχισ ποια κα είναι θ 
επιρροι τουσ ςτο τελικό αποτζλεςμα και τι αποφάςεισ δικαιοφται να λάβει ο 



κακζνασ εντόσ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ. Οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν απλϊσ 
πλθροφόρθςθ, μποροφν να κάνουν τοποκετιςεισ επί του ηθτιματοσ ι ζχουν 
ουςιαςτικό μερίδιο ςτθ λιψθ των αποφάςεων; 

■ Επίςθσ πρζπει να είναι ςαφζσ τι κα γίνει με τα αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχικισ 
διαδικαςίασ, πόςο δεςμευτικά είναι και πότε κα ενςωματωκοφν ςτισ κατοπινζσ 
επίςθμεσ δομζσ αποφάςεων όπωσ είναι το ψιφιςμα του τοπικοφ ςυμβουλίου. Σα 
αποτελζςματα κα προωκθκοφν ςτο τοπικό ςυμβοφλιο ωσ προτεινόμενθ απόφαςθ ι 
κα λάβουν τθ μορφι ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν; 

  

Συνδζςτε τθ διαδικαςία με ιδθ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

■ Για τισ περιςςότερεσ λειτουργίεσ που πραγματοποιοφνται ςε δθμόςιο επίπεδο, 
όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ που οι αρχζσ πρζπει να εγκρίνουν τθν 
καταςκευι ενόσ εργοςταςίου, προβλζπονται από τον νόμο επίςθμεσ διαδικαςίεσ. Οι 
άτυπεσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ δεν ορίηονται από τον νόμο, και ςυνεπϊσ τα 
αποτελζςματα τζτοιων διαδικαςιϊν ςε γενικζσ γραμμζσ λαμβάνονται υπόψθ υπό 
μορφι πρόταςθσ και μόνο. Θ ςτιριξθ των πολιτϊν μπορεί να δϊςει μεγαλφτερο 
κφροσ ςτα αποτελζςματα μιασ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ. Ωςτόςο ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων ςτθν απόφαςθ αυτι 
κακαυτιν δεν είναι κατοχυρωμζνθ νομικά. Γι’ αυτό και είναι ςθμαντικό οι άτυπεσ 
ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ να ςυνδζονται με επίςθμεσ διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποφάςεων. 

■ Είναι επίςθσ απαραίτθτο να ανακαλφψετε πόςθ ςτιριξθ ενδζχεται να λάβετε από 
πολιτικοφσ και από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςε αρχικό ςτάδιο. Ιδανικά οι 
υπεφκυνοι για τθ λιψθ αποφάςεων ςε πολιτικό επίπεδο πρζπει να δεχτοφν τα 
αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ και να αιτιολογιςουν οποιαδιποτε 
παρζκκλιςθ από αυτά. Μια τζτοια δζςμευςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επιτυχία 
τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ και αποτελεί για τουσ ςυμμετζχοντεσ ζνδειξθ του ότι 
οι πολιτικοί και οι εκπρόςωποι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τθ ςτθρίηουν και τθ 
λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ. 

  

Σιγουρευτείτε ότι όςοι χρειάηονται πλθροφόρθςθ κα τθ λάβουν 

■ Για να διαςφαλίςετε ότι θ ςυμμετοχικι διαδικαςία κα προχωριςει 
εποικοδομθτικά και αμερόλθπτα, αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ το να καταςτιςετε 
όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ζγκαιρα και μόνιμα διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 

■ ε πολλζσ περιπτϊςεισ άτομα που δεν ενζχονται άμεςα ςτθ ςυμμετοχικι 
διαδικαςία ι δεν μποροφν να λάβουν μζροσ μζχρι τζλουσ, ωςτόςο ενδιαφζρονται 
ζντονα γι’ αυτιν. Οι δθμόςιεσ ςχζςεισ ςάσ δίνουν τθ δυνατότθτα να επιτφχετε 



διαφάνεια και χάρθ ςε αυτζσ μπορεί κάλλιςτα να διευρυνκεί θ ςτιριξθ του κοινοφ 
ςτθ διαδικαςία. 

■ Θ κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ με τθ μορφι ενδιάμεςων 
αναφορϊν, επίςθμων πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων, φωτογραφιϊν κτλ. κακιςτά τα 
αποτελζςματα κατανοθτά και ςαφι ακόμα και ςε άτομα που δεν λαμβάνουν μζροσ 
ςτθ διαδικαςία. Επίςθσ διευκολφνει τθν επιχειρθματολογία ζναντι των πολιτικϊν 
που κζλετε να αποφαςίςουν για τθν εφαρμογι των αποτελεςμάτων τθσ 
ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ.  



 

Η ςυμμετοχι και το μζλλον 

Σφμφωνα με το ψιφιςμα τθσ Διάςκεψθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςτο ίο ντε 
Τηανζιρο το 1992, θ δθμόςια ςυμμετοχι κα αποτελζςει και ςτον 21ο αιϊνα 
ςθμαντικι λειτουργία. Ο μεγάλοσ αρικμόσ επιτυχθμζνων ςυμμετοχικϊν 
διαδικαςιϊν ςε πολλζσ και διαφορετικζσ χϊρεσ δείχνει ότι βριςκόμαςτε ςτον 
ςωςτό δρόμο. Για να ςυνεχιςτεί αυτι θ προςζγγιςθ που αφορά τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ, είναι βαςικό να εργαςτοφμε για τθ βελτίωςθ των δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου και των ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε πολιτικό 
επίπεδο. 

  

Η δθμόςια ςυμμετοχι είναι ςυνεργαςία και διάλογοσ 

Θ προϊκθςθ τθσ δθμόςιασ ςυμμετοχισ αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ βαςικό ςτοιχείο τθσ 
ςφγχρονθσ πολιτικισ και διοικθτικισ ςκζψθσ. Προχπόκεςθ για τθν καλι 
διακυβζρνθςθ είναι θ λιψθ ειδικισ μζριμνασ ϊςτε ςτο μζλλον να υλοποιθκοφν νζεσ 
μορφζσ ςυνεργαςίασ μεταξφ πολιτικϊν, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, πολιτϊν, εταιρειϊν 
και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. Αυτό αφορά όλα τα επίπεδα, από ςυγκεκριμζνεσ 
δράςεισ μζχρι ςχζδια και προγράμματα για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν και 
πολιτικϊν ςε ευρεία κλίμακα. 

  

Ενκάρρυνςθ και παρότρυνςθ του κοινοφ για ςυμμετοχι 

Δθμοκρατικι ςυμμετοχι ςθμαίνει όςο το δυνατόν περιςςότερα άτομα και 
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ζχουν λόγο ςτθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και των 
ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ ηουν, πράγμα που υπερβαίνει τθ χριςθ κεςμοκετθμζνων 
δικαιωμάτων όπωσ εκείνο τθσ ψιφου ι τθσ ςυλλογισ υπογραφϊν και ζχει 
εφαρμογι ςε πολλζσ και διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Θ ςυμμετοχι αποτελεί 
ζκφραςθ τθσ εκελοντικισ πολιτικισ δζςμευςθσ. Κακικον των πολιτικϊν και των 
εκπροςϊπων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι θ προαγωγι και θ διευκόλυνςθ τθσ 
ςυμμετοχισ ωσ ενζργειασ που ενιςχφει τον κοινωνικό ιςτό και τθ δθμοκρατικι 
κουλτοφρα και ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ αιςκθμάτων υπευκυνότθτασ για το 
κοινωνικό ςφνολο. 

  

Αναγνϊριςθ και ςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ 

Πζρα και πάνω από τθν εργαςία τουσ και τα κακθμερινά τουσ κακικοντα, τα 
μεμονωμζνα άτομα δραςτθριοποιοφνται ςε μια ςειρά από ςχζδια δράςθσ και 
οργανϊςεισ. Άνκρωποι από όλεσ τισ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, νζοι, πρεςβφτεροι, 



άνδρεσ και γυναίκεσ, δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ όπωσ το περιβάλλον, θ 
κοινωνικι πρόνοια, θ υγεία ι ο πολιτιςμόσ. Θ δθμόςια ςυμμετοχι, θ εκελοντικι 
εργαςία και θ δζςμευςθ προχποκζτουν ενδιαφζρον, κίνθτρα και προκυμία για 
ςοβαρι δραςτθριοποίθςθ εκ μζρουσ των ατόμων. Σαυτόχρονα, όςοι είναι 
αφοςιωμζνοι ςε αυτόν τον ςκοπό χρειάηονται δομζσ που κα τουσ παρζχουν 
διάφορεσ ευκαιρίεσ ωσ αντάλλαγμα για τθ δζςμευςι τουσ και δυνατότθτεσ να 
διαμορφϊςουν το μζλλον. Για να είναι εφικτά τα πειράματα, για να δοκιμαςτεί θ 
δθμοκρατικι ςυμμετοχι, για να μπορεί να μάκει μια ομάδα ατόμων από κοινοφ, 
είναι ςθμαντικό το περιβάλλον ςτο οποίο κα λάβει χϊρα θ διαδικαςία κακϊσ και οι 
χϊροι ςυνάντθςθσ. Επίςθσ είναι απαραίτθτοι οι εμπειρογνϊμονεσ που κα 
διευκολφνουν τισ διαδικαςίεσ και κα προςφζρουν βοικεια και ενκάρρυνςθ. Ακόμα, 
τα άτομα που ςυμμετζχουν περιμζνουν ότι μια τζτοια δζςμευςθ κα τουσ 
ανταμείψει προςφζροντάσ τουσ μερίδιο ςτθν επιτυχία και τθν ικανοποίθςθ τθσ 
ομαδικισ εργαςίασ. 

  

Από το ιδιωτικό ςυμφζρον ςτο δθμόςιο 

Σο κατά πόςο κάποιοσ αφιερϊνεται ςε ζναν ςκοπό εξαρτάται ςε αποφαςιςτικό 
βακμό από το προςωπικό του/τθσ κίνθτρο. Για να κατανοιςει κανείσ τθν οπτικι των 
άλλων, πρζπει να ςυηθτιςει μαηί τουσ και να αντιπαρακζςουν επιχειριματα. Οι 
προςωπικζσ απαιτιςεισ και τα ειδικά ςυμφζροντα μπορεί να ςυγχωνευτοφν ςε ζνα 
αρμονικό ςφνολο που κα τουσ εξυπθρετεί όλουσ, αποδίδοντασ επιπλζον αξία τθν 
οποία ίςωσ κανείσ να μθ φανταηόταν προθγουμζνωσ. Από τθ διαδικαςία αυτι 
μπορεί να προκφψει ζνα δίκτυο προςωπικϊν ςχζςεων που κα ενιςχφει μόνιμα τον 
κοινωνικό ιςτό τθσ γειτονιάσ ι ακόμθ και τθσ κοινότθτασ. 

  

Μικρζσ ομάδεσ και παγκόςμια προοπτικι 

Θ ςυμμετοχι ξεκινά από μικρισ κλίμακασ διαδικαςίεσ ςτο άμεςο περιβάλλον των 
ανκρϊπων, ςτθ γειτονιά, ςτθν κοινότθτα κτλ. τθν περίπτωςθ αυτι τα άτομα 
μποροφν να κατανοιςουν τον τρόπο λιψθσ των αποφάςεων και να ανιχνεφςουν τι 
αποτζλεςμα ζχουν οι δραςτθριότθτζσ τουσ. Θ άμεςθ αξιολόγθςθ και τα χειροπιαςτά 
και επιτυχθμζνα αποτελζςματα μετατρζπουν τθ δζςμευςθ ςτο δθμόςιο ςυμφζρον 
ςε πθγι προςωπικισ ικανοποίθςθσ. Όταν οι ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε τοπικό ι 
περιφερειακό επίπεδο ενιςχφονται, αυξάνονται οι πικανότθτεσ εκελοφςιασ 
ςυμμετοχισ εκ μζρουσ των ατόμων, πράγμα που λειτουργεί ωσ αντίβαρο ςτθ 
φαινομενικά αναπόφευκτθ διεφρυνςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Κι αυτό γιατί οι 
μικρζσ μονάδεσ ενδυναμϊνονται δίχωσ να χάνεται θ ςφαιρικι προοπτικι. Ακόμα 
και πρωτοβουλίεσ πολφ μικρισ κλίμακασ μπορεί να φζρουν ςθμαντικά 
αποτελζςματα, ακριβϊσ όπωσ και οι αποφάςεισ που κακθμερινά λαμβάνει ο 
κακζνασ μασ μπορεί να επιδράςουν και επιδροφν και πζρα από τα ςτενά όρια τθσ 
γειτονιάσ μασ. 



Από τθ διοίκθςθ ςτθν από κοινοφ λιψθ αποφάςεων 

τόχοσ είναι θ δθμιουργία μιασ αμοιβαία υποςτθρικτικισ ομάδασ ςτθν οποία 
πολιτικοί, εκπρόςωποι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, απλοί πολίτεσ, εταιρείεσ και μθ 
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ κα ςυνεργάηονται προσ όφελοσ όλων. Γι’ αυτό 
χρειαηόμαςτε διοικοφντεσ με νζεσ αντιλιψεισ απζναντι ςτουσ πολίτεσ, αντιλιψεισ 
που να δίνουν ζμφαςθ ςτθν επί ίςοισ όροισ ςυνεργαςία τουσ με τουσ πολίτεσ για 
τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ. Κάτι άλλο που πρζπει επίςθσ να ξεκακαριςτεί 
είναι ο τρόποσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των αιρετϊν ςωμάτων, όπωσ είναι το τοπικό 
ςυμβοφλιο, και των πολιτϊν. ε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνονται οι αρμοδιότθτεσ 
των αιρετϊν αντιπροςϊπων, αφοφ παραμζνουν υπεφκυνοι για τθ λιψθ κακϊσ και 
για τθν εφαρμογι των αποφάςεων ςτισ οποίεσ κατζλθξαν από κοινοφ με όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία. Θ ςυμμετοχι είναι ζνασ τρόποσ να βελτιωκεί τόςο θ 
ποιότθτα των αποφάςεων όςο και να αυξθκεί θ αποδοχι τουσ εκ μζρουσ του 
κοινοφ, και αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν θ ςυμμετοχι πάψει να κεωρείται απλϊσ 
μια βιτρίνα, και αναπτυχκεί ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και υποςτιριξθσ. Θ πολιτικι 
διαδικαςία πρζπει να δομθκεί κατόπιν διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, 
ϊςτε οι δράςεισ που διαμορφϊνονται από κοινοφ να εφαρμόηονται και ςτθ 
ςυνζχεια να βελτιϊνουν επί τθσ ουςίασ τθν ποιότθτα του τοπικοφ περιβάλλοντοσ, 
τθσ οικονομικισ κακϊσ και τθσ κοινωνικισ ηωισ. 



Ερωτθματολόγια ςυμμετοχικϊν 
διαδικαςιϊν 

Η ποιότθτα τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν 
προετοιμαςία τθσ όςον αφορά το περιεχόμενο και τθν οργάνωςθ. Η λίςτα που 
ακολουκεί κα ςασ βοθκιςει να εξετάςετε τισ ςθμαντικότερεσ πτυχζσ μιασ 
επιτυχθμζνθσ διαδικαςίασ. 

Ερωτθματολόγιο προετοιμαςίασ 

Ήδθ από τθ φάςθ ζναρξθσ, μποροφν να γίνουν ουςιαςτικά βιματα ϊςτε να 
αυξθκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερο οι πικανότθτεσ επιτυχθμζνθσ κατάλθξθσ 
τθσ εκάςτοτε ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ. Η λίςτα που ακολουκεί κα ςασ βοθκιςει 
να αντιλθφκείτε τισ ςθμαντικότερεσ πτυχζσ αυτισ. 

Ερωτθματολόγιο ζναρξθσ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

Ροιεσ πτυχζσ αφοροφν τθν εφαρμογι των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν και πρζπει 
να γίνουν αντικείμενο ςκζψθσ, αυτό εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ μζκοδο 
που κα επιλεχκεί, τον ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ και το αν αυτι κακοδθγείται 
από ικανό ςυντονιςτι ο οποίοσ και διαςφαλίηει τθν ποιότθτά τθσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ζχετε υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ερωτθματολόγιο εφαρμογισ  

Η ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία ςτθ φάςθ του 
ςχεδιαςμοφ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ οι ενδιαφερόμενοι δζχονται ζτςι 
πλθροφορίεσ για το ςχζδιο και για τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να λάβουν 
μζροσ ςτθ διαδικαςία. Οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ 
δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ να παρακολουκοφν τθ 
διαδικαςία ακόμθ και αν οι ίδιοι δεν ςυμμετζχουν ςε αυτι. 

Ερωτθματολόγιο δθμοςίων ςχζςεων 

 

http://www.symmetoxi.eu/index.php/ps.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/lg-x-ees.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/fg.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/es-ss.html


Ερωτθματολόγιο προετοιμαςίασ 

Στόχοι και αποςτολι 

– Είναι ςαφείσ ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ οι ςτόχοι και θ αποςτολι τθσ 
διαδικαςίασ; 

– Είναι το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ ανοιχτό οφτωσ ϊςτε να υπάρχουν αρκετά 
μεγάλεσ δυνατότθτεσ διερεφνθςθσ; 

   

Συμμετζχοντεσ 

– Ζχουν πλθροφορθκεί επαρκϊσ όλοι οι πικανϊσ ενδιαφερόμενοι πολίτεσ για το 
περιεχόμενο και τθ διαδικαςία που κα τθρθκεί, ϊςτε να μποροφν να αποφαςίςουν 
αν κα ςυμμετζχουν; 

– Εκπροςωποφνται εξίςου (ενδεχομζνωσ από προτεινόμενα πρόςωπα) όλεσ οι 
ςχετικζσ με το ηιτθμα πλθκυςμιακζσ ομάδεσ (π.χ. άντρεσ/γυναίκεσ, γονείσ, νζοι, 
κτλ.) και οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν; 

– Ζχουν γίνει προςπάκειεσ να ενθμερωκοφν για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία 
δυςπρόςιτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ και να αφυπνιςτεί το ενδιαφζρον τουσ γι’ 
αυτιν; 

  

Αποτελζςματα 

– Γνωρίηουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να δράςουν 
και να αςκιςουν επιρροι; 

– Είναι ςαφζσ ποιοσ δικαιοφται να λάβει αποφάςεισ κατά τθ διάρκεια και μετά το 
πζρασ τθσ διαδικαςίασ; 

– Γνωρίηουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ τι κα ςυμβεί με τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ και ςε τι βακμό είναι δεςμευτικά; 

– Είναι βζβαιθ θ υποςτιριξθ των πολιτικϊν και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και 
ζχουν δεςμευτεί να υιοκετιςουν τα αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχικισ 
διαδικαςίασ/να αιτιολογιςουν τθν παρζκκλιςι τουσ από τα αποτελζςματα; 

  

Χρόνοσ και χριμα 
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– Ζχει καταρτιςτεί ικανοποιθτικό χρονοδιάγραμμα για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία; 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ περικωρίου αςφαλείασ); 

– Τπάρχει ακριβζσ πλάνο/χρονοδιάγραμμα για τα ςτάδια από τα οποία κα περάςει 
θ διαδικαςία; 

– Ζχει υπολογιςτεί ο χρόνοσ που πρζπει να διακζςουν για τθ διαδικαςία οι 
ςυμμετζχοντεσ και ζχουν ενθμερωκεί για τθ διάρκειά του; 

– Ζχει εξεταςτεί ποια μορφι κα λάβει θ αναγνϊριςθ τθσ άμιςκθσ εργαςίασ των 
ςυμμετεχόντων (π.χ. δθμόςια ζκφραςθ αναγνϊριςθσ, ευχαριςτιρια επιςτολι κτλ.); 

– Ζχει υπολογιςτεί το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ περικωρίου αςφαλείασ) π.χ. για τον ςυντονιςμό, τθν 
ενθμζρωςθ, εκτιμιςεισ από εμπειρογνϊμονεσ κτλ. και ζχει εξαςφαλιςτεί 
χρθματοδότθςθ γι’ αυτό; 

– Θα δθμοςιοποιθκοφν τα απαιτοφμενα ποςά και οι ανάγκεσ τισ οποίεσ κα 
καλφψουν; 

– Γνωρίηουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ποιοσ/ποιοι παρζχουν χρθματοδότθςθ, με ποιον 
τρόπο και ποιο είναι το φψοσ τθσ; 

  

Η δομι τθσ διαδικαςίασ 

– Ζχει ανατεκεί ςε ικανό και αμερόλθπτο ςυντονιςτι θ κακοδιγθςθ τθσ 
ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ; 

– Ζχουν πραγματοποιθκεί προκαταρτικζσ ςυνομιλίεσ με ομάδεσ και μεμονωμζνα 
άτομα με κζμα τθν οπτικι τουσ πάνω ςτθ ςυμμετοχικι διαδικαςία και τον ρόλο 
τουσ μζςα ςε αυτιν, κακϊσ και ςε ςχζςθ με τα οφζλθ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ; 

– Ζχει προςαρμοςτεί το πλάνο τθσ διαδικαςίασ ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα και ςτουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ (χρόνοσ και χριμα); 

– Ζχει κακοριςτεί τυχόν διαςφνδεςθ μεταξφ άτυπων και επίςθμων ςυμμετοχικϊν 
διαδικαςιϊν (π.χ. ζνασ περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ μπορεί να διακοπεί από διαδικαςία 
διαμεςολάβθςθσ); 

  

Οργάνωςθ 

– Είναι ςαφζσ ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τα διάφορα οργανωτικά κακικοντα; 



– Είναι διακζςιμοι για τισ ςυνεδριάςεισ οι κατάλλθλοι χϊροι και ο απαραίτθτοσ 
εξοπλιςμόσ (πίνακασ παρουςιάςεων, προβολζασ, μικρόφωνα κτλ.); 



Ερωτθματολόγιο ζναρξθσ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ 

πλθροφόρθςθ 

– Ζχετε χρθςιμοποιιςει όλεσ τισ ςχετικζσ πθγζσ (π.χ. αρμόδια διεφκυνςθ του διμου 
ι τθσ περιφζρειασ που ανικετε, Κζντρο εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν, εφθμερίδεσ κτλ.) 
για να πλθροφορθκείτε ςχετικά με το εν λόγω ηιτθμα; 

– Είναι ςαφζσ ποιεσ δράςεισ ζχουν ιδθ αναλθφκεί ςχετικά με αυτό το κζμα; (π.χ. 
προκαταρκτικόσ ςχεδιαςμόσ, ζρευνα κοινοφ κτλ.); 

– Σο κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μζρθ ζχουν ενθμερωκεί (π.χ. με φυλλάδια, 
αναρτιςεισ ςε εφθμερίδεσ και ςτο διαδίκτυο κ.ά.) ςχετικά με τθν πρωτοβουλία 
ζναρξθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να βρεκοφν περαιτζρω υποςτθρικτζσ 
ι/και να υπάρξουν ςυνζργειεσ με άλλεσ τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ; 

  

πλαίςιο 

– Ζχει υπάρξει επαφι και πλθροφόρθςθ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν; 

– Εςείσ, ωσ εμπλεκόμενοσ, ζχετε πλθροφορθκεί από τισ αρχζσ για κάποια ςχετικι 
προκεςμία; 

– Ζχει διερευνιςει κανείσ το ενδεχόμενο διεξαγωγισ μιασ άτυπθσ διαδικαςίασ θ 
οποία κα ςυμπλθρϊςει και κα ενιςχφςει τθν υποχρεωτικι ςυμμετοχικι διαδικαςία; 

  

προςζγγιςθ 

– Ζχετε καταγράψει ςτο χαρτί τισ ιδζεσ ςασ για τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία; – 
ενδεχομζνωσ με τθ βοικεια επαγγελματία ςυντονιςτι. 

– Ζχετε ςκεφτεί τι οφζλθ μπορεί να ζχει θ ςυμμετοχικι διαδικαςία για τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μζρθ, κακϊσ και πϊσ κα μποροφςατε να τα πείςετε να λάβουν 
μζροσ; 

– Ζχετε ςκεφτεί πόςο ιςχυρι κα πρζπει να είναι θ ςυμμετοχι (πλθροφόρθςθ, 
διαβοφλευςθ, επιρροι ςτθ λιψθ αποφάςεων) ςτθ διαδικαςία; 

– Γνωρίηετε επακριβϊσ τι είναι αυτό που κζλετε να πετφχετε μζςω τθσ 
ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ; 

– Γνωρίηετε τι ευκαιρίεσ και τι κινδφνουσ ενζχει θ ςυμμετοχικι διαδικαςία; 
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από τθν ζναρξθ ςτθν προετοιμαςία 

– Ζχετε ζρκει ςε επαφι με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ; Σουσ ζχετε 
ενθμερϊςει για τισ ιδζεσ ςασ ςχετικά με τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία; 

– Ζχει γίνει αποτφπωςθ των τοπικϊν αναγκϊν και κατόπιν ιεράρχθςθ και επιλογι 
των κεμάτων διαβοφλευςθσ; 

– Γνωρίηετε ποια είναι τα επόμενα βιματα ϊςτε να ξεκινιςει θ διαδικαςία; Ζχετε 
ενθμερϊςει τα άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ γι’ αυτά; 

– Είναι ςαφζσ ποιοσ κα αναλάβει τθν προετοιμαςία και εφαρμογι τθσ ςυμμετοχικισ 
διαδικαςίασ; 

– Είναι ςαφζσ το πϊσ κα χρθματοδοτθκεί θ διαδικαςία ι (τουλάχιςτον) ζχει 
δεςμευτεί κανείσ για τθν παροχι χρθματοδότθςθσ; 

– Ζχουν ςυμφωνιςει όλα τα ςθμαίνοντα ενδιαφερόμενα μζρθ (π.χ. πολιτικοί, 
εκπρόςωποι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, απλοί πολίτεσ, οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτϊν και όςοι ζχουν κατακζςει ςχζδια προσ ζγκριςθ) να λάβουν μζροσ ςτθ 
διαδικαςία ι να τθ ςτθρίξουν; 



Ερωτθματολόγιο εφαρμογισ 

Συμμετζχοντεσ 

– Είναι ςαφείσ οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων (π.χ. ποιοσ εκπροςωπεί ποια ομάδα και 
με τι ιςχφ); 

– Ζχει διαςφαλιςτεί ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κα λάβουν μζροσ τα 
ίδια άτομα; Αν όχι, ζχει διαςφαλιςτεί ότι οι νεοειςελκζντεσ κα ενςωματωκοφν 
πλιρωσ; 

  

Κανόνεσ 

– Ζχει υπάρξει ςαφισ ςυμφωνία για τισ διαδικαςίεσ που κα τθρθκοφν, για τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμμετεχόντων και για τον τρόπο λιψθσ των 
αποφάςεων (π.χ. πλειοψθφικά ι ομόφωνα); 

– Ζχει ςυμφωνιςει ο ςυντονιςτισ και οι ςυμμετζχοντεσ για τουσ κανόνεσ που κα 
διζπουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κακϊσ και για τθν επικοινωνία τουσ με τον ζξω 
κόςμο; 

– Ζχουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα να εκφράςουν τθν άποψι τουσ και να 
λάβουν μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ; 

– Ζχει λθφκεί μζριμνα ϊςτε να τθρθκεί το πλάνο/χρονοδιάγραμμα των επιμζρουσ 
διαδικαςιϊν; 

  

Ρλθροφόρθςθ 

– Είναι ζγκαιρθ και εφλθπτθ θ όλθ πλθροφόρθςθ που λαμβάνουν οι ςυμμετζχοντεσ 
ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία; 

– Γίνεται χριςθ εξωτερικισ βοικειασ από ειδικοφσ όταν αυτό είναι απαραίτθτο 
ϊςτε οι αποφάςεισ να είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ; 

– Ενθμερϊνεται το ευρφ κοινό για τθ διαδικαςία και τθν πρόοδό τθσ και είναι όλοι 
οι ςυμμετζχοντεσ ςφμφωνοι όςον αφορά τθ ροι τθσ πλθροφόρθςθσ; (βλζπε επίςθσ 
το ερωτθματολόγιο για τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ). 

– Είναι κατανοθτι ςτουσ τρίτουσ θ καταγραφι τθσ διαδικαςίασ (τα πρακτικά των 
ςυνεδριάςεων, οι ενδιάμεςεσ αναφορζσ κτλ.); 
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Αποτελζςματα 

– Ζχουν ςυμφωνιςει όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα ωσ 
ςυλλογικό επίτευγμα; 

– Ζχουν κακοριςτεί οι κατάλλθλεσ δομζσ ϊςτε να είναι εφικτι θ επίβλεψθ και θ 
κατανόθςθ του τρόπου εφαρμογισ των αποτελεςμάτων; 



Ερωτθματολόγιο δθμοςίων ςχζςεων 

Δραςτθριότθτεσ που αφοροφν πλθροφόρθςθ και τα ΜΜΕ 

– Είναι αρκετοί οι διακζςιμοι πόροι για δθμόςιεσ ςχζςεισ; 

– Είναι ςαφζσ ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πλθροφόρθςθ και τα ΜΜΕ; 

– Είναι ςαφζσ ποιοσ είναι ο ςτόχοσ των δθμοςίων ςχζςεων (αρχικι ενθμζρωςθ για 
το ςχζδιο, δραςτθριοποίθςθ πολιτϊν ϊςτε να ςυμμετζχουν, διαρκισ κάλυψθ τθσ 
διαδικαςίασ κτλ.) και ποιεσ μορφζσ πλθροφόρθςθσ είναι οι καταλλθλότερεσ για να 
επιτευχκεί αυτόσ; 

– Είναι ςαφζσ ποιεσ είναι οι ομάδεσ-ςτόχοσ (νζοι, μετανάςτεσ κτλ.) και ποιο μινυμα 
είναι το καταλλθλότερο γι’ αυτζσ; 

– Τπάρχουν διακζςιμα μζςα πλθροφόρθςθσ του κοινοφ (πρόςβαςθ ςτουσ 
προγραμματιηόμενουσ ςχεδιαςμοφσ, εκκζςεισ, ενθμερωτικι ςυνάντθςθ, 
ιςτοςελίδα, τθλεφωνικι γραμμι ενθμζρωςθσ, ςθμεία επιτόπου ενθμζρωςθσ κτλ.); 

– Ζχουν οι απλοί πολίτεσ τθ δυνατότθτα να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ για τθ 
ςχεδιαηόμενθ δράςθ (κουτί προτάςεων, ιςτοςελίδα θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ, 
τθλεφωνικι γραμμι, δθμόςια ςυηιτθςθ κτλ.); Είναι ςαφζσ τι απογίνονται οι γνϊμεσ 
που εκφράηονται/τα ερωτιματα που τίκενται; 

– Πρόκειται να γίνει χριςθ όλων των κατάλλθλων μζςων ενθμζρωςθσ (θμεριςια και 
εβδομαδιαία ζντυπα, ειδικόσ τφποσ, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ κτλ.) ϊςτε 
να ενθμερωκεί το κοινό; 

– Ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ λόγο ςτισ αποφάςεισ που αφοροφν το περιεχόμενο και τθ 
χρονικι ςτιγμι τθσ ενθμζρωςθσ προσ τον τφπο και το κοινό; 

– Ζχουν κακορίςει οι ςυμμετζχοντεσ από κοινοφ κανόνεσ για τθ ςχζςθ τουσ με τα 
ζντυπα μζςα και το κοινό (απάντθςθ ςε ζρευνεσ, δελτία τφπου, ςυνεντεφξεισ τφπου 
κτλ.); 

– Είναι ςαφζσ ποιεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία κα 
κρικοφν ωσ εμπιςτευτικζσ και ποιεσ κα διοχετευτοφν ςτον τφπο και το κοινό; 

– Ζχουν ςυμφωνιςει όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να απαγορευτεί θ διαρροι 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και να απζχουν –ςε προςωπικό επίπεδο– από επαφζσ 
με τα ζντυπα μζςα και το κοινό; 

– Θα προςκλθκοφν δθμοςιογράφοι ςε ςυγκεκριμζνεσ εκδθλϊςεισ οι οποίεσ κα ιταν 
καλό να κοινοποιθκοφν ςτο ευρφ κοινό; 
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Νομικό και πολιτικό πλαίςιο τθσ 
δθμόςιασ ςυμμετοχισ 

Η ςφαιρικι γνϊςθ των διεκνϊν ςυνκθκϊν αλλά και τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποφάςεων, αποτελεί ςε κάκε περίπτωςθ πολφτιμο εργαλείο για τθν 
αποτελεςματικότθτα όςων επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν. 

διεκνείσ υνκικεσ 

ελλθνικι νομοκεςία 
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Διεκνείσ ςυνκικεσ 
πθγι: www.partizipation.at 

μετάφραςθ, επιμζλεια: τζφανοσ Θεοδωρίδθσ 
διόρκωςθ: Αρετι Μπουκάλα  

Υπάρχει ςτενι ςχζςθ ανάμεςα ςτον ςτόχο τθσ περαιτζρω εδραίωςθσ τθσ δθμόςιασ 
ςυμμετοχισ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

  

Διεκνείσ ςυνκικεσ όπωσ θ Διακιρυξθ του Ρίο ντε Σηανζιρο, θ Χάρτα του Άαλμποργκ 
ι θ φμβαςθ του Άαρχουσ αποτελοφν ορόςθμα ςτον δρόμο προσ τθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων. Εν τω μεταξφ οι 
αρχζσ που ορίηονται ςε αυτά τα ζγγραφα ζχουν ενςωματωκεί ςε νόμουσ και 
πολιτικζσ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράδειγμα μιασ ελλθνικισ νομοκετικισ 
πράξθσ που προβλζπει δθμόςια ςυμμετοχι είναι το Σχζδιο Καλλικράτθσ (Νζα 
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ). 

Ορόςθμα ςτον δρόμο προσ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθ δθμόςια ςυμμετοχι 

Η αναφορά Brundtland, 1987 

Βιϊςιμθ είναι «θ ανάπτυξθ που καλφπτει τισ ανάγκεσ του παρόντοσ δίχωσ να 
μειϊνει τθν ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ 
τουσ». Ζτςι, θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ πρζπει να ςυμβαδίηει με τζςςερισ αρχζσ: τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ 
και τθν πολιτικι ςυμμετοχι. 

Γενικι υνζλευςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςτο Ρίο ντε Σηανζιρο, 1992 

Ψθφίςτθκε θ διακιρυξθ του Ρίο και θ Ατηζντα 21, θ οποία αφορά το ςχζδιο δράςθσ 
για τον 21ο αιϊνα: θ εκτενισ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ πολιτικζσ αποφάςεισ 
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Καταρτίςτθκε θ Τοπικι 
Ατηζντα 21, ζνα ςχζδιο δράςθσ ςε τοπικό/κοινοτικό επίπεδο. 

Ευρωπαϊκι Διάςκεψθ ςτο Άαλμποργκ, 1994 

Θ Χάρτα του Άαλμποργκ: τα ςυμβαλλόμενα κράτθ και κοινότθτεσ δεςμεφονται να 
αναπτφξουν μακροπρόκεςμα ςχζδια δράςθσ –βάςει των όςων προβλζπει θ Τοπικι 
Ατηζντα 21– ςτα οποία οι πολίτεσ κα ζχουν εκτενι ςυμμετοχι. 

Η φμβαςθ του Άαρχουσ, 1998 

Ρυκμίηει τθν πρόςβαςθ του κοινοφ ςε πλθροφορίεσ για το περιβάλλον, τθ δθμόςια 
ςυμμετοχι όςον αφορά ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ που αφοροφν το περιβάλλον και 
τθ δυνατότθτα προςφυγισ ςε δικαςτιριο για περιβαλλοντικά ηθτιματα. 



Η Λευκι Βίβλοσ για τθν «Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ», 2001 

Θζτει τισ βαςικζσ αρχζσ καλϊν διακυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν πρακτικϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμόςιασ ςυμμετοχισ ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν και 
αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα εντόσ τθσ Ε.Ε. (εκνικό, τοπικό κτλ.). 

Άαλμποργκ ςυν 10  

Ψιφιςμα αποδοχισ των λεγόμενων «Δεςμεφςεων του Άαλμποργκ»: μζτρα για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και του μζλλοντοσ των πόλεων και των μικρότερων 
κοινοτιτων ςε δζκα κεματικοφσ τομείσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ, 
τθσ κινθτικότθτασ, τθσ υγείασ και τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ). 



 

Η δθμόςια διοίκθςθ 

Η τρζχουςα διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ διαμορφϊκθκε από το πρόγραμμα 
"Καλλικράτθσ" και ιςχφει από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011. Σφμφωνα με αυτιν, θ χϊρα 
διαιρείται ςε επτά αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, δεκατρείσ περιφζρειεσ και 325 
διμουσ. Οι περιφζρειεσ και οι διμοι είναι αυτοδιοικοφμενα νομικά πρόςωπα, 
δθλαδι οι αρχζσ τουσ εκλζγονται με κακολικι ψθφοφορία από τουσ 
εγγεγραμμζνουσ δθμότεσ. 

  

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Πρωτοβάκμιοσ οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) είναι ο διμοσ. 
Διοικείται από διμαρχο και δθμοτικό ςυμβοφλιο που εκλζγονται κάκε 5 ζτθ 
με κακολικι ψθφοφορία. Κάκε διμοσ χωρίηεται ςε διαμερίςματα με τθν 
ονομαςία «δθμοτικζσ ενότθτεσ» και αυτζσ με τθ ςειρά τουσ ςε «κοινότθτεσ». 
Οι τελευταίεσ διακζτουν δικά τουσ ςυμβοφλια, ο ρόλοσ αυτϊν όμωσ είναι 
ςυμβουλευτικόσ και δεν μποροφν να λάβουν αποφάςεισ. 

 Δευτεροβάκμιοσ Ο.Σ.Α. είναι θ περιφζρεια, θ οποία αντιςτοιχεί ςε μία 
ευρεία γεωγραφικι περιοχι τθσ χϊρασ. Διοικείται από περιφερειάρχθ και 
περιφερειακό ςυμβοφλιο που εκλζγονται κάκε 5 ζτθ με κακολικι 
ψθφοφορία ανάμεςα ςτουσ εγγεγραμμζνουσ δθμότεσ των διμων που 
υπάγονται ςτθν περιφζρεια. Κάκε περιφζρεια διαιρείται ςε «περιφερειακζσ 
ενότθτεσ», οι οποίεσ ςυνικωσ ςυμπίπτουν με τουσ νομοφσ. Κάκε 
περιφερειακι ενότθτα διακζτει δικό τθσ αντιπεριφερειάρχθ που προζρχεται 
από τον ςυνδυαςμό του περιφερειάρχθ. 

 Δφο ι περιςςότερεσ περιφζρειεσ (ι μόνο μία ςτθν περίπτωςθ τθσ 
Αττικισ και τθσ Κριτθσ) ςυγκροτοφν τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ. Αυτι δεν 
αποτελεί κεςμό αυτοδιοίκθςθσ αλλά διοικθτικισ αποκζντρωςθσ του 
κράτουσ, αφοφ ο επικεφαλισ τθσ (με τον τίτλο «γενικόσ γραμματζασ») 
διορίηεται από τθν κυβζρνθςθ και ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ αποφαςιςτικζσ 
αρμοδιότθτεσ, το δε ςυμβοφλιό τθσ, ςτο οποίο ςυμμετζχουν οι οικείοι 
περιφερειάρχεσ και εκπρόςωποι των τοπικϊν ενϊςεων διμων, ζχει κυρίωσ 
ςυμβουλευτικό χαρακτιρα. 

  

Οι αρμοδιότθτεσ των Διμων αφοροφν, κυρίωσ, ςτουσ τομείσ: 

Α) Ανάπτυξθσ, 

Β) Περιβάλλοντοσ, 

Γ) Ποιότθτασ Ηωισ και Εφρυκμθσ Λειτουργίασ των Πόλεων και των Οικιςμϊν, 



Δ) Απαςχόλθςθσ, 

Ε) Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ, 

Σ) Παιδείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 

Η) Πολιτικισ Προςταςίασ, 

Θ) Αγροτικισ Ανάπτυξθσ – Κτθνοτροφίασ – Αλιείασ. 

  

Οι νθςιωτικοί διμοι αςκοφν επιπλζον αρμοδιότθτεσ ςτουσ τομείσ : 

- Γεωργίασ, Κτθνοτροφίασ και Αλιείασ, 

- Φυςικϊν Πόρων, Ενζργειασ και Βιομθχανίασ 

- Απαςχόλθςθσ, Εμπορίου και Σουριςμοφ, 

- Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, 

- Ζργων, Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιβάλλοντοσ. 

  

Οι ορεινοί διμοι αςκοφν αρμοδιότθτεσ ςτουσ τομείσ : 

- Ενζργειασ 

- Τδάτων 

- Δαςοπονίασ 

- Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ 

- τιριξθσ Σοπικισ Κοινωνίασ και Οικονομίασ 

  

Οι περιφζρειεσ αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν διατάξεων 
των νόμων και των κανονιςτικϊν διατάξεων τθσ διοίκθςθσ ςτουσ τομείσ: 

Α. Προγραμματιςμοφ - Ανάπτυξθσ, 

Β. Γεωργίασ – Κτθνοτροφίασ – Αλιείασ, 



Γ. Φυςικϊν Πόρων – Ενζργειασ – Βιομθχανίασ (Διαχείριςθ Τδάτων, Ορυκτόσ 
Πλοφτοσ, Ενζργεια, Βιομθχανία και Βιοτεχνία) 

Δ. Απαςχόλθςθσ – Εμπορίου – Σουριςμοφ, 

Ε. Μεταφορϊν– Επικοινωνιϊν, 

Σ. Ζργων - Χωροταξίασ - Περιβάλλοντοσ, 

Η. Τγείασ, 

Θ. Παιδείασ – Πολιτιςμοφ – Ακλθτιςμοφ, 

Θ. Πολιτικισ Προςταςίασ και Διοικθτικισ Μζριμνασ. 



Η δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ 

Το άρκρο 76 του νόμου 3852/2010 για τθ Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), προβλζπει τα εξισ: 

  

1. τουσ διμουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ 
ςυγκροτείται, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με 
πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των μελϊν του και εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν 
από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ωσ 
όργανο με ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ δθμοτικισ 
επιτροπισ διαβοφλευςθσ δεν υπερβαίνει τα δυόμιςθ ζτθ. Δθμοτικι επιτροπι 
διαβοφλευςθσ μπορεί να ςυγκροτθκεί και ςε μικρότερουσ διμουσ, με απόφαςθ του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ αποτελείται από 
εκπροςϊπουσ των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ, όπωσ: 

α) των τοπικϊν εμπορικϊν και επαγγελματικϊν ςυλλόγων και οργανϊςεων 

β) των επιςτθμονικϊν ςυλλόγων και φορζων 

γ) των τοπικϊν οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν 

δ) των εργαηομζνων ςτο διμο και τα νομικά του πρόςωπα 

ε) των ενϊςεων και ςυλλόγων γονζων 

ςτ) των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και φορζων 

η) των εκελοντικϊν οργανϊςεων και κινιςεων πολιτϊν 

θ) άλλων οργανϊςεων και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

κ) εκπρόςωποι των τοπικϊν ςυμβουλίων νζων και 

ι) δθμότεσ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του προζδρου, μπορεί να είναι από είκοςι πζντε (25) ζωσ 
πενιντα (50) μζλθ. ε ποςοςτό ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν 
εκπροςϊπων φορζων ορίηονται επιπλζον μζλθ, μετά από κλιρωςθ, δθμότεσ 
εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ κακϊσ και όςοι είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτουσ ειδικοφσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. 

τθ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ προεδρεφει ο διμαρχοσ ι ο αντιδιμαρχοσ 
που ορίηει ο διμαρχοσ με απόφαςι του. τισ ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ καλοφνται 
κατά περίπτωςθ και ςυμμετζχουν χωρίσ δικαίωμα ψιφου και εκπρόςωποι 



αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν, των τοπικϊν οργανϊςεων πολιτικϊν κομμάτων, κακϊσ 
και οι επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων που εκπροςωποφνται ςτο δθμοτικό 
ςυμβοφλιο. 

2. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ: 

α) Γνωμοδοτεί ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο ςχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα 
και τα προγράμματα δράςθσ του διμου, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα και το 
τεχνικό πρόγραμμα του διμου. 

β) Γνωμοδοτεί για κζματα γενικότερου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, που 
παραπζμπονται ςε αυτι από το δθμοτικό ςυμβοφλιο ι τον διμαρχο. 

γ) Εξετάηει τα τοπικά προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του διμου και 
διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων αυτϊν. 

δ) Δφναται να διατυπϊνει παρατθριςεισ επί του περιεχομζνου των κανονιςτικοφ 
χαρακτιρα αποφάςεων οι οποίεσ εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Θ 
διατφπωςθ γνϊμθσ από τθ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ δεν αποκλείει τθν 
παράλλθλθ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ, μζςω διαδικτφου. Οι 
προτάςεισ τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ ςυγκεντρϊνονται και 
ςυςτθματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου και παρουςιάηονται 
από τον πρόεδρο τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ κατά τθν αντίςτοιχθ 
ςυνεδρίαςι τθσ. 

3. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ςυνεδριάηει δθμόςια, μετά από πρόςκλθςθ 
του προζδρου τθσ, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τθ ςφνταξθ των 
προςχεδίων του προχπολογιςμοφ και του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ και 
τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ (3) μινεσ για άλλα κζματα που ειςάγονται προσ 
ςυηιτθςθ. Θ πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτα μζλθ με κάκε πρόςφορο μζςο επτά (7) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ και περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ, τον 
τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ 
επί των υπό ςυηιτθςθ κεμάτων. ε περίπτωςθ ζλλειψθσ απαρτίασ, θ ςυνεδρίαςθ 
επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε κεωρείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ότι υφίςταται απαρτία. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ δθμοτικισ 
επιτροπισ διαβοφλευςθσ γίνεται από τισ υπθρεςίεσ του διμου και τθροφνται 
πρακτικά. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ μετά από 
ςχετικι ςυηιτθςθ. τθν ειςιγθςι τθσ αναγράφονται όλεσ οι γνϊμεσ που 
διατυπϊνονται. 

4. Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί να ψθφίηει ςχετικό κανονιςμό διαβοφλευςθσ, ο 
οποίοσ ρυκμίηει όλα τα κζματα τα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, τθ 
ςυμμετοχι φορζων και πολιτϊν ςε αυτι, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ των 
ποριςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ ςτο αρμόδιο όργανο του διμου. 

 



Η περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ 

Το άρκρο 178 του νόμου 3852/2010 για τθ Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), προβλζπει τα εξισ: 

  

1. ε κάκε περιφζρεια ςυνιςτάται, με απόφαςθ του περιφερειάρχθ, θ οποία 
εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των περιφερειακϊν αρχϊν, 
περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ ωσ γνωμοδοτικό όργανο. Θ κθτεία τθσ 
επιτροπισ διαβοφλευςθσ ακολουκεί τθ κθτεία των περιφερειακϊν αρχϊν. Θ 
περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ αποτελείται από τουσ δθμάρχουσ τθσ 
περιφζρειασ, κακϊσ και από εκπροςϊπουσ: 

α) των οργανϊςεων εργοδοτϊν και εργαηομζνων, 

β) των επιμελθτθρίων και των επιςτθμονικϊν οργανϊςεων, ςυλλόγων και φορζων, 

γ) των ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων, 

δ) τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ περιφζρεια, 

ε) των κρατικϊν υπθρεςιϊν που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν περιφζρεια, 

ςτ) οργανϊςεων και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθν περιφζρεια και 

η) πολίτεσ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του προζδρου, είναι τριάντα πζντε (35) ζωσ εξιντα (60) 
μζλθ. ε ποςοςτό ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν ορίηονται ωσ 
μζλθ μετά από κλιρωςθ και δθμότεσ εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. 
τθν περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ προεδρεφει ο περιφερειάρχθσ ι ο 
αντιπεριφερειάρχθσ που ορίηει ο περιφερειάρχθσ με απόφαςι του. τισ 
ςυνεδριάςεισ τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ προςκαλοφνται και 
ςυμμετζχουν και οι εκπρόςωποι των πολιτικϊν κομμάτων που εκπροςωποφνται ςτθ 
Βουλι, κακϊσ και οι επικεφαλισ των περιφερειακϊν παρατάξεων που 
εκπροςωποφνται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο. 

2. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ: 

α) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο ςχετικά με τισ βαςικζσ αναπτυξιακζσ 
προτεραιότθτεσ τθσ περιφζρειασ. 

β) Γνωμοδοτεί ωσ προσ κζματα γενικότερου περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ, που 
παραπζμπονται ςε αυτι από το περιφερειακό ςυμβοφλιο ι τον περιφερειάρχθ. 



γ) Εξετάηει τα προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ τθσ περιφζρειασ και 
διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων αυτϊν. 

Θ διατφπωςθ γνϊμθσ από τθν περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ δεν αποκλείει 
τθν παράλλθλθ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ, μζςω διαδικτφου. Οι 
προτάςεισ τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ ςυγκεντρϊνονται και 
ςυςτθματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και 
παρουςιάηονται από τον πρόεδρο τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ κατά 
τθν αντίςτοιχθ ςυνεδρίαςι τθσ. 

3. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ ςυνεδριάηει δθμόςια τουλάχιςτον μια 
φορά ανά τρίμθνο και διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ για τα κζματα που ειςάγονται προσ 
ςυηιτθςθ. Θ ςφγκλθςι τθσ γίνεται με πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ, θ οποία 
κοινοποιείται ςτα μζλθ με κάκε πρόςφορο μζςο επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ 
ςυνεδρίαςθ. Θ πρόςκλθςθ περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ, τον τόπο, τθν 
θμερομθνία και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ επί των υπό 
ςυηιτθςθ κεμάτων. ε περίπτωςθ ζλλειψθσ απαρτίασ, θ ςυνεδρίαςθ 
επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε κεωρείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ότι υφίςταται απαρτία. Θ γραμματειακι ςτιριξθ τθσ περιφερειακισ 
επιτροπισ διαβοφλευςθσ γίνεται από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και τθροφνται 
πρακτικά. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ μετά 
από ςυηιτθςθ ςτθν οποία αναγράφονται όλεσ οι γνϊμεσ των μελϊν τθσ. 

 

 



Σο ςυμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν 

Το άρκρο 78 του νόμου 3852/2010 για τθ Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), προβλζπει τα εξισ: 

  

1. ε κάκε διμο ςυγκροτείται και λειτουργεί με απόφαςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου, ςυμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν ωσ ςυμβουλευτικό όργανο του διμου 
για τθν ενίςχυςθ τθσ ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθν τοπικι κοινωνία. Σα ςυμβοφλια 
ζνταξθσ μεταναςτϊν αποτελοφνται από πζντε (5) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ, τα οποία 
ορίηονται από το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο. Ωσ μζλθ ορίηονται δθμοτικοί 
ςφμβουλοι, εκπρόςωποι φορζων μεταναςτϊν, εφόςον θ ζδρα αυτϊν ι 
παραρτιματοσ βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οικείου διμου, ι 
εκπρόςωποι που επιλζγονται από τθν κοινότθτα των μεταναςτϊν που κατοικοφν 
μόνιμα ςτον οικείο διμο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που προβλζπει ςχετικόσ 
κανονιςμόσ, που εκδίδει με απόφαςι του το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο, κακϊσ και 
εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων οι οποίοι αναπτφςςουν εντόσ τθσ διοικθτικισ 
περιφζρειασ του οικείου διμου δράςθ ςχετικι με τα προβλιματα των μεταναςτϊν. 

Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται πρόεδροσ ςτο ςυμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν ζνασ 
εκ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων μελϊν του. τα παραπάνω ςυμβοφλια ορίηονται 
υποχρεωτικά ωσ μζλθ αλλοδαποί δθμοτικοί ςφμβουλοι που ζχουν τυχόν εκλεγεί. Θ 
ςυμμετοχι ςτα ανωτζρω ςυμβοφλια είναι τιμθτικι και άμιςκθ. 

2. Ζργο των ςυμβουλίων ζνταξθσ μεταναςτϊν είναι θ καταγραφι και θ διερεφνθςθ 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ, που κατοικοφν μόνιμα ςτθν 
περιφζρεια του οικείου διμου, ωσ προσ τθν ζνταξι τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία, τθν 
επαφι τουσ με δθμόςιεσ αρχζσ ι τθ δθμοτικι αρχι, θ υποβολι ειςθγιςεων προσ το 
δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν δράςεων προϊκθςθσ τθσ ομαλισ 
κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν και, εν γζνει, τθν επίλυςθ των προβλθμάτων 
που αυτοί αντιμετωπίηουν, ιδίωσ μζςω τθσ οργάνωςθσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ διοργάνωςθ ςε ςυνεργαςία με τον 
οικείο διμο εκδθλϊςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ 
του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Ζργο επίςθσ του ςυμβουλίου είναι θ ςυνεργαςία ιδίωσ με 
το ΤΠΕΑΘ, το Τπουργείο Παιδείασ και δια Βίου Μάκθςθσ, το Τπουργείο Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων κακϊσ και με άλλουσ φορείσ για τα κζματα που 
απαςχολοφν τουσ μετανάςτεσ όπωσ είναι θ εκπαίδευςθ τουσ, θ ομαλι ενςωμάτωςθ 
τουσ, θ πολιτογράφθςθ κτλ κατά τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  

 

 



υνζλευςθ κατοίκων τοπικισ κοινότθτασ 

Το άρκρο 85 του νόμου 3852/2010 για τθ Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), προβλζπει τα εξισ: 

  

τισ τοπικζσ κοινότθτεσ, με ευκφνθ του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι του 
προζδρου του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο 
αντιδιμαρχο, καλοφνται οι κάτοικοι και οι φορείσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, 
τουλάχιςτον μια φορά κατ’ ζτοσ ςε ςυνζλευςθ, και προτείνουν ςτα αρμόδια όργανα 
του διμου, ανάλογα με το χαρακτιρα των αναγκϊν των κατοίκων τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ και τισ προτεραιότθτεσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τισ δράςεισ που πρζπει 
να αναλάβει ο διμοσ ιδίωσ ωσ προσ: 

α) τθν παροχι κοινωνικϊν ι άλλων υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των κατοίκων 
τθσ περιοχισ τουσ, 

β) τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία των θλικιωμζνων και των παιδιϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του διμου, 

γ) τα ζργα που πρζπει να εκτελεςτοφν ςτθν τοπικι κοινότθτα, 

δ) τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν τουριςτικι αξιοποίθςθ και προβολι τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ, 

ε) τθν εφαρμογι πολιτιςτικϊν, ψυχαγωγικϊν και ακλθτικϊν προγραμμάτων και 

ςτ) κάκε άλλο κζμα που αφορά τθν τοπικι κοινότθτα. 

Για τθν ανωτζρω διαδικαςία τθροφνται πρακτικά από υπάλλθλο του διμου ενϊ οι 
αποφάςεισ για τα ανωτζρω κζματα λαμβάνονται από τουσ παρόντεσ με ςχετικι 
πλειοψθφία. 

 



Παραδείγματα 

  

Σα παραδείγματα ςυμμετοχικϊν δράςεων, πρωτοβουλιϊν και ςυνεργιϊν μεταξφ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και πολιτϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελοφν 
ςθμαντικό εργαλείο ςε επίπεδο πλθροφόρθςθσ και τεχνογνωςίασ για όλουσ 
όςουσ κζλουν να αναλάβουν παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ. Σα παραδείγματα αυτά 
είναι καινοτόμα, ενιςχφουν τθν ιδιότθτα του πολίτθ, προωκοφν τθν διαφάνεια 
ςτθ διακυβζρνθςθ και δθμιουργοφν νζα δίκτυα αλλθλεγγφθσ 

  

Η δθμόςια ςυμμετοχι ςτθ Γερμανία 

τθ Γερμανία θ δθμόςια ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ εντόσ 
ομοςπονδίασ, κρατιδίων και διμων είναι νομικά επιβεβλθμζνθ.  

e-dialogos: θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ςτα Σρίκαλα 

Σο e-dialogos είναι ζνα καινοτόμο ζργο που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ κατοίκουσ 
τθσ πόλθσ των Σρικάλων να εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ πόλθσ 

Διαχείριςθ ςυνοικιϊν Βερολίνου 

Σο πρόγραμμα «Διαχείριςθ υνοικιϊν Βερολίνου» μεταφζρει τισ διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων για τθν κοινωνικι ανάπτυξθ ςτο τοπικό επίπεδο. 

Η διαδικτυακι πλατφόρμα υνΑκθνά 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςτθρίηει τισ δράςεισ των ομάδων τθσ πόλθσ δθμιουργϊντασ 
ζναν κοινό τόπο επικοινωνίασ και δικτφωςθσ. 

Σο γερμανικό ινςτιτοφτο DICO 

Σο Γερμανικό Ινςτιτοφτο για το Community Organizing (DICO) αποτελεί κζντρο 
ανάπτυξθσ ανεξάρτθτων ευρείασ βάςθσ οργανϊςεων των πολιτϊν που 
χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο του Community Organizing 

υμμετοχικόσ προχπολογιςμόσ 

Ζνα διεκνζσ παράδειγμα ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ 

http://www.symmetoxi.eu/index.php/peg-es-s-l.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/es-s-s-g.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/e-dialogos.html
http://www.edialogos.gr/portal/portal/default/
http://www.symmetoxi.eu/index.php/peg-es-s-l.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/peg-sth.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/peg-s-dico.html
https://www.dico-berlin.org/
http://www.symmetoxi.eu/index.php/s-pplgs.html


φνδεςμοι 

  

www.socialcooperatives.gr - Eνθμερωτικι πφλθσ που ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ, 
υποςτιριξθ και επιτάχυνςθ τθσ αυτοοργάνωςθσ των Κοιν..Επ. και γενικότερα των 
φορζων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ ςτθν Ελλάδα. 

openkorinthos - Σο Openkorinthos είναι ζνα πρωτοποριακό εγχείρθμα πολιτϊν του 
Διμου Κορινκίων που υποςτθρίηει ζνα ανοιχτό και ςφγχρονο μοντζλο λειτουργίασ 
των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS - Σο Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS ξεκίνθςε το 1990 ωσ μια 
Περιβαλλοντικι Οργάνωςθ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, από μία ομάδα 
ανκρϊπων αποφαςιςμζνων να παρζμβουν ςτα περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ 
χϊρασ μασ, τθσ Μεςογείου και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα. 

Πανελλινιο Παρατθρθτιριο Οργανϊςεων Κοινωνίασ των Πολιτϊν - Κοινωνικζσ 
υμπράξεισ, Καλζσ Πρακτικζσ, Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ, Σοπικά 
Δικτυα υλλόγων λειτουργοφν μζςα απο ζνα ενιαίο ςφςτθμα social media και 
Δθμοςιογραφίασ Πολιτϊν. 

Διμοσ Ν. μφρνθσ & Ατηζντα 21 - Πλθροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ Ατηζντα 21 που 
εφαρμόηει από το 2008 ο Διμοσ Ν. μφρνθσ ςε ςυνεργαςία με τθν οργάνωςθ 
Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ ςτθ Μεςόγειο.  

Πρόγραμμα "Δι@φγεια" - To Πρόγραμμα Δι@φγεια ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ τθσ 
μζγιςτθσ δυνατισ δθμοςιότθτασ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και τθσ διοικθτικισ 
δραςτθριότθτασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν εμπζδωςθ τθσ 
υπευκυνότθτασ και τθσ λογοδοςίασ από τθν πλευρά των φορζων άςκθςθσ τθσ 
δθμόςιασ εξουςίασ. 

Η Ελλθνογερμανικι ςυνζλευςθ - Θ Ελλθνο-γερμανικι ςυνζλευςθ (DGV) αποτελεί 
μια ευρεία πρωτοβουλία για ςυνεργαςία μεταξφ ελλθνικϊν και 
γερμανικϊν περιφερειϊν, πόλεων και πολιτϊν. Κφριοσ ςτόχοσ είναι να ενοποιθκοφν 
οι υπάρχουςεσ επαφζσ και να δθμιουργθκοφν νζεσ, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να 
χρθςιμοποιθκοφν για ςυγκεκριμζνα μζτρα ςυνεργαςίασ και τθν ανταλλαγι 
εμπειριϊν. 

Neighbor.ly μια πλατφόρμα «crowdfunding» για ομάδεσ πολιτϊν, διμουσ και 
κοινότθτεσ που κζλουν να υλοποιιςουν προγράμματα, δράςεισ και ζργα προσ 
όφελοσ τθσ πόλθσ και των πολιτϊν τθσ.  

PlaceSpeak μια πλατφόρμα διαβοφλευςθσ μεταξφ των Διμων και των πολιτϊν.  

 

http://www.socialcooperatives.gr/
http://www.openkorinthos.gr/#page-share
http://medsos.gr/medsos/
http://paratiritiriokp.gr/
http://www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Ite
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.grde.eu/el/
http://neighbor.ly/
https://www.placespeak.com/


Φόρουμ 

τόχοσ τθσ πλατφόρμασ «υμμετοχι» είναι να καταςτεί εργαλείο ενθμζρωςθσ και 
δικτφωςθσ των πολιτϊν που εμπλζκονται ενεργά ςε ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ 
διαβοφλευςθσ ςε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικά μζςα. Σο φόρουμ εντόσ τθσ 
πλατφόρμασ κα προωκεί τθν κατάκεςθ και τθν ανταλλαγι απόψεων, οπτικϊν και 
ιδεϊν επί του κζματοσ απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Μπορείτε να γίνετε τϊρα 
κιόλασ μζλοσ του φόρουμ – κα ενθμερϊνεςτε με ιμζιλ για τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν 
τθσ πλατφόρμασ και τθ δθμιουργία του ελλθνικοφ δικτφου. 

Εγγραφι ςτο φόρουμ 

Πθγι: http://www.symmetoxi.eu/index.php/elliniki-nomothesia.html 

 

 
 

http://www.symmetoxi.eu/index.php/ggf-l.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/elliniki-nomothesia.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/ggf-l.html
http://www.symmetoxi.eu/index.php/ggf-l.html

