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Πεξίιεςε 

Η δηαδηθαζία ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ απφ ηνπ θνξείο άζθεζεο πνιηηηθήο, απμάλεηαη 

ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η πνιππινθφηεηα θη αιιειεμάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ 

θαιείηαη είηε λα δηαρεηξηζηεί είηε λα επηιχζεη ε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, νδεγεί ζηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ φπνπ ην θνηλφ θαη νη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη 

θνξείο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ ζπκκεηνρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεσλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ 

θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θνξέσλ άζθεζεο πνιηηηθήο, πσο έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζεζκηθά ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη θπξίσο πσο έρνπλ 

εθαξκνζηεί. Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο, βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη ζε εθαξκνζκέλε πξαθηηθή. Σα 

ζεσξεηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Δλ ζπλερεία 

κειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζεζκηθά ν ζπκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ 

Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ωο εθαξκνζκέλε πξαθηηθή  απνηεινχλ 

νη Μειέηεο πεξηπηψζεσλ πκκεηνρηθνχ ρεδηαζκνχ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Αλαθάιπςεο ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) θαζψο θαη ησλ 

Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ ηεο (ΟΥΔ) ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο.  
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Έμππλε Δμεηδίθεπζε Γηαδηθαζία Δπηρεηξεκαηηθήο Αλαθάιπςεο, Οινθιεξσκέλε Υσξηθή 

Δπέλδπζε  
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Abstract 

The process of participatory planning and the involvement of all stakeholders in decision-making 

by policy makers has been progressively increasing in recent years. The complexity and 

interdependence of the various issues that the Greek Public Administration and Local Authorities 

are called to either manage or resolve leads to the introduction of processes where the public and 

the various stakeholders are invited to participate actively in the decision-making process. 

The aim of the thesis is to present the basic methods and tools of participatory planning that can 

be applied in the decision-making process and operational planning of the policy makers as they 

have been institutionally incorporated into the Greek public administration and the local 

government and have been implemented. The methodology used in this work, in order to achieve 

its objectives, is based on theoretical elements and applied practice. The theoretical elements 

include the bibliographic overview, regarding the concept of participatory design, methods and 

tools developed. The way in which participatory planning has been institutionally incorporated 

into Greek Public Administration and Local Government was then studied. As an applied 

practice, Participatory Planning Studies are considered in the design of Entrepreneurial 

Discovery Process, within the framework of the Smart Specialization Strategy (RIS3) and the 

Integrated Spatial Investments of the Region of Eastern Macedonia and Thrace. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεσλ απνθάζεσλ, ζηαδηαθά απμάλεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Η πνιππινθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο επίιπζε θαη 

εμεχξεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ θαη πξαθηηθψλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ ζπλφινπ νδεγεί ζηελ 

απμαλφκελε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα. Σν παξφλ θεθάιαην 

πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο  απνθάζεσλ. 

Αξρηθά γίλεηαη παξνπζίαζε, κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηεο έλλνηαο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπκκεηνρήο. Αθνινπζεί 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκκεηνρήο, βαζκφο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο 

θαη ε δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηεο ζπκκεηνρήο.  

1.2 Οξηζκόο ηεο ζπκκεηνρήο 

Η έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο παξαπέκπεη ζε έλα επξχ αιιά θαη ζχλζεην φξν, θαη δελ έρεη έλα 

κνλαδηθφ θαη γεληθά απνδεθηφ νξηζκφ. Καηά ηνλ Κ.Guild Nichols (1979), σο ζπκκεηνρή λνείηαη 

«κάθε δπαζηηπιόηηηα πος ππαγμαηοποιείηαι από οποιαδήποηε άηομο, ομάδυν αηόμυν ή οπγάνυζη 

διάθοπη ηυν εκλεγμένυν ανηιπποζώπυν ή ηυν δημοζίυν ςπαλλήλυν ηυν διοπιζμένυν από ηην 

κςβέπνηζη ή από θεζμικά ζώμαηα και η οποία αποζκοπεί άμεζα ή έμμεζα, να πάπει μέπορ ζηιρ 

ςποθέζειρ ηιρ αποθάζειρ ή ηιρ πολιηικέρ ηηρ κςβέπνηζηρ ή ηυν δημοζίυν ή παπαδημοζίυν 

επισειπήζευν ή να ηιρ επηπεάζει» (ηαζαθφπνπινο Π.1998:19). χκθσλα κε ην Moser (1983), ε 

ζπκκεηνρή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν υρ μέζο φζν θαη υρ ζκοπόο ζε κία δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ. Οη Zwirner & Berger (2008) ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή αλαθέξεηαη ζηελ εκπινθή 

θνηλνχ θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο (νκάδεο ή κεκνλσκέλνη 

πνιίηεο, θνξείο, νκάδεο ζπκθεξφλησλ, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θιπ) κε ζθνπφ λα 

επεξεάζνπλ κηα απφθαζε ή ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο. Ο Cary (1989) νξίδεη ηελ ζπκκεηνρή σο 
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βαζηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο/ελδπλάκσζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαζψο δίλεη ζηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρεδηαζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δσή 

ηνπο. χκθσλα κε ηελ ηξαηεγέα (2015), ν νξηζκφο απηφο πεξηγξάθεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

αληίιεςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ, ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή σο κία 

δεκνθξαηηθή θνηλσληθή δηαδηθαζία.  

Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ εηζάγεηαη ε κεηάβαζε νπζηαζηηθά απφ ην 

πξφηππν ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, πξνζέγγηζε «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ», ζην 

πξφηππν ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

πξνζέγγηζεο. Έηζη εληζρχεηαη ε δεκνθξαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαζψο πνιιέο θνξέο κέζα 

απφ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία δελ απνηππψλνληαη φιεο νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

1.3 Βαζηθέο αξρέο ζπκκεηνρήο 

Με ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ζπκκεηνρή/εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζην 

ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζπκκεηνρήο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα θάζκα πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνχ, ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

σο αθνινχζσο (Egger and Mareges,1992; Duraiappah et al 2005; ηξαηεγέα 2009): 

 πκπεξίιεςε ( Inclusion) 

Δκπινθή ζηελ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ νκάδσλ ελδηαθεξφλησλ, πνπ επεξεάδνληαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα κηαο απφθαζεο ή παξέκβαζεο ή ελφο αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Ίζε κεηαρείξηζε ( Equal partnership) 

Η δηεμαγσγή ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηζφηηκε βάζε. ε 

θάζε ζπκκεηέρνληα αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ δηαδηθαζία 

αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θ.ι.π.. 

 Γηαθάλεηα (Transparency) 

H δηαζθάιηζε ειεχζεξεο θαη αλεκπφδηζηεο έθθξαζεο ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

κέζα απφ έλα θιίκα αλνηρηήο επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ.  
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 Καηαλνκή Αξκνδηνηήησλ (Sharing of power) 

Οη αξκνδηφηεηεο θαηαλέκνληαη ηζφξξνπα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα απνθεχγεηαη ε θπξηαξρία ηεο κηα νκάδαο έλαληη ηεο άιιεο. 

 Καηακεξηζκόο επζπλώλ (Sharing of responsibilities) 

Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ίζν κεξίδην επζχλεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, ελψ νη 

αξκνδηφηεηεο είλαη κε ζαθήλεηα θαζνξηζκέλεο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Δλδπλάκσζε (Empowerment) 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ελζαξξχλνληαη λα ηελ αμηνπνηήζνπλ, 

αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο παξέκβαζεο ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ. 

 πλεξγαζία (Cooperation) 

Η δεκηνπξγία ζπλαηλεηηθνχ θιίκαηνο θαη αίζζεζε νκάδνο. Η ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ 

εμνκάιπλζε ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ησλ ελδηαθεξφλησλ. 

 Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξία ( Αccess to information) 

Πξνθεηκέλνπ ε εκπινθή ησλ πνιηηψλ λα είλαη νπζηαζηηθή ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξφζβαζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην εμεηαδφκελν ζέκα. Η 

παξνρή πιεξνθνξίαο απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλήο 

βάζεο γηα ηελ ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ( ηξαηεγέα 2015). 

1.4 Βαζκόο ζπκκεηνρήο 

ε κία ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ζεκαληηθή παξάκεηξνο, είλαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, 

ν νπνίνο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πξφζβαζε ηεο νκάδαο ζηελ πιεξνθνξία, ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απφθαζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο. Έηζη κπνξεί λα είλαη απφ κεδεληθφο φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη παζεηηθνί αθξναηέο θαη ιεηηνπξγνχλ σο απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ πνπ 
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έρνπλ ιεθζεί, έσο απφιπηνο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ειέγρνπλ πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

απνθαζίδνπλ απηνί γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.  

Η S.Arnstein (1969:216), δεκηνχξγεζε κηα θιίκαθα ζπκκεηνρήο, δηαθξίλνληαο ηνλ βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ζε νθηψ θαηεγνξίεο φπσο δηαθξίλνληαη Πίλαθα1.1. ηε βάζε ηεο θιίκαθαο 

δηαθξίλεηαη ε κε ζπκκεηνρή ελψ ζηνλ αλψηεξν βαζκφ έρνπκε ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ πνιηηψλ. 

Πίλαθαο 1.1. Η ζθάια ηεο Arnstein. 

Κιίκαθα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ 

8 Πιήξεο έιεγρνο πνιηηψλ ( Citizens power) Οπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

(Citizens power) 
7 πκκεηνρή δηα αληηπξνζψπσλ(Delegate power) 

6 πλεξγαζία (Partership) 

5 Γηαζθάιηζε εηξήλεο (Placation) πκβνιηθή ζπκκεηνρή 

 (Tokenism) 
4 πκβνπιεπηηθφηεηα (Consultation) 

3 Πιεξνθφξεζε (information) 

2 Θεξαπεία (Therapy) Αλχπαξθηε πκκεηνρή 

(Non – participation) 
1 Υεηξηζκφο(Manipulation) 

Πεγή: Arnstein (1969)  

χκθσλα κε ηνλ Pretty (1995), ν βαζκφο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαηάζζεηαη ζε 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ζπκκεηνρήο, ηελ δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπο, θαη 

εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο σο εμήο:  

 Υεηξηζκφο (Manipulation): Υεηξηζκφο ή ρεηξαγψγεζε θνηλνχ. 

 Παζεηηθή πκκεηνρή: Απιή ελεκέξσζε επί εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ. 

 πκκεηνρή κε παξνρή πιεξνθνξίαο (Participation in information giving-Informing): 

πκκεηνρή ηνπ  θνηλνχ κε παξνρή πιεξνθνξηψλ ρσξίο δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. 
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 πκβνπιεπηηθή ζπκκεηνρή (Participation by consultation): πκκεηνρή κε δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ ρσξίο δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 Λεηηνπξγηθή πκκεηνρή (Functional Participation): Απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ γηα 

δεπηεξεχνληα δεηήκαηα. 

 Γηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή (Interactive participation): πλδηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

απφθαζεο. 

 πλεξγαζία (Partnership): Ιζφηηκε ζπκκεηνρή.  

 Απηνελεξγνχκελε ζπκκεηνρή (Self mobilization): Πιήξεο έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ απφ 

ηνπο πνιίηεο. 

1.5 Σύπνη ζπκκεηνρήο 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ε 

ζπκκεηνρή κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί/δηαθξηζεί ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ζπκκεηνρήο (ηξαηεγέα, 

2015). ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.2 γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηεο 

ζπκκεηνρήο.  

Πίλαθαο 1.2. Σύπνη πκκεηνρήο 

Γηάθξηζε Σύπνο 

πκκεηνρήο 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Θεζκηθή ππόζηαζε Ad hoc ζπκκεηνρή πιινγή πιεξνθνξίαο/γλψζεο γηα ην εμεηαδφκελν 

δήηεκα. Δπξχ θάζκα ζπκκεηερφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Η ζπκκεηνρή έρεη πεξηζηαζηαθφ/κε 

δηαξθή ραξαθηήξα. 

Υάξαμε πνιηηηθήο ή ζέζπηζε λνκνζεηεκάησλ (π.ρ.  

opengov) 

 Θεζκνζεηεκέλνο Μφληκνο/δηαξθήο ζπκβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο- 

απνξξέεη απφ ηνλ ζεζκηθά θαζνξηζκέλν ξφιν ηνπ. 

Θεζκνζεηεκέλα δηαξθή φξγαλα ηεο πνιηηείαο π.ρ. 

Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμίαο, Γεκνηηθή επηηξνπή 

δηαβνχιεπζεο. 
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 Τβξηδηθφο πλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ – έρνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν. 

πκβνχιηα, επηηξνπέο ππνζηεξίδνληαη κε ηελ ad hoc 

ζπκκεηνρή θνηλνχ θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κέζα απφ 

θφξνπκ εκεξίδεο θ.α.. 

Θεώξεζε ηεο 

πκκεηνρηθήο 

Γηαδηθαζίαο 

Παζεηηθή 

πκκεηνρή 

Απφθηεζε πιεξνθνξίαο απφ έλα πνιππνίθηιν θνηλφ 

ψζηε λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο γλψζεο ηνπ ηειηθνχ  

πξντφληνο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 Δλεξγεηηθή 

πκκεηνρή 

Δλεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, 

ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ηνπο αθνξά ην 

δήηεκα. 

Πξνζέγγηζε ηεο 

πκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο 

Σερλνθξαηηθή Γηαβνχιεπζε κε εηδηθνχο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, πιεξνθνξίαο ρξήζηκεο γηα ηελ 

ιήςε απφθαζεο θαη ράξαμεο πνιηηηθήο. 

 Γεκνθξαηηθή Δκπινθή ελφο επξχηεξνπ θνηλνχ (πνιίηεο, θνξείο θ.ιπ.) 

ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κηαο απφθαζεο. 

Βαζκό εκπινθήο 

ησλ πκκεηερόλησλ 

Παξνρή 

πιεξνθνξίαο 

Παξνρή πιεξνθνξίαο απφ ηα θέληξα ιήςεο απφθαζεο 

πξνο ην θνηλφ ή θαη ακθίδξνκε. 

 πκβνπιεπηηθφηεηα Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλεηζθέξνπλ κε ηηο απφςεηο, ηηο ίδηεο 

ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.  

ηξνγγπιά ηξαπέδηα, θφξνπκ, εξγαζηήξηα θ.ιπ.. 

 Λήςε απφθαζεο Δκπινθή θνηλνχ ζηε ιήςε απφθαζεο ή ζε νκάδεο 

πξνεηνηκαζίαο απνθάζεσλ πνιηηηθήο. 

Δζληθφ ζπκβνχιην Υάξαμεο πνιηηηθήο, Οκάδεο ράξαμεο 

ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θ.α.. 

Ιεξαξρηθό επίπεδν 

ιήςεο απόθαζεο 

Δζληθφ επίπεδν πκβνιή ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθψλ. 

θνπφο είλαη ε απφθηεζε εμεηδηθεπκέλε πιεξνθνξίαο  

θαη ζηεξίδεηαη ζε ηερλνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν 

Αλάπηπμε /εθαξκνγή ζρεδίσλ & πξνγξακκάησλ κε 

επξεία νκάδα ζπκκεηερφλησλ, ηερλνθξαηψλ, θνηλνχ, 

θνξέσλ θ.ιπ., ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
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 Σνπηθφ Δπίπεδν Κιίκαθα πφιεο ή ηκήκαηνο απηήο. Απνηειεζκαηηθφηεξε 

επίηεπμε ζρεδηαζηηθψλ ζηφρσλ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή πνιηηψλ, εηδηθψλ, θνξέσλ, 

ΜΚΟ, νξγαλψζεσλ, θ.α.. 

Δπξύηεηα 

ζπκκεηνρήο 

Πιήξεο ζπκκεηνρή Δκπινθή νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, θνηλφ (πνιίηεο) θέληξα 

ιήςεο απφθαζεο θαη θνξείο απφ δηαθνξεηηθά ηεξαξρηθά 

επίπεδα ιήςεο απφθαζεο. 

 Πεξηνξηζκέλε 

ζπκκεηνρή 

Δθπξνζσπείηαη κέξνο ησλ θπξίσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 

πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ παξέκβαζε. Με εκπινθή 

πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία. Ο θνξέαο ζέηεη ηνπο φξνπο θαη 

ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα επηιεγνχλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

 Πνιχ πεξηνξηζκέλε 

ζπκκεηνρή 

Πξφζζεηνη θξαγκνί εκπινθήο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

πνιηηψλ ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θαηεγνξία. 

ηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο 

ζπκκεηνρήο 

Πξνεηνηκαζία Απφθηεζε πιεξνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο 

επηινγέο, ηηο αμίεο θ.ιπ. ηνπ θνηλνχ θαη ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ. 

 Τινπνίεζε 

απφθαζεο 

Δπξεία ελεκέξσζε νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη θνηλνχ ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνσζνχκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο. 

 Αλαζεψξεζεο 

Απφθαζεο 

Αμηνιφγεζε / παξαθνινχζεζε βαζκνχ επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ αλαζεψξεζε. 

Πεγή.  ηξαηεγέα (2015). Ιδία επεμεξγαζία 

1.6 Δκπιεθόκελνη ζηελ ζπκκεηνρή 

Οη ζπκκεηέρνληεο ή εκπιεθφκελνη ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε
1
 είλαη άηνκα, νκάδεο ή νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ή 

έρνπλ επηξξνή, γλψζε ή εκπεηξία κε απηφ. Ο ξφινο ηνπο ζε κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία είλαη 

ζεκαληηθφο ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία φζν θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο.  

                                                 
1
 European Commission (2003). Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 

(2000/60/CE) – Guidance Document No. 8, ISBN 92-894-5128-9 
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Οη ζπκκεηέρνληεο δηαθξίλνληαη ζε Κέληξα ιήςεο απφθαζεο, επηζηήκνλεο /εηδηθνί θαη ην θνηλφ. 

Σα θέληξα ιήςεο απφθαζεο (φξγαλα θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο θ.α.) αζθνχλ 

πνιηηηθή θαη κπνξεί λα είλαη εθιεγκέλα ή δηνξηζκέλα. Οη επηζηήκνλεο/εηδηθνί, απνηεινχλ κηα 

νκάδα κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζην αληηθείκελν, ν βαζηθφο ζθνπφο ζπκκεηνρήο ηνπο έγθεηηαη 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ θέληξσλ ιήςεο απφθαζεο θαη ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάηαη. Με ηελ ιέμε „θνηλφ‟ ελλνείηαη έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ. Ωο κοινό ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο ηνπ Aarhus, λνείηαη έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη νη ελψζεηο, νξγαλψζεηο θ.ιπ. απηψλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε εζληθή λνκνζεζία (Aarhus Convention 1998).  

Οη δηάθνξεο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία δελ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

ελδηαθέξνληνο. χκθσλα κε ηνλ Aggens (1998:191) ππάξρνπλ έμη επίπεδα, κε βάζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα κηα δηαδηθαζία θαη ηνλ ρξφλν πνπ κπνξεί λα δηαζέζνπλ γηα 

απηή. Σα έμη επίπεδα, ππφ ηελ κνξθή ηξνρηψλ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1.1. 

 

 

ρήκα 1.1 Σξνρηέο δξαζηεξηόηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

 

 

 

 

 

 

Πεγή Aggens (1998), ηξαηεγέα (2015) 
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Έηζη έρνπκε ηνπο, 

Απαζείο: Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη αδηάθνξνη σο πξνο ηελ δηαδηθαζία. 

Παξαηεξεηέο: Παξαθνινπζνχλ απιψο ηηο εμειίμεηο.  

Κξηηέο: Οη ζπκκεηέρνληεο ελδηαθέξνληαη γηα θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

ύκβνπινη: Έρνπλ απφςεηο θαη πξνηάζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

ρεδηαζηέο: Τπεχζπλνη γηα ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ηεθκεξίσζή ηνπο.  

Απνθαζίδνληεο: πκκεηέρνπλ θαζνξηζηηθά ζηελ ιήςε απφθαζεο. 

1.7  Η ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκό 

Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ πνιηηηθφ δηάινγν απνηειεί ηαπηφρξνλα κηα 

δηαδηθαζία ακνηβαίαο κάζεζεο γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (ηξαηεγέα  2015). Οηθνδνκείηαη 

ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ πνιηηψλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Έηζη θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, αθνχ 

νη πνιίηεο πνπ θαινχληαη λα ηηο ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε 

απηέο ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο. 

Καηά ηελ ηξαηεγέα (2009), ε ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ζρεδηαζκφ δηαζθαιίδεη: 

 ηελ εθπιήξσζε ηεο επηζπκίαο ηνπ θνηλνχ λα ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλδηακνξθψλεη ηηο 

απνθάζεηο πνπ ην αθνξνχλ,  

 ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο ηνπ θνηλνχ ζην ππφ εμέηαζε ζρεδηαζηηθφ πξφβιεκα, 

 ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο ησλ ζρεδηαζηψλ, ζηε βάζε ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνπο πνιίηεο - απνδέθηεο ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

 ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ 

δηεζλείο /δηκεξείο ζπκθσλίεο, λνκνζεζία, θαλνληζκνχο θ.ιπ., 

 ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη δεκηνπξγίαο ζπλαίλεζεο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, 
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 ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξεκβάζεσλ, κέζα απφ ηελ 

ελζσκάησζε ζε απηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, αλαγθψλ, αμηψλ θ.ιπ. ηνπ θνηλνχ ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη θαη ηε δεκηνπξγία ζπλαίλεζεο. 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Παξά ηαχηα ππάξρνπλ θαη αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο νη νπνίεο ζχκθσλα ηνλ Bouziη θαη Loubier (2004) θαη Αλδξεάηνπ (2007) είλαη: 

  πγθεθξηκέλνη ηχπνη θνηλνχ ή νκάδεο δελ είλαη ηθαλνί λα δψζνπλ ρξήζηκεο απφςεηο ή 

κπνξεί λα δξάζνπλ γηα ην ίδηνλ ζπκθέξνλ δεκηψλνληαο ην γεληθφ ζπκθέξνλ. 

 Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε “ζπκκεηνρηθφηεηα”, ην θνηλφ ρξεηάδεηαη ηε ζρεηηθή 

πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ηζφηηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκέλε θαη κε αληηπξνζσπεπηηθή αληαπφθξηζε απφ ην θνηλφ θαη λα 

"θαηεπζπλζεί " απφ νξηζκέλεο κφλν νκάδεο. Έηζη ην απνηέιεζκα λα έρεη ιηγφηεξε δεκφζηα 

απνδνρή, θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο . 

 Η “ζπκκεηνρηθφηεηα” κπνξεί λα κελ είλαη ε επηζπκεηή φηαλ δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

  Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν ηνπ θνηλνχ. 

Μεξηθά άιια κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ είλαη (Roberts 1995:223; Greyling 

2001: pers.com θαη Van Jaarsveld Romy 2001) φηη: 

 Απνηειεί κία δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.  

 Δμαηηίαο ηνπ απξφβιεπηνπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα, παξφιν ηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαιέο πξνζέζεηο.  

 Οη εκπιεθφκελνη θνξείο κπνξεί λα εγείξνπλ παιηά, αλεπίιπηα ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ ηξέρνπζα πξσηνβνπιία.  

 Δίλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζέκαηα πνπ ν θάζε ζπκκεηέρνληαο ηα αληηιακβάλεηαη 

δηαθνξεηηθά θαη απηφ λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε. 
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 Σν απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο δελ κπνξεί λα πξνθαζνξηζηεί επεηδή νη 

άλζξσπνη είλαη απξφβιεπηνη. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα κελ είλαη 

απνδεθηφ απ‟ φινπο. 

1.8 Αλαθεθαιαίσζε 

Ο ζπκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο επηδηψθεη λα εληάμεη “ην θνηλφ” ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Σν „θνηλφ‟ κπνξεί λα απνηειείηαη θαηά κέζν φξν απφ πνιίηεο, εκπιεθφκελνπο 

θνξείο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, εηδηθνχο ή αθφκα θαη κέιε ηεο θπβέξλεζεο/θέληξα 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ειέγρνπ 

ηεο νκάδαο ζηελ πιεξνθνξία, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο. Με 

βάζε απηά ε ζπκκεηνρή δηαθξίλεηαη απφ κεδεληθή- παζεηηθή ζπκκεηνρή, ζπκκεηνρή κε παξνρή 

πιεξνθνξίαο, ζπκβνπιεπηηθή, ιεηηνπξγηθή δηαδξαζηηθή, ζπλεξγαζία ή αθφκε θαη 

απηνελεξγνχκελε ζπκκεηνρή. Αληίζηνηρα νη εκπιεθφκελνη κπνξεί αλ είλαη απιψο απαζείο, 

παξαηεξεηέο, θξηηέο, ζχκβνπινη ζρεδηαζηέο θαη ηέινο απνθαζίδνληεο. Δπίζεο αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πνχ εθαξκφδεηαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο ζπκκεηνρήο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ε 

νπνία παξνπζηάδεη αξθεηά νθέιε, πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. πλεπψο ε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη λα ζρεδηάδεηαη απφ ηελ αξρή νξζά, κε ηελ θαηάιιειε 

θάζε θνξά επηινγή εκπιεθνκέλσλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ κε κία ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία. 

Αξρηθά γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ. Δλ 

ζπλερεία γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο κε βάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

(ζηφρν πνπ εμππεξεηνχλ, βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ, απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεηαη), 

Σέινο γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ κεζφδσλ κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ζηελ κεζνδνινγία επηινγήο 

ηνπο.  

2.2 Οη ζπκκεηνρηθέο Μέζνδνη 

Ο Bouset et al (2005) νξίδνπλ ηηο ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο σο «επγαλεία για ηη δόμηζη ομαδικών 

διαδικαζιών διαλόγος, ζηιρ οποίερ οι ζςμμεηέσονηερ έσοςν ενεπγό πόλο και διαηςπώνοςν απότειρ, 

ιδέερ, πποηιμήζειρ κ.λπ. για ηην εξςπηπέηηζη ενόρ ζηόσος, με βάζη ηη γνώζη και ηιρ αξίερ ηοςρ»  

(Bousset et al 2005). Καηά ηνπο Bergold θαη Thomas (2012) νη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη απνηεινχλ 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζε κεηαβνιή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηε βάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ησλ 

θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. (ηξαηεγέα, 2015:122). 

πλεπψο νη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη είλαη δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ εηζάγνπλ ζπγθεθξηκέλν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη θαζνξίδνπλ κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηνπο θαλφλεο εκπινθήο 

ησλ πνιηηψλ/ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία θαη νξηνζεηνχλ ηελ πεξηνρή δξάζεο 

ηνπο. 
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2.3. Δπίπεδα πκκεηνρηθνύ ρεδηαζκνύ 

ηελ βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη έμη επίπεδα ζπκκεηνρήο (ρήκα 1.1), πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ζρέζε δηνίθεζεο θαη πνιίηε (Bouzit & Loubier (2004); Αλδξέηνπ (2007):  

Πιεξνθόξεζε: Παξνρή ηζφξξνπεο θαη αληηθεηκεληθήο πιεξνθνξίαο. 

ύζθεςε/δηαβνύιεπζε (Consultation): Δλεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ζρνιηαζκφο 

ησλ απνθάζεσλ. 

πδήηεζε (Discussion): Δπηδίσμε ζπλαίλεζεο γηα ιήςε απφθαζεο.  

πζρεδηαζκόο (co-designing): πκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ. 

πλαπόθαζε (co-Deciding): πκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ απφθαζε. 

Λήςε Απόθαζεο (Deciding): Απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ ιήςε 

απφθαζεο. 

 

ρήκα 2.1. Δπίπεδα πκκεηνρήο 

 

Πεγή Bouzit,2005, Αλδξεάηνπ, 2007 

Λήψη 
απφθαζεο

πλαπφθαζε

πζρεδηαζκφο

πδήηεζε

πζθεςε /Διαβουλευση

Πιεξνθφξεζε
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2.4. Καηεγνξηνπνίεζε πκκεηνρηθώλ Μεζόδσλ 

Η βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ γίλεηαη:  

1. Με βάζε ηνλ επηδησθόκελν ζηόρν θαη απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο, κε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο:  

Α. Βάζεη ηνπ επηδησθόκελνπ ζηόρνπ  

 Μέζνδνη πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο. Γίλεηαη 

έκθαζε ζηε δεκηνπξγία βήκαηνο έθθξαζεο επξχηεξσλ νκάδσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

πξνσζψληαο έηζη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπο. 

 Μέζνδνη πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηεχξπλζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη, 

κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ 

Β. Βάζεη ηνπ επηδησθόκελνπ απνηειέζκαηνο 

 Μέζνδνη πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηχπσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζία. Δπηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο θάζκαηνο 

απφςεσλ θαη πιεξνθνξίαο. 

 Μέζνδνη πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Βαζηθή επηδίσμε είλαη κία νκάδα λα θαηαιήμεη ζε κία ελεκεξσκέλε, θνηλή απφθαζε 

ζρεηηθά κε έλα ζέκα. 

Σελ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε αξρηθά νη van Asselt et al (2001) θαη ελ ζπλερεία 

εκπινπηίδνληαο ηελ νη Bνusset et al (2005), ηελ παξνπζηάδνπλ δηαγξακκαηηθά πξνηείλνληαο ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ησλ κεζφδσλ ζε δχν άμνλεο, Γηάγξακκα 2.1 (Bousset 

et al, 2005; Γξακκαηηθνγηάλλεο, 2011): 
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1 

Σςμμεηοσικόρ Σσεδιαζμόρ 

(Participatory Planning) 

2 Γιαδικαζία υρ Σκοπόρ 

(Δκδημοκπαηιζμόρ) 

Αζκήζειρ Πολιηική 
(Policy Exercises) 

 Ομάδερ Δζηίαζηρ 

(Focus Groups) 

Δπίηεςξη Σύγκλιζηρ 

Απότευν 

Σςνανηήζειρ Διδικών          

(Expert Panel) 

Κελύθη Σσεδιαζμού     

(Planning Cells 

(Delphi) Σςμμεηοσική Δκηίμηζη 

Έλεγσορ & Αξιολόγηζη 

(Participatory Assessment 

Monitoring & Evaluation) 

Γιαζκέτειρ Σςναίνεζηρ 

(Consensus Conferences) 

(Charrette) 
Ομάδερ πολιηών 

(Citizens Juries) 

Γιαδικαζία υρ μέζυ 

(Σςμβοςλεςηικόηηηα) 

Σςμμεηοσικά μονηέλα 

(Participatory Modelling) 

Ανάλςζη Σεναπίυν 

(Scenario Analysis) 

World Cafe 

Καηαγπαθή 

διαθοπεηικόηηηαρ 

Γηάγξακκα 2.1 Καηεγνξηνπνίεζε κεζόδσλ βάζεη ηνπ ζηόρνπ θαηά Bousset et al 2005 

1. Άμνλαο Δζηηαζκέλνπ Απνηειέζκαηνο                   2. Άμνλαο Οξακάησλ Κηλήηξσλ 

Πεγή: Bousset et al, (2005); Γξακκαηηθνγηάλλεο, (2011:29) 
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 ηνλ άμνλα „Πξννπηηθψλ/Κηλήηξσλ‟ (Aspiration/Motivation) έρνληαο σο πφινπο  ηνλ 

«Δθδεκνθξαηηζκφ» (Democratization) θαη ηελ «πκβνπιεπηηθφηεηα» (Advising) 

 ηνλ άμνλα „Δζηηαζκέλνπ Απνηειέζκαηνο‟ (Targeted Output) έρνληαο σο πφινπο  ηελ 

«Απνηχπσζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο» (Mapping out Diversity) θαη ηελ «Δπίηεπμε 

Οκνθσλίαο» (Reaching Consensus). 

 

2. Με βάζε ηνλ ζθνπό θαη ηνλ βαζκό εκπινθήο ησλ ζπκκεηερόλησλ έρνπκε ηηο εμήο δύν 

θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηνλ(Bousset et al 2005; Αλδξεάηνπ, 2007) 

 Μέζνδνη ζπκκεηνρήο ( participation-involment) 

 Μέζνδνη δηαβνχιεπζεο (consultation) 

O φξνο –ζπκκεηνρή (participation/involvement)– αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ εκπινθή 

ζπκκεηερφλησλ ζε κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ππνδειψλνληαο έλαλ πιο ενεπγό πόλο ζε απηή, 

ελψ ε –δηαβνχιεπζε (consultation)– δηεπξχλεη ηε βάζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, 

εκπιέθνληαο ζε απηή πνιίηεο, παξαγσγηθνχο θνξείο, επηρεηξήζεηο θ.ιπ., θξαηψληαο φκσο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε έλα ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ (Δπαγγειίδνπ 2007, ηξαηεγέα, 

2015). Οη ζηφρνη πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ είλαη θαη πάιη, ε αποηύπυζη ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ 

ησλ απφςεσλ, η επίηεςξη ζύγκλιζηρ απφςεσλ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (εκδημοκπαηιζμόρ). 

ηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ κε βάζε ηνλ ζκοπό/ζηόσο πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπ 

θνηλνχ ζε απηέο (Bousset et al 2005; Αλδξεάηνπ 2007). 
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Πίλαθαο 2.1 Καηεγνξηνπνίεζε ζπκκεηνρηθώλ κεζόδσλ κε βάζε ηνλ ζηόρν ηνπο θαη ηνλ 

βαζκό εκπινθήο ηνπ θνηλνύ 

Σηόσορ 

Γιαδικαζίαρ Βαθμόρ Σςμμεηοσήρ 

 

Γιαβούλεςζη (Consultation) Δμπλοκή (Involvement) 

 

 

Αποηύπυζη 

Γιαθοπεηικόηηηαρ 

(Mapping) 

Αζκήζειρ Πολιηικήρ 

(Policies Exercises) 
πλαληήζεηο Υξεζηώλ 

(Users Panels) 

Δξγαζηήξηα ελαξίσλ(Scenario 

Workshops) 

ρεδηαζκόο Καζεκεξηλόηεηαο (Planning for Real) 

Δξγαζηήξηα Οξακαηηζκνύ  
(Envisioning Workshops) 

πκκεηνρηθέο Μέζνδνη ζε Αλνηθηνύο Υώξνπο 

(Open Space Event) 

Πνιηηηθή Delphi  

 (Policy Delphi) 
Μέζνδνο δεκηνπξγίαο θαη εθηίκεζεο γηα κέιινλ 

ηεο θνηλόηεηαο (Community profiling/appraisal) 

Οκάδεο Δζηίαζεο 

 (Focus Groups) 
πκκεηνρηθέο Μέζνδνη ζε Αλνηθηνύο Υώξνπο 

 (Open Space Even) 

World Cafe  

Γηάζθεςε Πνιηηηθήο 

 (Policy Conference) 

 

Γεκόζηεο πδεηήζεηο 

 (Open/Public Meetings) 

Οκάδεο ζπδήηεζεο ζην δηαδίθηπν Web 

Forums 

Μέθοδοι Σύγκλιζηρ 

(Convergence) 

Γηαζθέςεηο πλαίλεζεο  
(Consensus Conferences) 

πκκεηνρηθά Μνληέια  
(Participatory Modeling) 

Delphi Charrette 

πλαληήζεηο Δηδηθώλ 

(Expert Panels) 
Οκάδεο Πνιηηώλ 

 (Citizens‟ Juries) 

Κειύθε ρεδηαζκνύ  

(Planning Cells) 

 

Μέθοδοι 

Δκδημοκπαηιζμού 

(Democratization) 

 Σςμμεηοσικόρ Σσεδιαζμόρ 

 (Participatory Planning) 

πκκεηνρηθή Αγξνηηθή εθηίκεζε(Participatory 

Rural Appraisal/Rapid Appraisal PRA) 

Σςμμεηοσική Δκηίμηζη Έλεγσορ & Αξιολόγηζη 

(Participatory Assessment Monitoring & 

Evaluation) 

 

Πεγή: Bousset et al. (2005); Αλδξεάηνπ, 2007; ηξαηεγέα 2015 
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Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αθνξνχλ ηελ δηαηχπσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

θαη εκπιέθνπλ ην θνηλφ ηφζν ζην επίπεδν δηαβνχιεπζεο φζν θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή/εκπινθή. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηηο κεζφδνπο φπνπ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν 

εθδεκνθξαηηζκφο, ε εκπινθή ηνπ θνηλνχ ζηελ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία είλαη πην ελεξγή, ελψ νη 

κέζνδνη ζπκκεηνρήο ζην επίπεδν ηεο δηαβνχιεπζεο εθιείπνπλ. 

2.5. Παξνπζίαζε κεζόδσλ ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ, πνπ απαληψληαη 

ζπρλφηεξα θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, κε θξηηήξην ηελ απνηχπσζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο θαη απηφ ηεο ζχγθιηζεο ζπλαίλεζεο. 

2.5.1 Μέζνδνη Απνηύπσζεο Γηαθνξεηηθόηεηαο 

Μέζνδνο Άζθεζεο Πνιηηηθήο (Policy exercise) 

Μία „άζθεζε πνιηηηθήο‟ (policy exercise) είλαη κία επέιηθηε δηαδηθαζία πνπ δνκείηαη κεηαμχ 

ησλ επηζηεκφλσλ, απηψλ πνπ αζθνχλ πνιηηηθή θαη κεξηθέο θνξέο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.  

ηηο αζθήζεηο πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία θαη ηερληθέο, φπσο κνληέια θαη ζελάξηα, 

γηα λα εμεξεπλεζνχλ ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ. 

Η εθαξκνγή ηεο νκάδαο εκπιέθεη έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν 10 έσο 15 αηφκσλ νη νπνίνη 

ζπλήζσο είλαη επηζηήκνλεο, απνθαζίδνληεο θαη κεξηθέο θνξέο ζπκκεηέρνπλ άιιεο νκάδεο 

ελδηαθεξφλησλ. Η επηινγή ηνπο γίλεηαη ζηελ βάζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα ζπκβάιινπλ κε ηελ 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπο, ηηο απφςεηο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο ( Elliot et 

al, 2005). Η δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο ελφο ζπληνληζκέλνπ 

„εξγαζηεξίνπ‟ (workshop) θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηάδηα (Βousset et al, 2005): 

 ηάδην 1: Πξνεηνηκαζία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κηαο ζεηξάο κειινληηθψλ ζελαξίσλ 

αλάπηπμεο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη κε ηελ βνήζεηα απαξαίηεηνπ πιηθνχ (θπξίσο ηερληθέο 

εθζέζεηο). 
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 ηάδην 2: πλαληήζεηο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ φπνπ γίλεηαη ε δφκεζε θαη έιεγρνο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο. Ο έιεγρνο ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ. 

 ηάδην 3: Αμηνιφγεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

εθηθηφηεηα, κε ζηφρν θπξίσο κηα λέα θαιχηεξε δνκεκέλε νπηηθή ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζε θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ιήςεο απφθαζεο (κειινληηθά ζελάξηα), 

ε νπνία απνηππψλεηαη ζε κία επίζεκε έθζεζε. 

Ομάδερ Δζηίαζηρ ( Focus Groups) 

Μηα „νκάδα εζηίαζεο‟ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζαλ κία νκαδηθή ζπδήηεζε κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ (6-12 ζπκκεηέρνληεο), πνπ επεμεξγάδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Έλαο 

„ζπληνληζηήο‟ (moderator) θάλεη εξσηήζεηο γεληθήο θχζεο ζχκθσλα κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν 

νδεγφ ζπδήηεζεο θαη δηεπθνιχλεη ηηο ζπδεηήζεηο. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη λα απνθηεζεί 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηεο νκάδαο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αμίεο πνπ αθνξνχλ 

έλα δεδνκέλν ζέκα (Bousset et al, 2005). 

Η δνκή ηεο „νκάδαο εζηίαζεο‟ έρεη πνιιέο παξαιιαγέο θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο. Σα βαζηθά ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη (Bousset et al, 2005; Αλδξεάηνπ 

2007:85): 

 ηάδην1: ρεδηαζκφο: (i) επηινγή ησλ ζεκάησλ, (ii) θαζνξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ, (iii) θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο νξγαλσκέλεο νκάδαο, (iλ) πξνζδηνξηζκφο θαη 

επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ, (λ) θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ νκάδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ, (vi) απφθαζε ηνπ πσο νη ζπδεηήζεηο ζα αλαιπζνχλ (γξαπηέο 

ζεκεηψζεηο, καγλεηνθψλεζε ή βηληενζθφπεζε). 

 ηάδην 2: Τινπνίεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ. Η ζπδήηεζε πνπ εμειίζζεηαη 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ππξνδνηεί λέεο εξσηήζεηο θαζψο απαληνχλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο.  

 ηάδην 3: Πεξηγξαθή/παξνπζίαζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ. Η αλάιπζε 

δηεμάγεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη βαζίδεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο θαη ηηο θαηαγξαθέο. 

Σν απνηέιεζκα είλαη κία „έθζεζε‟ (report). 
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World Café 

To world café είλαη κία απιή θαη ηαπηφρξνλα δπλακηθή δηαδηθαζία ζπδήηεζεο πνπ βνεζά ηα 

άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ, λα ρηίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, θαη λα βξνπλ λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα δξάζε.  

Η κέζνδνο εθαξκφδεηαη γηα κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη απφ δεθάδεο κέρξη εθαηνληάδεο. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 

 ηάδην 1: ρεδηαζκφο, i) επηινγή ηνπ ζπληνληζηή, ii) θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ iii) 

θαζνξηζκφ θξίζηκσλ δεηεκάησλ iv) επηινγή ηφπνπ ζπλάληεζεο θαη επηινγή 

ζπκκεηερφλησλ. 

 ηάδην 2: Τινπνίεζε. ε απηή ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη έλα café πεξηβάιινλ, κέζα ζην 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζπδεηνχλ έλα εξψηεκα ή δήηεκα ζε κηθξέο νκάδεο, πνπ αιιάδνπλ 

δηαξθψο ζχλζεζε, γχξσ απφ ηα ηξαπέδηα ηνπ café. ε θάζε ηξαπέδη ππάξρεη έλαο 

ζπληνληζηήο, ν νπνίνο ζπδεηά κε ηα κέιε κηαο νκάδαο κηα δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο πνπ 

εμεηάδεηαη γηα πεξίπνπ 20-30 ιεπηά. Μεηά ην πέξαο ησλ ηξηάληα ιεπηψλ ε νκάδα 

κεηαθηλείηαη ζε άιιν ηξαπέδη ελψ ν ζπληνληζηήο παξακέλεη ζην ίδην ηξαπέδη. Ο 

δηνξγαλσηήο ελφο ηξαπεδηνχ, ζπγθεληξψλεη φηη έρεη απνκείλεη ζε πιεξνθνξία θαη 

δηνρεηεχεη ην πιηθφ ηεο πξνεγνχκελεο ζπδήηεζεο ζηα κέιε ηεο λέαο νκάδα ηνπ ηξαπεδηνχ. 

Σα άηνκα ζεκεηψλνπλ ηηο ηδέεο θιεηδηά ζηα ηξαπέδηα ησλ café, κνηξαδφκελνη ζεκαληηθέο 

πξνζσπηθέο θαηαζέζεηο, θαζψο θηλνχληαη κεηαμχ ησλ ηξαπεδηψλ ζε αξθεηνχο γχξνπο 

ζπδήηεζεο. Σν ζηάδην απηφ νινθιεξψλεηαη φηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ πεξάζεη απφ φια ηα 

ηξαπέδηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηάηαη, εκπινπηίδεηαη θαη δηαρέεηαη ηαρχηεξα ε γλψζε 

θαη ε πιεξνθνξία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λέεο ηδέεο πξνθχπηνπλ.  

 ηάδην 3. Δπεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ. πγθεληξψλνληαη βαζηθέο ηδέεο, 

θαη αλαθεθαιαηψλνληαη ζε κηα γεληθή ζπλεδξία θαη ζπδεηνχληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

αλαδχνληαη. 

Η κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάρπζε 

ηεο γλψζεο θαη ησλ λέσλ ηδεψλ, ψζεζε θαηλνηφκνπ ζθέςεο, ελδπλάκσζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ θ.ιπ..  
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Αλάιπζε ελαξίσλ( Scenario Analysis) ή Δξγαζηήξηα ελαξίσλ (Scenario Workshops) 

Απνηειεί κηα δηαδξαζηηθή κέζνδν, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε κηα δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία, κε ζθνπφ λα αλαπηχμεη πηζαλά κειινληηθά ζελάξηα θαη λα ηα νινθιεξψζεη ζε κία 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ο ζηφρνο ηεο „αλάιπζεο ζελαξίσλ‟ είλαη λα ειεγρζεί ην πφζν 

θαιά νη επηινγέο απηέο αληαλαθιψληαη ζηηο δηάθνξεο πηζαλέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνεηνηκαζηεί 

έλα απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ (Van Asselt étal, 

2001; Αλξδεάηνπ, 2007:81). 

O αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ζπλήζσο 25-30 άηνκα ηα νπνία έρνπλ θαιή γλψζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε θαη άιιεο 

ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο, πνπ κπνξνχλ λα θσηίζνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ κειεηψκελνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρή δφκεζε ησλ ζελαξίσλ (Bousset et al 2005, 

ηξαηεγέα 2015:149). 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη (Bousset et at 2005; Elliott et al 2005; ηξαηεγέα, 

2012): 

 ηάδην 1: ρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο απφ ηε ζρεδηαζηηθή νκάδα. (Δπηινγή 

ζπκκεηερφλησλ, νξηνζέηεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, ζαθήο νξηνζέηεζε ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ θαη θαζνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ζπιινγή 

πιεξνθνξίαο θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο δπλακηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 ηάδην 2: Τινπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο θαη εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πεξηιακβάλεη ηελ δφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

ζέκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Η ζπλήζεο δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ 

είλαη δχν κε ηξείο κέξεο γηα θάζε ζπλάληεζε εξγαζίαο.  

 ηάδην3: Αλάιπζε-παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

ζθνπφ ηελ δηαβνχιεπζε θαη ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο 

ή ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο εηιεκκέλεο απνθάζεηο.  

Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ βειηίσζε ράξαμεο πνιηηηθήο καθξνπξφζεζκνπ 

νξίδνληα, δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ επίηεπμεο, αχμεζε εηνηκφηεηαο ζε 

επίπεδν πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θ.ιπ.. 
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Ηιεθηξνληθά Φόξα (Web forum)  

Σα web forα είλαη νκάδεο ζπδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, γλσζηέο θαη σο blogs νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα παξαθνινπζνχλ κία ζπδήηεζε πνπ εμειίζζεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο 

ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ forum ή λα ζρνιηάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ (Bousset et al, 

2005). 

Σα web forums νξγαλψλνληαη ζρεηηθά εχθνια, φπνπ νξίδεηαη έλα ζέκα θαη αλαπηχζζεηαη κία 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. Η δηάξθεηα πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζέκα θαη ηνλ ζθνπφ 

θαζψο θαη ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σε ζπδήηεζε κπνξεί λα ηελ 

παξαθνινπζνχλ θαη άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ web forum, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ ζέινπλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε απηφ (Bousset et al., 2005). 

Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πιεξνθφξεζε θαη γηα ζπδήηεζε επί ελφο δεηήκαηνο, φηαλ είλαη 

επηζπκεηή ε ηαπηφρξνλε εκπινθή κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ θαζψο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο 

κέζσ ςεθνθνξίαο. 

2.5.2 Μέζνδνη ύγθιηζεο 

Γηαζθέςεηο πλαίλεζεο 

Οη δηαζθέςεηο ζπλαίλεζεο απνηεινχλ έλα εξγαιείν δεκφζηαο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο πνιίηεο, Σαπηφρξνλα απνηεινχλ εξγαιείν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηα 

θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εκβάζπλζε ζε ζέκαηα ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Η δηάζθεςε ζπλαίλεζεο αθνξά ζηελ ζπλάληεζε 10-30 αηφκσλ, απιψλ πνιηηψλ κε εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο. Οη επηινγή ηνπο γίλεηαη κε θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, 

εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε θ.α.). Κξίζηκν θξηηήξην επηινγήο ζπκκεηερφλησλ είλαη λα κελ έρνπλ 

ίδην ζπκθέξνλ κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη.  

Η δηαδηθαζία ηεο δηάζθεςεο ζπλαίλεζεο δηαθξίλεηαη ζηα θάησζη ζηάδηα ( ηξαηεγέα 2015), 
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 ηάδην 1: ρεδηαζκνχ/πξνεηνηκαζίαο. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο, επηινγή ησλ εηδηθψλ, ηπραία επηινγή ησλ πνιηηψλ γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, 

θαζνξηζκφο ησλ εξσηεκάησλ πξνο ζπδήηεζε ζηελ δηάζθεςε, εηνηκαζία ππνζηεξηθηηθνχ 

πιηθνχ θ.ιπ. θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. 

 ηάδην 2: Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην δηάζθεςεο ησλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαη 

γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα απφ ηνπο εηδηθνχο θαη κέζσ ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ πνπ ηνπο 

δηαλέκεηαη, ζπλήζσο ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ δηάζθεςε. Δλψ ε ελεκέξσζε απφ ηνπο εηδηθνχο 

πξαγκαηνπνηείηαη δχν κήλεο πξηλ ηελ δηάζθεςε, ππφ ηελ κνξθή ζπλαληήζεσλ φπνπ νη 

πνιίηεο δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

δηαηππψλνπλ/δηακνξθψλνπλ θξίζηκα εξσηήκαηά γηα ην εμεηαδφκελν δήηεκα.  

 ηάδην 3: ηάδην πινπνίεζεο δηάζθεςεο ησλ πνιηηψλ – Γεκφζηα δηάζθεςε. Η δηάζθεςε 

είλαη κηα εληαηηθή δηαδηθαζία ηξηψλ εκεξψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξνπζηάζεηο ησλ εηδηθψλ ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην. Μπνξνχλ λα ηεζνχλ θαη λέα εξσηήκαηα ηα φπνηα επίζεο απαληψληαη 

απφ ηνπο εηδηθνχο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζθεςεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηάζθεςε 

ζπληάζζνπλ κηα έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο κε ηα ζεκεία 

ζπλαίλεζεο- ζπκθσλίαο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο, ηελ δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ θαη ηελ 

γλψζε πνπ έιαβαλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ ηειεπηαία κέξα ηεο δηάζθεςεο. 

 ηάδην 4: Γηάρπζεο απνηειεζκάησλ. Η έθζεζε ζπλαίλεζεο δίλεηαη ζηελ δεκνζηφηεηα θαη 

δηαλέκεηαη ζηα αξκφδηα κε ην ζέκα θέληξα ιήςεο απφθαζεο. 

Γηάζθεςεο πνιηηώλ (Citizens’ Juries) 

Οη επηηξνπέο θξίζεηο πνιηηψλ είλαη ζρεηηθά παξφκνην εξγαιείν κε ηηο δηαζθέςεηο ζπλαίλεζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη απινί πνιίηεο θαη θαινχληαη λα κειεηήζνπλ έλα δήηεκα ηνπηθήο ή εζληθήο 

ζεκαζίαο, κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε πξφηαζεο πξνο ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Παξφιν πνπ 

νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη "έλνξθνη" (jurors), ζπρλά εθηεινχλ θαζήθνληα δηθεγφξνπ θαη 

δηθαζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Η πιεξνθνξία παξνπζηάδεηαη θαη κειεηάηαη ζε έλα 

δηθαζηηθήο αίζνπζαο πεξηβάιινλ, θαη νη "έλνξθνη" (jurors) επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε νκνθσλίαο 

ζην δήηεκα ζαλ εθπξφζσπνη κίαο ζπιινγηθήο θνηλήο γλψκεο. Οη απνθάζεηο ή νη ζπζηάζεηο 

πνιηηηθήο πνπ πξνβαίλνπλ νη νκάδεο πνιηηψλ απνηεινχλ έλα είδνο ζπκθσλίαο – ζπκβφιαην κε 

ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηα νπνία δεζκεχνληαη φηη ζα ιεθζνχλ ππφςε. ε αληίζεηε 
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πεξίπησζε, ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα ινγνδνηήζνπλ γηαηί πξνβαίλνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνιηηηθήο. (Bousset et al 2005). 

Οη νκάδεο πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία απνηεινχληαη απφ 12-14 άηνκα, πνπ είηε 

επηιέγνληαη ηπραία είηε είλαη εθπξφζσπνη ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Elliott et al (2005) είλαη ηξία: 

 ηάδην 1: Πξνεηνηκαζία. Σν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ 

νκάδσλ, ησλ ζπληνληζηψλ, ησλ εηδηθψλ, ηε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή θαη ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πνιηηψλ θαη δνκείηαη ε 

αηδέληα ζηε βάζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη ν δηάινγνο. 

 ηάδην 2: πδήηεζε ησλ νκάδσλ πνιηηψλ. Καηά ηελ πξψηε κέξα δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο θαη απνζαθελίδεηαη ην πξφβιεκα, νη 

ζηφρνη θ.ιπ.. Αθνινπζνχλ νη παξνπζηάζεηο απφ ηνπο εηδηθνχο πάλσ ζην εμεηαδφκελν ζέκα, 

φπνπ δέρνληαη ηα εξσηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο. Δλ 

ζπλερεία νη πνιίηεο /έλνξθνη ζπδεηνχλ ην πξφβιεκα είηε ζε νινκέιεηα είηε ζε επηκέξνπο 

νκάδεο γηα λα εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. Σέινο, νη "έλνξθνη" 

θαηαιήγνπλ ζε κία απφθαζε ή δίλνπλ ππνδείμεηο ππφ ηε κνξθή "έθζεζεο πνιηηψλ" 

(citizen‟s report).  

 ηάδην 3: πκπεξάζκαηα θαη δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ. Γηνξγαλψλεηαη κηα ηειηθή 

ζπλεδξία ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

απνθάζεηο ησλ πνιηηψλ. Σέινο, δηαλέκεηαη ε ηειηθή έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ, ζηα θέληξα ιήςεο απφθαζεο. 

 Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θξίλεηαη ζθφπηκε φηαλ γηα ην πξνο επίιπζε πξφβιεκα ππάξρνπλ 

πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ηίζεηαη δήηεκα επηινγήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ.(πρ. δηαρείξηζε πφξσλ, ζέκαηα πγείαο, εθπαίδεπζεο θ.α.) 

πλαληήζεηο εηδηθώλ (expert panels). 

Οη πλαληήζεηο Δηδηθψλ είλαη κηα ζπκκεηνρηθή κέζνδνο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ηεσνοκπαηική 

πποζέγγιζη ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε 

θαηαλεκεκέλεο γλψζεο εηδηθψλ, επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηψλ κειινληηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ή ε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ε παξαγσγή 

ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ ή ηέινο ε επηδίσμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ελφο ζεκαληηθνχ φγθνπ θαη 

εχξνπο πιεξνθνξίαο (Steyaert θαη Lisoir 2005; ηξαηεγέα 2007: 181). 

Η ζπκκεηνρηθή κέζνδνο ησλ πλαληήζεσλ Δηδηθψλ είλαη θαηάιιειε ζε πεξηπηψζεηο ζεκάησλ 

φπνπ απαηηείηαη πςεινχ επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλε ηεσνική γνώζη θαη πςεινχ επηπέδνπ 

πολςπλοκόηηηα, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε ζπιινγή πιεξνθνξίαο απφ επξχ 

θάζκα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη ε ζχλζεζε απφςεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ (Bousset et al, 2005). 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα αθφινπζα ηξαηεγέα (2015): 

 ηάδην 1: Πξνεηνηκαζία. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα 

επίπεδα [νξγαλσηηθφ, επηινγή νκάδαο εξγαζίαο θαη ζπληνληζηή, επηινγή ζπκκεηερφλησλ-

εηδηθψλ, ζπιινγή – πξνεηνηκαζία ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, ζρεδηαζκφο ζπλαληήζεσλ, 

ηφπνο ζπλαληήζεσλ θ.ιπ.]. Δπίζεο, απνζαθελίδεηαη ν ξφινο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλ 

δειαδή απηφο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ηερληθήο γλψζεο ή αθνξά ηελ εκβάζπλζε ζην 

πξφβιεκα γηα ηελ αλάιπζε πνιηηηθήο.  

 ηάδην 2: Τινπνίεζε ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. ην ζηάδην απηφ δηνξγαλψλεηαη ζεηξά 

ζπλαληήζεσλ (workshops), θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη, κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζπληνληζηή, δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ηελ εκβάζπλζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

ηφρνο είλαη ε επίηεπμε ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαηχπσζε ησλ 

ηερληθψλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηηο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ. Αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο ζπλαληήζεηο, ν ζπληνληζηήο επεμεξγάδεηαη ηελ πιεξνθνξία 

πνπ έρεη ζπιιέμεη, κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο ζπδήηεζεο ζε επφκελν ζηάδην. 

 ηάδην 3: Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ. Σν ηειηθφ πξντφλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

είλαη κηα έθζεζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ην εμεηαδφκελν πξφβιεκα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο εηδηθψλ, ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο (θξηηήξηα 

επηινγήο), ε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία (ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ), ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε, ε ζρεηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηεο πξσηνγελνχο 



27 

 

πιεξνθνξίαο πνπ έιαβε ρψξα, θαζψο θαη νη κέζνδνη, ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο πνιηηηθήο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία θ.ιπ.. 

 Με ηελ νινθιήξσζή ηεο, ε έθζεζε απηή παξαδίδεηαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα είλαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ θνηλσλία, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη δηαπηζηψζεηο ησλ εηδηθψλ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ελψπηνλ θνηλνχ (Bousset et al, 2005). 

Μέζνδνο Delphi 

Δίλαη κία κέζνδνο πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε. Η 

κέζνδνο αλαπηχρηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ελφο εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ κεηαμχ 

εηδηθψλ ζε έλα δήηεκα. έρνληαο σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ηελ κεηαμχ ηνπο αλάδξαζε. 

Κάζε άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία απηή ζπκπιεξψλεη έλα εξσηεκαηνιφγην θαη ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλάδξαζε ζην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έρνληαο ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θάζε ζπκκεηέρσλ ζπκπιεξψλεη ζηε ζπλέρεηα πάιη ην 

εξσηεκαηνιφγην, παξέρνληαο απηή ηε θνξά εμεγήζεηο γηα ηηο απφςεηο ηνπ, νη νπνίεο είλαη 

αξθεηά δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εμεγήζεηο ρξεζηκεχνπλ σο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππνινίπνπο. Δπηπιένλ, θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα 

αιιάμεη ηελ άπνςή ηνπ, έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη εθ λένπ 

απφ ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηείηαη. Η 

γεληθή ηδέα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη νιφθιεξε ε νκάδα κπνξεί λα αμηνινγεί ηηο 

δηηζηάκελεο απφςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζεκαληηθή ή ζπάληα πιεξνθνξία. Δπνκέλσο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο Delphi δηαδηθαζίεο ην κέγεζνο ηεο ζπλαίλεζεο απμάλεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επαλαιήςεσλ (Slocum, 2003; Αλδξεάηνπ 2007:91).  

Η κέζνδνο Delphi ζπρλά δηεμάγεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο. ηε πξψηε θάζε ην αληηθείκελν πνπ 

ζπδεηείηαη δηεξεπλάηαη θαη θάζε ζπκκεηέρνληαο ζπλεηζθέξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ληψζεη φηη 

είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα. ηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη κία αλαζθφπεζε γηα ην πσο ε νκάδα βιέπεη 

ην ζέκα, γηα παξάδεηγκα, πνπ ππάξρεη ζπκθσλία ή αζπκθσλία πάλσ ζε φηη ζεκαίλεη απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο φπσο “εθηθηφο”, "ζεκαληηθφο", "επηζπκεηφο", θ.α.. Δάλ ππάξρεη κία 
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ζπγθεθξηκέλε δηαθσλία ηφηε δηεξεπλάηαη ζηελ ηξίηε θάζε κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηνχλ θαη λα 

εθηηκεζνχλ νη ιφγνη γηα ηηο δηαθνξέο. Η ηέηαξηε θάζε απαηηεί κία ηειηθή αμηνιφγεζε πνπ 

ζπκβαίλεη φηαλ φιε ε πξνεγνχκελε πιεξνθνξία έρεη αξρηθά αλαιπζεί θαη νη εθηηκήζεηο έρνπλ 

μαλαζπδεηεζεί γηα επαλεμέηαζε (Bousset et al, 2005; Αλδξεάηνπ 2007: 91). 

Μέζνδνο Charrete. 

Η κέζνδνο Charrete είλαη κηα ηδηαίηεξε άκεζε, πξφζσπν κε πξφζσπν δηαδηθαζία, ζρεδηαζκέλε 

λα θέξεη ζε ζχγθιηζε απφςεσλ, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, έλα θνηλφ δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σν εμεηαδφκελν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο, πνπ αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ. Η επεμεξγαζία θαζεκηάο απφ απηέο απνηειεί αληηθείκελν κηαο, απφ ην ζχλνιν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, νκάδαο. Οη επηκέξνπο νκάδεο επεμεξγάδνληαη 

δηεμνδηθά ηηο ελφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ, ελψ πεξηνδηθά εξγάδνληαη φιεο καδί γηα ηελ 

αλάπηπμε αιιειεπηδξάζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζν θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ πνπ 

απηέο επεμεξγάδνληαη (feedback loops). ηε ζπδήηεζε απηή, θάζε νκάδα παξνπζηάδεη απφςεηο 

γηα ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη γίλεηαη απνδέθηεο ησλ 

αληηδξάζεσλ/απφςεσλ/ζπλεξγεηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο. Με βάζε απηή ηελ πιεξνθνξία, ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο 

ζπζθέπηνληαη εθ λένπ θαη επαλεμεηάδνπλ ην δήηεκα πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί.(ηξαηεγέα 2015). 

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη κεκνλσκέλα άηνκα, νκάδεο ή επαηζζεηνπνηεκέλνη πνιίηεο. Ο 

αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ 50 έσο 1.000 άηνκα, ν δε ρξφλνο πνπ απαηηείηαη κπνξεί 

επίζεο λα πνηθίιιεη απφ δχν εκέξεο έσο δχν εβδνκάδεο, αλάινγα κε ην πφζν εχθνια/γξήγνξα 

ζα επηηεπρζεί νκνθσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Η κέζνδνο Charrette πινπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα: 

 ηάδην 1: Φάζε πξν-Charrette (pre-Charrette): Πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο. εζηηάδεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ Charrette 

θαη πινπνηείηαη απφ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ (δηαρεηξηζηήο έξγνπ – project manager). ην 

πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο απηήο, θαζνξίδεηαη ν ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 
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Charrette, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νξγάλσζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηεξίσλ Charrette (ηφπνο, 

αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, αξηζκφο ζπλαληήζεσλ θ.ιπ.), ηα δεηήκαηα πνπ ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο πνπ ελδηαθέξνπλ, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θ.ιπ.. 

 ηάδην 2: Δξγαζηήξην Charrette (Charrette workshop): Καηά ηε δηάξθεηα θάζε 

εξγαζηεξίνπ εμειίζζεηαη κηα εληαηηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία εκπιέθεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ, ηελ πινπνίεζε ζπλεληεχμεσλ απφ νκάδεο 

ελδηαθεξφλησλ (stakeholders, πνιίηεο θ.ιπ.), ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηε δηαηχπσζε 

ζπζηάζεσλ, ηε δηεξεχλεζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ θαη πνιηηηθψλ πινπνίεζήο ηνπο θ.α.. 

 ηάδην 3: Φάζε κεηα-Charrette: Δπεμεξγαζία ηεο πνηνηηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ θαη απνηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζε κηα 

έθζεζε, νπνία πεξηιακβάλεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ, ζπζηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ, έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ, βήκαηα (πξνηεξαηφηεηεο) πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θαη πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ Charrette ζε έλα επξχ 

θνηλφ, δξάζε πνπ απνηειεί ηνλ πξνάγγειν ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ. 

Όιε δηαδηθαζία ησλ εξγαζηεξίσλ Charrette νξγαλψλεηαη θαη πινπνηείηαη απφ ηελ νκάδα ηνπ 

έξγνπ κε ηε βνήζεηα κηαο επιηποπήρ ζςνηονιζμού (Steering Committee), ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε 

ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ θαη ηε δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηεο φιεο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. 

2.6  Δπηινγή κεζόδνπ  

Οη παξάγνληεο πνπ θπξίσο θαζνξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο είλαη: 

ηόρνο πκκεηνρήο: Η εκπινθή ηνπ θνηλνχ ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα 

ηελ απφθηεζε πιεξνθνξίαο ρξήζηκε γηα ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ή ζηελ επηζπκία 

ζπζηεκαηηθφηεξεο εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Σν εμεηαδόκελν Θέκα: Οξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ θχζε ηνπ, σο πξνο ηην γνώζη ηεο θνηλσλίαο επί ηνπ ζέκαηνο, ηην υπιμόηηηα, ηην 

πολςπλοκόηηηα ηος θαη ηέινο σο πξνο ηελ ανηιπαπάθεζη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ έλα 

ακθηιεγφκελν ζέκα. 

πκκεηέρνληεο: Δπηινγή ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηχπνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Γηαζέζηκνο ρξόλνο: Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο είλαη ζεκαληηθφο 

γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκκεηνρηθήο κεζφδνπ. 

 Γηαζέζηκνη πόξνη: Η επηινγή ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο.  

2.7 Αλαθεθαιαίσζε. 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη ε εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε κηα ζεηξά ζρεδηαζηηθψλ δεηεκάησλ, θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ ζπκκεηνρήο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εκπινθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. ην παξφλ θεθάιαην, κέζα απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, θαζνξίζηεθε ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο κεζφδνπ, ε δηάθξηζε ηεο ζε 

επίπεδα ζπκκεηνρήο. Σα επίπεδα θιηκαθψλνληαη απφ ην ρακειφηεξν ηεο πιεξνθφξεζεο, ζε 

ζχζθεςε/δηαβνχιεπζε, ζπδήηεζε, ζπζρεδηαζκφ, ζπλαπφθαζε θαη ιήςε απφθαζεο. 

Αθνινχζεζε ε δηάθξηζε ζχκθσλα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν θαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δλ ζπλερεία 

έγηλε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ. Παξνπζηάζηεθαλ νη 

ζπλεζέζηεξα εθαξκνδφκελεο κέζνδνη, απηέο ηεο Απνηχπσζεο Γηαθνξεηηθφηεηαο θαη νη Μέζνδνη 

χγθιηζεο. Ωο κέζνδνη απνηχπσζε Γηαθνξεηηθφηεηαο παξνπζηάζηεθαλ νη κέζνδνη Άζθεζεο 

Πνιηηηθήο, Οκάδσλ Δζηίαζεο, World Café, Αλάιπζεο ελαξίσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Φφξνπκ. Ωο 

κέζνδνη χγθιηζεο αλαθέξζεθαλ νη Γηαζθέςεηο πλαίλεζεο, Γηαζθέςεηο Πνιηηψλ, πλαληήζεηο 

Δηδηθψλ, Μέζνδνο  Delphi θαη ε Μέζνδνο Charrete. Σέινο επηζεκάλζεθαλ νη παξάγνληεο φπσο, 

νη ζηφρνη ζπκκεηνρήο, ην ζέκα, νη ζπκκεηέρνληαο δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη νη δηαζέζηκνη πφξνη σο 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο ζπκκεηνρηθήο κεζφδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΘΔΜΙΚΗ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

3.1 Δηζαγσγή 

Η ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ κέζσ ζπκκεηνρηθψλ κεραληζκψλ ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαηφηεηα. (Λαδή 

2010). Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη δηάρπζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ηφζν 

ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο φζν θαη ζην πιαίζην δηαθξαηηθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  

Η Δπξσπατθή Έλσζε δηαθεξχηηεη δηαξθψο φηη πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεραληζκνχο 

ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θαηαξηίζηεθαλ δηάθνξα έγγξαθα/θείκελα πνπ πξνζπαζνχλ λα νξηνζεηήζνπλ 

κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ζπλνρή ηελ επηθνηλσλία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πρ. «Λεπθή 

Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε», «Πξσηνβνπιία γηα ηελ δηαινγηθή ράξαμε 

πνιηηηθψλ», ην έγγξαθν «Πξνο ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ», ε χκβαζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηελ πξφζβαζε ζηελ δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (χκβαζε Arhus,1998). Δπίζεο, 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ζέηεη σο θεληξηθφ εξψηεκα πσο 

νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία, ηελ λνκηκφηεηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ -θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπο- κέζα απφ ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ, κεραληζκψλ θαη κεζφδσλ πιεξνθφξεζεο, δηαβνχιεπζεο θαη δεκφζηαο 

ζπκκεηνρήο. 

ηελ Διιάδα, ε ζπδήηεζε πεξί ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

εληείλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά νη πξαθηηθέο είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλεο. ηνλ παξφλ 

θεθάιαην ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. 
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3.2 Θεζκηθό Πιαίζην ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ ρψξα καο δηαθαίλνληαη, κεηά ηελ 

κεηαπνιίηεπζε, ζηα πιαίζηα ηεο ζχληαμεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. Σν 1983 κε ηελ Δπηρείξεζε 

Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ην λφκν Ν.1337/1983, «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο», (ΦΔΚ Α‟/33/14-03-1983), φπνπ ην άξζξν 

3 παξ.2 φξηδε ξεηά, φηη «ππέπει να επιδιώκεηαι η ζςμμεηοσή ηυν ενδιαθεπομένυν πολιηών ζηη 

ζύνηαξη ηος γενικού πολεοδομικού ζσεδίος με κάθε ππόζθοπο ηπόπο, όπυρ π.σ. ανοισηέρ 

ζςγκενηπώζειρ ή ενημέπυζη με ηον ηύπο», ελψ ην άξζξν 3 παξ.3 αλαθέξεηαη ξεηά ζε 

«ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο» γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ζεζπίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κέζα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο, αιιά θπξίσο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ «πνιενδνκηθψλ επηηξνπψλ γεηηνληάο». 

Ο ξφινο ησλ επηηξνπψλ ήηαλ λα εθθξάδνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ είηε πξνο ην ζπλνηθηαθφ 

ζπκβνχιην είηε πξνο ην ζπκβνχιην δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο είηε πξνο ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην γλψκε θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε φια ηα πνιενδνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 

ηεο γεηηνληάο. Με ην λφκν 1416/1984, ν ζεζκφο ηνπ ζπλνηθηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ είρε ζπζηαζεί 

κε ηνλ λφκν 1270/82 εληζρχζεθε, θαη ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηα ζπλνηθηαθά 

ζπκβνχιηα ζεσξνχληαη ν θαη‟ εμνρήλ ζεζκφο ιατθήο ζπκκεηνρήο ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο.  

Δλ ζπλερεία, ε πνξεία ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ αθνινχζεζε ηηο εμειίμεηο ζε Δπξσπατθφ 

επίπεδν, θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ε νπνία νξγαλψζεθε ζηελ βάζε ελφο εζληθνχ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Σν 1994 κε ηνλ λφκν 

2234/94 ζπζηάζεθε ε Οηθνλνκηθή Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΟΚΔ), σο εζληθφ φξγαλν θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ, γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ησλ 

ΟΚΔ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Απνζηνιή ηεο ΟΚΔ ζχκθσλα ην αξ. 82&3 ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο (2001) είλαη «η διεξαγυγή ηος κοινυνικού διαλόγος για ηην 

πολιηική ηηρ σώπαρ και ιδίυρ για ηιρ γενικήρ καηεςθύνζειρ ηηρ οικονομικήρ και κοινυνικήρ 

πολιηικήρ καθώρ και ηηρ διαηύπυζηρ γνώμηρ επί ηυν νομοζσεδίυν και πποηάζευν νόμυν πος 

παπαπέμπονηαι ζε αςηή». Η ζχλζεζή ηεο απνηειείηαη απφ ηξεηο νκάδεο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

εξγαδφκελνπο (ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα) θαη ηέινο ηηο ινηπέο παξαγσγηθέο ηάμεηο (ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, επηκειεηήξηα, αγξφηεο θ.α.). Με ηνλ λφκν 3943/2011 νξίδνληαη νλνκαζηηθά νη 
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νξγαλψζεηο πνπ ζε ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΟΚΔ νη νπνίεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθήο ηνπ ρψξνπ πνπ 

εθθξάδνπλ. 

Αθνινχζεζε ε ζχζηαζε θαη άιισλ νξγάλσλ δηαβνχιεπζεο ζηα δηάθνξα Τπνπξγεία κε έξγν ηνλ 

δηάινγν θαη ηελ δηαβνχιεπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. χκθσλα, κε ηνλ Οδεγφ 

Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΑΑ, ηα επίζεκα φξγαλα δηαβνχιεπζεο ζηελ Διιάδα 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.1. 

Πίλαθαο 3.1 Δπίζεκα όξγαλα δηαβνύιεπζεο ζηελ Διιάδα 

Τπνπξγείν Θεζκηθό Πιαίζην- Όξγαλα Γηαβνύιεπζεο 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  - Δζληθφ πκβνχιην Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο (Ν.2839/2000) 

- Θεζκφο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

(Ν. 1738/1999) 

- Πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα  

- Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  

- Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

(Ν.3059/2003)  

- πκβνχιην Πιεξνθνξηθήο 

- Δ-government forum (2003) 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο  

- 

- Δζληθφ πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (2001)  

- Κέληξα Δπηρεηξεκαηηθήο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο  

- Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Δκπνξίνπ  

- Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

- E-business Forum (2000) 

- Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο  

- Δζληθφ πκβνχιην Καηαλαισηψλ (Ν.2251/1994)  

- Ι.Ν.ΚΑ  

-  Κ.Δ.Π.ΚΑ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ -  - Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (Ν.2232/1994) 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο   
- Γ..Δ.Δ 

-  Δζληθή Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο (Ν.3144/2003) 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ 
- -πκβνχιην Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (1999) 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  
- Μεηξψν Με Κπβεξλεηηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ 

(Π.Μ.Κ.Ο) 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ - Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (Ν.2731/1999)  

- Δπηηξνπή γηα ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

- Δζληθφ πκβνχιην Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο  

- πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ (Π.Γ. 291/1999) 

Τπνπξγείν Παηδείαο, - Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ   

- Δζληθφο Γηάινγνο  

- Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο  

- Δζληθφ πκβνχιην Νενιαίαο 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ  
- Δζληθφ πκβνχιην Μεηαθνξψλ (Ν. 1959/1991)  

- Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Ν. 

2075/1992) 

Πεγή. Οδεγφο Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο, ΔΔΣΑΑ. 
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Σν 2005, ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηνλ Ν.3422/2005 (ΦΔΚ 303
Α
) «Κχξσζε ηεο 

χκβαζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα», ε Δπξσπατθή Οδεγία 

2003/4/ΔΚ θαη ε Οδεγία 2003/35/ΔΚ, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηελ χκβαζε ηνπ Aarhus (1998), σο 

πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηε δέζκεπζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ θπξίσο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, θαηνρπξψλνληαο λνκηθά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ ρψξα καο. 

Σν 2009 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία, ν ηζηνρψξνο ηεο «αλνηρηή δηαθπβέξλεζεο» (www.opengov.gr) ν 

νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ πξαγκάησζε ησλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο, δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο. Πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο δηθηπαθήο πιαηθφξκαο opengov.gr απνηειεί ε ηήξεζε 

ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή ηεο απνδνηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη 

αμηνθξαηίαο ζε έλα επέιηθην ζρήκα. Η πιαηθφξκα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο/ηζηνρψξνο πνπ 

αλαξηψληαη ζρέδηα λφκνπ ή πνιηηηθέο δξάζεηο, κε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο 

δηαβνχιεπζεο θαη νη πνιίηεο, αθνχ πξψηα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θαινχληαη 

λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηα, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Σέινο, νη θπβεξλψληεο 

κειεηνχλ ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ, ηηο επεμεξγάδνληαη θαη ηηο ελζσκαηψλνπλ ζηηο πνιηηηθέο 

ηνπο, θαηαιήγνληαο ζηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπο (ι.ρ. λφκνη), ελψ παξάιιεια νθείινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο πνιίηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο 

(Υξηζηνπνχινπ 2011). 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο, ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ελίζρπζεο 

ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ πξνσζείηαη κέζα απφ φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο εθάζηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ Γηαθνξψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ν ζεζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

εηζάγεηαη, κε ηνλ λφκν 1270/1982 (ΦΔΚ93Α) "Σξνπνπνηήζεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ 

θψδηθα γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηελ δεκνηηθή απνθέληξσζε ηελ ιατθή ζπκκεηνρή θαη ηελ 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ δήκσλ". Με ην άξζξν 60 ζεζπίδεηαη ε ιατθή ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο- ζπλνηθίεο φπνπ ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη "Με ζκοπό ηην πποώθηζη ηηρ λαφκήρ 

ζςμμεηοσήρ ζηιρ ηοπικέρ ςποθέζειρ, ηην ενεπγοποίηζη, ηην κινηηοποίηζη και ηην οπγάνυζη ηυν 
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δημοηών, …………….να ζςγκποηήζει ανηίζηοισα ζςνοικιακά ζςμβούλια" Καηφπηλ ηνχηνπ 

ζπζηάζεθαλ ηα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ δηαηχπσζε γλσκψλ θαη 

πξνηάζεσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζπλνηθίαο, φπσο παηδείαο, πγείαο, 

θνηλσληθή πξφλνηαο, θαζαξηφηεηαο θ.ιπ.. Σν 1984 κε ηνλ ην λφκν 1416/1984 (ΦΔΚ18Α) 

"Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο Γεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο", ν ζεζκφο ησλ 

ζπλνηθηαθψλ ζπκβνπιίσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε εληζρχζεθε.  

Με ηελ ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.3463/2006), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηνηθεηηθήο δξάζεο (αξ. 217). Δπίζεο κε ηα άξζξα 203-207, πξνβιέπεηαη ε 

δηεμαγσγή δηαβνχιεπζεο σο ππνρξεσηηθή ελδηάκεζε θάζε γηα θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. 

Σν 2010, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87
Α
), γλσζηφο ζην επξχ θνηλφ κε ην 

φλνκα «Καιιηθξάηεο», ζεζπίζηεθαλ λένη κεραληζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ- δηαβνχιεπζεο, 

πξνσζψληαο ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα απφ 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, πινπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο ζπζηάζεηο ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Έηζη έρνπκε ηελ ζχζηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο, (αξ.76), ηελ αληίζηνηρε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (αξ.178) θαη ην 

πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (ζε επίπεδν δήκνπ). 

Η Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξνηεκέλεο, ζεζκνπνηεκέλεο θαη 

αλνηθηήο ζπκκεηνρήο θαη αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ κε εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο 

ραξαθηήξαο ηεο επηηξνπήο είλαη θαζαξά γλσκνδνηηθφο. 

Σν πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, ζε θάζε Γήκν, κε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απνηειψληαο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Έξγν ησλ ζπκβνπιίσλ έληαμεο κεηαλαζηψλ 

είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, πνπ 

θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Καη απηφ ην φξγαλν έρεη ζπκβνπιεπηηθφ γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα. 
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Πξφζθαηα, ηνλ Ινχιην ηνπ 2018, ςεθίζηεθε ν λένο λφκνο γηα ηελ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο –Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133Α), γλσζηφο κε ην φλνκα «Κιεηζζέλεο Ι». Με ην λέν 

λφκν, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζή ηνπ, ππάξρεη κεηάβαζε «από ηην οπγανυηική 

αναζςγκπόηηζη, ζηην εμβάθςνζη ηηρ δημοκπαηίαρ, ηην ενίζσςζη ηηρ ανηιπποζυπεςηικόηηηαρ και 

ηη διεύπςνζη ηηρ ζςμμεηοσή». Αλαβαζκίδεηαη ν ζεζκφο ησλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

επηηξνπψλ δηαβνχιεπζεο, δηεπξχλνληαο ησλ αξηζκψλ ησλ δήκσλ κε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο 

επηηξνπψλ θαη δίλνληαο επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δεκνςεθηζκάησλ θαη δηαηχπσζε γλψκεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

3.3 Γηεμαγσγή ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ – δηαβνύιεπζεο ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα. 

ηελ Διιάδα δελ πθίζηαηαη έλα νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα 

ηεο Αλνηθηήο θαη ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε απνηέιεζκα, παξά ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ην παξειζφλ λα απνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή θαη ε πινπνίεζε 

απηήο.  

Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ φπσο αλαιχζεθε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηειεί κηα δηαδηθαζία φπνπ αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ή 

βήκαηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηελ γλσκνδφηεζε ή δηαβνχιεπζε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ 

ζπλαπφθαζε. Η ζπλήζεο πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζηελ ρψξα καο δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ κε ζπκκεηέρνληεο θπξίσο εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη κε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πνιηηψλ θαζψο θαη κέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνζθνπήζεσλ ή ειεθηξνληθψλ θφξνπκ, ζηα 

πιαίζηα θπξίσο κηα ηππηθήο θαη φρη νπζηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηελ κειέηε 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ, πνπ 

εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ην 2011, ζηελ 

Διιάδα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο κνξθέο δηαβνχιεπζεο, 
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1. Άηππε Γηαβνχιεπζε κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ζπιινγή πιεξνθνξίαο, πεξηιακβάλνληαο κε 

«ηππνπνηεκέλεο» κνξθήο επαθέο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

2. Η δεκφζηα θνηλνπνίεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα δεκφζην 

ζρνιηαζκφ, κέζσ ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο. 

3. Γλσκνδνηηθά ή πκβνπιεπηηθά φξγαλα θαη επηηξνπέο κε αξκνδηφηεηεο θαη εχξνο επηξξνήο 

ζηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. 

4. Η πξφζθιεζε παξαγσγηθψλ θνξέσλ ή νξγαλψζεσλ ζηελ βνπιή θαηά ηελ δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο λνκνζεζίαο. 

Οπζηαζηηθά, παξφιν πνπ ζηελ δηεζλή εκπεηξία θαηαγξάθνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, απηέο δελ είλαη γλσζηέο θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε, λα δνζνχλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα είδε/κεζφδνπο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ππάξρνπλ θαη ηα βήκαηα γηα λα εθαξκνζηεί 

ε θάζε κέζνδνο, εθδφζεθε «Ο Οδεγφο Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο» απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ΑΔ (ΔΔΣΑΑ) κεηά απφ αλάζεζε απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ.  

Βέβαηα ην 2006 πξαγκαηνπνηήζεθε, ε πξψηε ειιεληθή πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζεί ην πεδίν ησλ 

δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ, απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(Δ.Δ.Σ.Σ.). Η Δ.Δ.Σ.Σ. κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 375/10 απφθαζε ηεο 14/2/2006 ζέζπηζε έλα 

Καλνληζκφ, ηνλ «Καλνληζκφ Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο», ν νπνίνο ζέηεη ηηο γεληθέο 

αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ δηελεξγεί. 

Δπίζεο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δήκσλ ζηελ ρψξα καο έρεη αλαπηχμεη πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο 

δηαβνχιεπζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο e Participation. Γπζηπρψο 

φκσο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαηέδεημαλ φηη νη 

θνξείο δελ αθινχζεζαλ θάπνηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν θαη φηη η  «ζςμμεηοσή ηυν πολιηών είναι 

εξαιπεηικά σαμηλή, ενώ ζε καμία πεπίπηυζη δεν επισειπήθηκε να δοθεί η αίζθηζη όηι οι έζηυ 

ελάσιζηερ πεπιπηώζειρ εμπλοκήρ ηυν πολιηών οδήγηζαν ζηην μεηαβολή κάποιος αποηελέζμαηορ 

πος πιθανώρ ηελικά ήηαν πποδιαγεγπαμμένο» (Μπαιάθαο 2015). 

ην πιαίζην ηεο Δζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αλνηθηή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε 

2016-2018, ε θαηάξηηζε θαη ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο απνξξέεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο 
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καο ζηελ αληίζηνηρε παγθφζκηα θαη πνιπκεξή πξσηνβνπιία γηα ηελ Αλνηρηή Γηαθπβέξλεζε 

Open Government Partnership OGP
2
 (www.opengovpartnership.org), ε ρψξα καο αλέιαβε έλα 

ζχλνιν δεζκεχζεσλ γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε. Οη δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε ρψξα 

ελζσκαηψζεθαλ θαη ζην θείκελν ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

2017-2019. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ηνκέα -πκκεηνρηθή Γηνίθεζε ηνπ άμνλα 6 –

Γηαθάλεηα, Λνγνδνζία θαη αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2017-2019 απνηειεί ε ζεζκνζέηεζε Νφκνπ-πιαίζην γηα ηελ «Αλνηθηή θαη 

πκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε». ηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη λα ξπζκίζεη ζπλνιηθά θαη κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν ηελ ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ Αλνηθηή θαη 

ζπκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε ζην ειιεληθφ θξάηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα αιιεινζπλδεζνχλ 

πθηζηάκελα εξγαιεία θαη δπλαηφηεηεο κε λέα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ψζηε λα εληζρπζνχλ νη 

δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, ε ινγνδνζία ηνπ θξάηνπο, θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη εθαξκνγήο απηψλ. 

3.4 Αλαθεθαιαίσζε 

ην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεσλ 

απνθάζεσλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ νθείιεη λα απνηειεί ζηφρν ησλ θπβεξλήζεσλ. ην παξφλ θεθάιαην 

παξνπζηάζηεθε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζε πνηεο δηαδηθαζίεο απηνί εκπιέθνληαη, ηφζν 

ζηελ δεκνζία δηνίθεζε φζν ζηελ απηνδηνίθεζε. Δπίζεο έγηλε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ρψξα καο. Οπζηαζηηθά κέρξη θαη 

ζήκεξα έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο σο κία ηππηθή δηαδηθαζία θαη σο κέζν πιεξνθφξεζεο θαη 

δηαηχπσζεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη 

πιεξνθνξίεο ζην ηειηθφ πξντφλ ηεο απφθαζεο θαη ρσξίο λα αθνινπζείηαη κηα κεζνδνινγία 

ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή πξαθηηθή. Δπίζεο παξά ηελ ζεκαληηθή πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαβνχιεπζεο /ζπκκεηνρήο θαη ζην ηνπηθφ επίπεδν 

δηαθπβέξλεζεο, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε δηαβνχιεπζε δελ έρεη εκπεδσζεί ζηελ πξαθηηθή ησλ 

                                                 
2
 Σν OGP, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ έσο ηψξα 69 ρψξεο , απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ θπβεξλεηηθψλ 

δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε. 

http://www.opengovpartnership.org/
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Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (OΣΑ) ζηελ Διιάδα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηνπ 

ζεζκνχ ηεο πκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ςεθίζηεθε ν λένο λφκνο κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«Κιεηζζέλεο Ι». 

ην πιαίζην ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ πνιηηψλ –θπβεξλήζεσλ, ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ 

πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ, ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

«Γεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο», ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζήκεξα έρεη ζέζε σο ζηφρν ηελ 

ζεζκνζέηεζε Νφκνπ-πιαίζην γηα ηελ «Αλνηθηή θαη πκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε», πνπ ζα 

ξπζκίδεη ζπλνιηθά θαη κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ηελ ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ Αλνηθηή θαη ζπκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε ζην ειιεληθφ θξάηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΔΦΑΡΜΟΜΗ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Η Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνσζεί ζπζηεκαηηθά πιένλ κεραληζκνχο 

ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο. Μεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζπκβάιιεη ζηελ επθπή αλάπηπμε 

ζην πιαίζην ηεο Δπξψπεο 2020» (COM(2010) 553 ηειηθφ) ε έμππλε εμεηδίθεπζε έρεη θαζηεξσζεί 

σο έλα λέν πιαίζην ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. χκθσλα θαη κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 

αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013: 

«Οι ζηπαηηγικέρ έξςπνηρ ειδίκεςζηρ αναπηύζζονηαι μέζυ ηηρ ζςμμεηοσήρ εθνικών ή 

πεπιθεπειακών διασειπιζηικών απσών και ενδιαθεπόμενυν θοπέυν, όπυρ είναι ηα πανεπιζηήμια 

και άλλα ιδπύμαηα ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, η βιομησανία και οι κοινυνικοί εηαίποι, ζε μια 

επισειπημαηική διαδικαζία ανακάλςτηρ». 

ην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ ε ρψξα θαη νη Πεξηθέξεηεο θιήζεθαλ λα 

εληνπίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ή είλαη ζε ζέζε λα 

νηθνδνκήζνπλ, αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ζε απηέο λα επηθεληξψζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. ηελ Διιάδα εθπνλήζεθαλ κία εζληθή θαη 13 Πεξηθεξεηαθέο ηξαηεγηθέο γηα 

ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία γηα ηελ έμππλε Δμεηδίθεπζε (Research and Innovation Strategies 

for Smart Specialisation –RIS3)
3
. Η Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ήηαλ απφ 

ηηο πξψηεο πεξηθέξεηεο πνπ θαηάξηηζε ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή RIS3
4
. 

Μία άιιε πξφθιεζε ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ήηαλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ. Οη Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο 

                                                 
3
 www.espa.gr/el/pages/staticRIS3.aspx 

4
 www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/perifereiaki-stratigiki-eksypnis-ekseidikefsis 
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θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην κε αξηζκ. 

πξση. 81168/ ΔΤΑ 1796/30.07.2015 γηα ηνλ «ρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ σο εξγαιείσλ Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020» βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφλησλ κεξψλ θαηά ηελ 

ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ. Η Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

αθνινπζψληαο ηελ θείκελε λνκνζεζία νινθιήξσζε ην 2016 ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ. 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

ηξαηεγηθήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε ζηελ Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΠΑΜΘ) θαη ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, αθνχ αξρηθά γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ησλ αληίζηνηρσλ φξσλ. ηε ζπλερεία αθνινπζεί κηα θξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

εθαξκνδφκελσλ κεζνδνινγηψλ ζηελ βάζε ησλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα.  

4.2 Μειέηε πεξίπησζεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ΠΑΜΘ. 

4.2.1  Βαζηθέο έλλνηεο  

Η Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

θαηλνηνκία. χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ε νπνία πηνζεηήζεθε ην 2010 απφ ηα 

27 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ην φξακα γηα κηα θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζηελ Δπξψπε θαηά 

ηελ επφκελε δεθαεηία βαζίδεηαη ζε ηξεηο αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο
5
:  

 Έμππλε αλάπηπμε, κε ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία,  

 Βηώζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα αμηνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη θαη ζα πεξηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ,  

                                                 
5
 ΓΓΔΣ, «Δζληθή ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε 2014-2020», Αζήλα, 2015 
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 Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο, ε νπνία ζα πξνάγεη κηα νηθνλνκία πςειήο απαζρφιεζεο 

θαη ζα νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ζπλνρή.  

ην πιαίζην ηεο "Δπξψπεο 2020", πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε εκβιεκαηηθή 

πξσηνβνπιία "Έλσζε Καηλνηνκίαο"
6
 κε ζθνπφ λα ηνλίζεη ηελ έλλνηα ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο 

σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο ηξαηεγηθήο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε (Research and Innovation Strategies for 

Smart Specialisation - RIS3)7 ε νπνία είλαη κηα νινθιεξσκέλε αηδέληα νηθνλνκηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο, ε νπνία: 

 επηθεληξψλεη ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε θαη ηηο επελδχζεηο ζε εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο – θιεηδηά, πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο γηα κηα αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε, 

 αμηνπνηεί ηα δπλαηά ζεκεία θαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο/πεξηθέξεηαο θαη ηε 

δπλακηθή γηα αξηζηεία, 

 ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ θαηλνηνκία ηε βαζηζκέλε ζηε πξάμε θαη 

ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

 δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ/ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ 

(stakeholders) θαη ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, 

 βαζίδεηαη ζε ηεθκήξηα θαη πεξηιακβάλεη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ κηαο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε θαη επνκέλσο νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηνλ επηηπρή 

ζρεδηαζκφ ηεο, είλαη ε δηαδηθαζία επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο (entrepreneurial discovery 

process). 

Η έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο, φπσο αλαπηχρζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ πιαηθφξκα S3 ηνπ Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Joint Research Centre) 
8
, είλαη κία απφ ηνπο ππιψλεο ηεο RIS3. θνπφο ηεο είλαη κηα 

                                                 
6
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm  

7
 www.espa.gr/el/pages/staticRIS3.aspx 

8
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  
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ζπλεθηηθή θαη δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία, θπξίσο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή, ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ πνιηηηθή, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, θαζψο θαη άιινπο 

ηνκείο, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα εληνπίζνπλ πηζαλέο λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

επθαηξίεο. Η δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ έρεη έκθπηε 

ζνθία ή εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ησλ κειινληηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη φηη ε εκπινθή ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

4.2.2 Μεζνδνινγία θαη Δλέξγεηεο Καηάξηηζεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο –RIS3 ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο RIS3 ζχκθσλα θαη κε ηνλ νδεγφ ηεο Δπξσπατθήο  

Δπηηξνπήο
9
, ζηεξίδεηαη ζε κία κεζνδνινγία ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο έμη ζηάδηα. 

1. Αλάιπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα θαηλνηνκία 

2. Γεκηνπξγία κηαο άξηηαο θαη πεξηεθηηθήο δνκήο δηαθπβέξλεζεο 

3. Γεκηνπξγία θνηλνχ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ ηεο πεξηθέξεηαο 

4. Δπηινγή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

5. Γεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο πνιηηηθψλ 

6. Δλζσκάησζε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Σν ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ απαξηίδνπλ ηελ ηεηξαπιή έιηθα 

  παξαγσγηθόο ηνκέαο 

 αθαδεκατθόο ηνκέαο 

 δεκόζηα δηνίθεζε 

 θνηλσλία ησλ πνιηηώλ 

νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο θαη δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηαζέζηκνη 

πφξνη θαηεπζχλνληαη πξνο ιίγεο, ηεξαξρεκέλεο δξάζεηο πνπ ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλν φξακα. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο RIS3 ζπλεπάγεηαη κηα απνηειεζκαηηθή αληηζηνίρεζε ηεο - απφ ηελ θνξπθή πξνο 

ηελ βάζε- δηαδηθαζίαο δηαηχπσζεο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο -απφ θάησ πξνο ηα πάλσ- δηαδηθαζίαο πνπ αλαδεηθλχεη ηηο 

                                                 
9
 Guide to Research and Innomation Strategies for Smart Specialisations  (RIS3), May 2012 
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ζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε θαη ηηο πεξηνρέο πεηξακαηηζκνχ /κειινληηθήο 

αλάπηπμεο σο απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ. 

Με γλψκνλα ηνλ πξναλαθεξφκελν νδεγφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο μεθίλεζε ην 2012, κηα ζεηξά δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηθήο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο RIS3 ε 

νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2015. Η φιε δηαδηθαζία δηεμήρζε κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο ηεηξαπιήο έιηθαο ζχκθσλα ηα αθφινπζα ζηάδηα.  

ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ 

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 δηνξγαλψζεθε ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ζέκα "Πνιηηηθή ζπλνρήο 2014-

2020 Δζληθφο Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία".  

Η εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΔΤΓ ΑΜΘ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ). Η εκεξίδα είρε ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ 

θνξέσλ ηνπηθήο θνηλσλίαο, παλεπηζηήκηα, επηρεηξήζεηο θιπ, αλαθνξηθά κε ηελ " Πνιηηηθή 

πλνρήο 2014-2020" ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ηξαηεγηθέο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ηηο 

Δκβιεκαηηθέο Πξσηνβνπιίεο ηεο θαζψο θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 γηα ηελ "Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία" 

(ΔΣΑΚ) ζε εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο πέξαλ ησλ 

παξνπζηάζεσλ, δηαλεκήζεθε ζε φινπο ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επθπή εμεηδίθεπζε 

θαη ηελ Πνιηηηθή πλνρήο. 

Σν ζχλνιν ησλ παξνπζηάζεσλ ηεο εκεξίδαο θαη ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζε εκθαλέο ζεκείν (εηθνλίδην), φπνπ 

δεκηνπξγήζεθε εηδηθφο ζρεηηθφο ζχλδεζκνο γηα ηελ RIS 3. 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ . 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 δεκηνπξγήζεθε νκάδα εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΠΑΜΘ) γηα ηνλ ρεδηαζκφ ηξαηεγηθήο 'Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη 
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Καηλνηνκίαο Πεξηφδνπ 2014-2020. Η ζχζηαζε ηεο νκάδαο είρε σο εμήο: έμη (6) εθπξφζσπνη ησλ 

επηκειεηεξίσλ, πέληε (5) ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, δχν (2) ζηειέρε ηεο ΠΑΜΘ θαη 

απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ηνπ Σερλνινγηθνχ Ιδξχκαηνο 

Καβάιαο (λπλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) θαη ηνπ  Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Αζήλα. 

Βαζηθφ έξγν ηεο νκάδα ήηαλ λα θαζνξίζεη ην πιαίζην/πιάλν ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν ζα 

αθνινπζήζεη ε πεξηθέξεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ε Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή- RIS3 

θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. ηελ νκάδα δηαλεκήζεθε 

πξφζζεην πιηθφ θπξίσο κειεηψλ, ζρεηηθά κε ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο.  

ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΟΦΟΡΜΑ ''SMART 

SPECIALISATION'' 

Η πιαηθφξκα έμππλεο εμεηδίθεπζεο ''SMART SPECIALISATION PLATFORM'' (S3) βνεζά ηηο 

ρψξεο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αλαπηχμνπλ, λα εθαξκφζνπλ θαη λα 

αλαζεσξήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε 

(RIS3). Ο ξφινο ηεο πιαηθφξκαο S3, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2011 κεηά ηελ αλαθνίλσζε «Η 

ζπκβνιή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ έμππλε αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε 2020», είλαη ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ, κεζνδνινγηψλ, εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ζπκβνπιψλ ζε θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο, 

εζληθήο ζπλεξγαζίαο ζπκβάιινληαο ζηελ αθαδεκατθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο. 

ΔΠΑΦΔ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ ΣΗ ΠΑΜΘ 

Η νκάδα εξγαζίαο πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά επαθψλ ππφ ηελ κνξθή επηζθέςεσλ -

ζπλαληήζεσλ κε θνξείο ηεο ηεηξαπιήο έιηθάο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη 

αληαιιαγήο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο πεξηθέξεηαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 24 επηζθέςεηο ζε ζεκαληηθέο Βηνκεραληθήο Μνλάδεο φισλ ησλ θιάδσλ ζε 

φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. Σελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ησλ επηζθέςεσλ ηελ είραλ ηα 

Δπηκειεηήξηα. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο δηαλεκήζεθε πξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαηάξηηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ζεκαζίαο ηε, πξνθεηκέλνπ νη 

επηρεηξήζεηο λα ελεκεξσζνχλ ψζηε ε εκπινθή ηνπο ζηελ φιε δηαδηθαζία λα είλαη πην 

νπζηαζηηθή.  
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Δπίζεο, θαηαξηίζηεθε απφ εθπξφζσπν ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

εξσηεκαηνιφγην αλάιπζεο SWOΣ, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ 

θαηαξηίζηεθε, κε πξσηνβνπιία ηνπ επηκειεηεξίνπ ηνπ Έβξνπ εξσηεκαηνιφγην νηθνλνκηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλεληεχμεηο ζε 

δείγκα επηρεηξήζεσλ (35 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο) ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Έβξνπ θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Καζ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ε νκάδα εξγαζίαο είρε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

Δπίζεο ππήξρε δηαξθήο ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΓΔΣ θαζψο θαη ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, 

ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΤΑΑΠ) ζηα πιαίζηα ησλ 

νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΝΗ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (RIS3) ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Η νκάδα ζρεδηαζκνχ, ζηηο 17 Απξηιίνπ 2013 νξγάλσζε ην πξψην Δξγαζηήξην (workshop) γηα 

ηηο ηξαηεγηθέο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε ζηελ ΠΑΜΘ, δηάξθεηαο 

κίαο εκέξαο. 

ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ, εηνίκαζε ηελ ζεκαηνινγία 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, πξνέβε ζηελ επηινγή ησλ νκηιεηψλ, ησλ θνξέσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθιεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην εξγαζηήξην θαη ηειηθά εμέδσζε ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Η πξφθιεζε ζηάιζεθε πεξίπνπ ζε εθαηφ επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ζε ζαξάληα πέληε εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ, απφ ην παλεπηζηήκην, ηερλνινγηθά 

ηδξχκαηα, επηκειεηήξηα (νηθνλνκηθφ, γεσηερληθφ θιπ), ηλζηηηνχηα (Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 

ΔΘΙΑΓΔ- ΙΝΑΛΔ, Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, πλδέζκνπο (Βηνκεραληψλ- 

Βηνηερληψλ θιπ), Οκνζπνλδίεο (επαγγεικαηηψλ, Βηνηερληθψλ & Δκπνξηθψλ θιπ), Δλψζεηο 

(Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ θιπ), Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο θιπ. Οη νκηιεηέο ήηαλ 

Δθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο & 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο, εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο, εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο, απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, θαη ζηειέρε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο 

Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.  
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Σν εξγαζηήξην δηεμήρζε ζε δχν κέξε, φπνπ ζην πξψην κέξνο παξνπζηάζηεθαλ νκηιίεο ησλ 

εηζεγεηψλ νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ RIS3 ζε πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο- δίλνληαο ηηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία γηα έμππλε εμεηδίθεπζε, ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο παλεπηζηεκίνπ, επηρεηξήζεσλ θα παξαγσγηθψλ θνξέσλ, ηελ 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θ.ιπ. ην δεχηεξν 

κέξνο δφζεθε ρξφλνο (30 ιεπηά) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξεκβάζεσλ. 

Δλ ζπλερεία αθινχζεζαλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ θνξέσλ θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε κηα 

δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σα πξαθηηθά ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηά ηε έθδνζή ηνπο, δηαλεκήζεθαλ ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαη παξάιιεια αλαξηήζεθαλ καδί κε φιεο ηηο παξνπζηάζεηο ησλ νκηιεηψλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓ ΑΜΘ. 

ην παξφλ εξγαζηήξην θιήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνδεθηψλ ηεο πξφθιεζεο
10

 πάλσ 

απφ 45 θνξείο (παλεπηζηήκην, επηκειεηήξηα, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θιπ) θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήιζε ζηα εθαηφ άηνκα. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ε 

ΠΑΜΘ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (Πεξηθεξεηαθή RIS3) αιιά 

θαη ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα Πεξηθέξεηα πνπ δηαρξνληθά παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο αλάπηπμεο, ελέθξηλε ηελ πινπνίεζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Γξάζεο γηα 

ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο RIS3. Τπεχζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο νξίζζεθε Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Joint Research Centre- 

JRC)
11

 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Πνιηηηθήο ( 

Directorate General for Regional and Urban Policy-DG REGIO)
12

. 

                                                 
10

 https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/perifereiaki-stratigiki-eksypnis-ekseidikefsis/226-ergastirio-me-
thema-stratigikes-erevnas-kai-kainotomias-gia-eksypni-ekseidikefsi-stin-perifereia-anatolikis-makedonias-thrakis 
11

 https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en. Σν JRC είλαη ε ππεξεζία επηζηήκεο θαη γλψζεο  

ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ), ην νπνίν απαζρνιεί επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ έξεπλεο, κε ζθνπφ 

ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ επηζηεκνληθψλ ζπκβνπιψλ θαη ππνζηήξημε ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 
12

   http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm . Η DG REGIO είλαη ππεχζπλε γηα ηα κέηξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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ην πιαίζην ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Γξάζεο ην JRC ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δηνξγάλσζε έμη «Θεκαηηθά» θαη δχν «Πηινηηθά» 

Δξγαζηήξηα Δπηρεηξεκαηηθήο Αλαθάιπςεο ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ νη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο 

ηεο πεξηθέξεηαο ζηνπο ηνκείο ηνπ νίλνπ, ησλ πξντφλησλ δσηθήο παξαγσγήο (θξέαηνο-γάιαθηνο), 

ηνπξηζκνχ, κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ (κάξκαξα) θαη ρεκηθψλ & πνιπκεξψλ πιηθψλ παξαγσγήο 

ειεθηξνληθνχ & ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ ζπλέβαιιαλ 

άκεζα ζηελ ράξαμε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο πεξηθέξεηαο. 

Η κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα ήηαλ ε αθφινπζε: 

Η νκάδα ζρεδηαζκνχ, ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, επέιεμε ηελ ζεκαηνινγία θαη ηνπο 

νκηιεηέο, αλάινγα κε ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, θαη εμέδσζε ηελ 

πξφζθιεζε, ε νπνία απνζηάιζεθε ζηνπο αξκφδηνπο θάζε θνξά εκπιεθφκελνπο θνξείο είηε απφ 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ είηε απφ δεκφζην ηνκέα. Δπίζεο θάζε πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓ ΑΜΘ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δήισλαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ΔΤΓ ΑΜΘ θαηά ηελ δηάξθεηα αλνηθηήο ειεθηξνληθήο 

εγγξαθήο, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ εηδηθή παξάιιειε ζπλεδξίαζε αλά ηνκέα 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 

Η δηάξθεηα θάζε εξγαζηεξίνπ ήηαλ δχν κέξεο. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο νκάδαο εζηίαζεο (focus 

group) ήηαλ ζπλδπαζκφο ζπλεδξηάζεσλ, νινκέιεηαο θαη παξάιιεισλ ζπλεδξηψλ αλά ηνκέα 

πξνηεξαηφηεηαο, κε ηελ παξέκβαζε πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε φια ηα εξγαζηήξηα πξνέξρνληαλ απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο (Γ.Γ. ΔΠΑ, 

Γ.Γ.Δ.Σ, θ.ιπ.), ηελ ΠΑΜΘ (αξκφδηεο δηεπζχλζεηο, Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο (ΠΚΔ), ην Παλεπηζηήκην, ην ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Δξεπλεηηθά 

Κέληξα, επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αληίζηνηρν ζεκαηηθφ ρψξν θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο/θνξείο εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε Αιπζίδα Αμίαο. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ζεκαηηθά αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 600 άηνκα καδί κε ηνπο 

εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζπληνληζηέο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Πίλαθαο 4.1). 

 



51 

 

 

Πίλαθαο 4.1 Αξηζκόο πκκεηερόλησλ ζηα ζεκαηηθά θαη πηινηηθά Δξγαζηήξηα 

Θεκαηηθό Δξγαζηήξην Αξηζκόο πκκεηερόλησλ 

Κξαζηνχ 100 

Κξέαηνο θαη γάιαθηνο 120 

Σνπξηζκνχ 130 

Με κεηαιιηθψλ Οξπθηψλ 60 

Υεκηθψλ & Πνιπκεξψλ Τιηθψλ θαη ηεο 

παξαγσγήο Ηιεθηξνληθνχ & Ηιεθηξνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ 

70 

1&2 Πηινηηθά Δξγαζηήξηα 100 

ύλνιν 580 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νκαδνπνηνχληαλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

εξγαζίαο (working group) αλά θαηεγνξία/ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο ηεο αιπζίδαο άμηαο, θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ δηεμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ παξάιιεισλ ζπλεδξίσλ αλά θαηεγνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ θαη αλαπηχμνπλ ηδέεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο επθαηξίεο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή.  

ε θάζε εξγαζηήξην κεηά ηνπο ραηξεηηζκνχο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπηθήο εγεζίαο ηεο πεξηθέξεηαο, 

αθνινπζνχζε ε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ φπνπ ιάβαλε ρψξα ε 

παξνπζίαζε/ελεκέξσζε, ηεο πεξηνρήο, ηνπ πιαηζίνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο RIS3 θαη 

ησλ θαηεγνξηψλ/ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα απφ ηνπο 

εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχζε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ/ παξάιιεισλ ζπλεδξίσλ. 
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Η δηεμαγσγή γηλφηαλ ππφ ηελ κνξθή ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο φπνπ ππήξρε ν ζπληνληζηήο 

(moderator) θαη ν εηζεγεηήο (Rapporteur), ν νπνίνο ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε ηελ αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξάιιειεο ζπλφδνπ ζηελ νινκέιεηα θαζψο θαη κε ηε δηεμαγσγή ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο. 

Η δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αλά ζεκαηηθφ ηνκέα, ιάκβαλε ρψξα κε ηα 

εμήο βήκαηα: 

 Μηα εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ εηδηθφ εκπεηξνγλψκνλα, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε πξνηάζεηο θαη ηδέεο θαηλνηνκίαο, σο έλαπζκα γηα ζθέςε θαη έκπλεπζε. 

Δπίζεο ηίζελην θαη θάπνηα γεληθφηεξα εξσηήκαηα επί ηνπ ζέκαηνο (εθηθηφηεηα, 

λνκνζεζία, ρξεκαηννηθνλνκηθά, δηαζχλδεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θιπ) γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε. 

 Γηαδηθαζία θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming session), ζηελ νπνία δεηήζεθε απφ θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο λα πξνηείλεη/δεκηνπξγήζεη κηα ηδέα ή ηδέεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή πεξηνρή. Κάζε ζπκκεηέρσλ θιήζεθε λα ζπκπιεξψζεη έλα απιφ δειηίν κε ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) Πξνζσπηθφ πξνθίι (π.ρ. επηρεηξεκαηίαο, ηδησηηθφο ηνκέαο, 

εξεπλεηέο θιπ.), β) Πξφβιεκα θαη πηζαλή θαηλνηφκνο ηδέα γηα λα ην ιχζεη, γ) Δμσηεξηθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε, εηαίξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο. 

 Παξνπζίαζε ησλ ηδεψλ απφ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηνπο ππφινηπνπο ηεο νκάδαο ( 2-4 ιεπηά 

ν θαζέλαο). Κάζε ζπκκεηέρσλ θιήζεθε λα παξνπζηάζεη ηελ ηδέα ηνπ/ηεο πξνο ηελ 

ππφινηπε νκάδα, ππνγξακκίδνληαο επίζεο ην πξνθίι ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα αλνηρηφ θαη 

δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, νη ηδέεο δελ ζρνιηάζηεθαλ θαη δελ θξίζεθαλ ζε απηφ ην ζηάδην. 

 Γεκηνπξγία ελφο ελνπνηεκέλνπ θαηάινγνπ ηδεψλ ζηηο νπνίεο ζπγθξνηήζεθαλ παξφκνηεο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο. 

  πδήηεζε θαη επηινγή ησλ πην επλντθψλ ηδεψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία 

ζπκπξάμεσλ θαηλνηνκίαο, ππννκάδσλ κέζα ζηελ θχξηα νκάδα θαηλνηνκίαο. ην ζηάδην 

απηφ δεηήζεθε απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο λα αλαγλσξίζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη 

λα θαηαηάμνπλ ηηο ηδέεο, πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ. Με βάζε απηφ, ε 

νκάδα - κε θαζνδήγεζε ηνπ ζπληνληζηή - πξνρψξεζε ζε νξγάλσζε δηαθνξεηηθψλ 

ππννκάδσλ «ζπκπξάμεηο ηδεψλ». Απηέο απνηεινχληαλ απφ άηνκα απφ δηαθνξεηηθνχο 
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ηνκείο (π.ρ. έξεπλα θαη βηνκεραλία) κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα, φπνπ ζηφρν είραλ ηελ 

δηεξεχλεζε θνηλψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ. 

 Αλάπηπμε ηδεψλ απφ ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο/ζπλεξγαζίεο θαη αξρηθνί πξνβιεκαηηζκνί 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε νη ηδέεο λα κεηαηξαπνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα. Σν ζηάδην απηφ πεξηειάκβαλε θπξίσο κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ηδέαο απφ ηηο "ζπκπξάμεηο ηδεψλ", πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα, 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ ζε βάζνο, εληνπίδνληαο ηηο απαηηνχκελεο ζπλεηζθνξέο απφ δηάθνξνπο 

εηαίξνπο, αλαπηχζζνληαο ηηο πξψηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πιαηζίνπ (λνκηθά 

πξνβιήκαηα, αλάγθεο γηα αλζξψπηλν θεθάιαην, θ.ιπ.), ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηα 

"επφκελα" βήκαηα. Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ζεηξάο θαηεπζπληήξησλ 

εξσηήζεσλ θαη έιαβαλ ππφςε ηα θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ/ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνλ εηζεγεηή ζηελ νκάδα 

εξγαζίαο. 

Η δηαδηθαζία ηνπ ζεκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ νινθιεξσλφηαλ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ/ ζπκπεξαζκάησλ, απφ ηνπο εηδηθνχο ζπληνληζηέο, θάζε νκάδαο εξγαζίαο ζηελ 

νινκέιεηα, αθνινπζνχκελε απφ κία ζχληνκε ζπδήηεζε αληαιιαγήο απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

βειηίσζε ηεο ηδέαο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ νη ηδέεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

ηνλ Πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΓ ΑΜΘ θαζψο θαη απφ ηελ 

ηειηθή έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κηα αλάιπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο ησλ παξάιιεισλ ζπλεδξίσλ ησλ ζεκαηηθψλ εξγαζηήξησλ 

θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ηδεψλ/πξνηάζεσλ πνπ αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο.  

Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πηινηηθά εξγαζηήξηα ήηαλ ζηελ βάζε ζπλεδξηάζεσλ 

νινκέιεηαο ππφ ηελ κνξθή ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, φπνπ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία 

παξνπζηάζεσλ ησλ ηδεψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα θαη ε πεξαηηέξσ 

ζπδήηεζε γηα αλάπηπμε ηνπο. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο, παξνπζηάζηεθε ε 

εμεηδίθεπζε θαη ζπδεηήζεθαλ νη πηινηηθέο πξνζθιήζεηο (4 ζρέδηα πξνζθιήζεσλ) 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

(RIS3). Δηδηθφηεξα πεξηγξάθεθαλ δηαζέζηκεο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπδεηήζεθαλ θξίζηκα 
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δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή θαη ηελ σξίκαλζε πξνηάζεσλ. Σα πηινηηθά εξγαζηήξηα ηα 

παξαθνινχζεζαλ 50 άηνκα απφ δηάθνξνπο θνξείο ηεο ηεηξαπιήο έιηθαο. 

Πίλαθαο 4.2 Αλάιπζε πκκεηερόλησλ ζηηο Οκάδεο Δζηίαζεο ησλ ζεκαηηθώλ εξγαζηήξηώλ 

αξηζκόο ηδεώλ πνπ αλαδύζεθαλ. 

Θεκαηηθό 

Δξγαζηήξην 

Οκάδα 

Δζηίαζεο 

ύλνιν 

πκ/λησλ 

Αξηζκόο 

Δθπξόζσπσλ 

Ιδησηηθνύ 

ηνκέα 

(βηνκεραλία 

θιπ) 

Αξηζκόο 

Δθπξνζώπσλ 

Αθαδεκατθήο 

Κνηλόηεηαο 

θαη Δξεπλαο 

Δθπ/πνη 

Γεκόζηνπ 

Σνκέα 

(Πεξηθέξεη, 

Γήκνη, 

Δπηκ/ξηα 

θιπ) 

Με 

Κπβεξλε

ηηθέο 

Οξγαλώ

ζεηο,  

Αξηζκό

ο 

αξρηθώ

λ ηδεώλ 

Αξηζκόο 

ηδεώλ 

κεηά από 

αμηνιόγεζ

ε νκάδαο 

Κξαζηνύ 

1 15 10 5 0   13 4 

2 11 9 1 1   8 5 

3 7 2 2 3   10 3 

4 13 9 2 2   17   

  ύλνια 46 30 10 6   48 12 

Πξντόληα 

θξέαηνο θαη 

γάιαθηνο 

1 12 4 3 4 1 8 4 

2 20 10 2 8 0 1 3 

3 14 7 5 2   11 3 

4 17 7 3 6 1 13 4 

  ύλνια 63 28 13 20 2 33 14 

Σνπξηζκόο 1&2&3&4 89 37 15 37     10 

  ύλνια 89 37 15 37 0 0 10 

Με Μεη/θώλ 

Οξπθηώλ 
1&2&3&4 50           6 

  ύλνια 50 0 0 0 0 0 6 

Υεκηθώλ & 

Πνιπκεξώλ 

θαη 

Παξαγσγήο 

Ηιεθξ/θνύ & 

Ηιεθηξ/ηθνύ 

Δμνπιηζκνύ 

Υεκηθά & 

Πνιπκεξή 
35 10 10 15   15 15 

  

Παξ/γήο 

Ηιεθ/θνχ & 

Ηιεθηξ/θνχ 

Δμνπιηζχχ 

35 5 15 15   25 25 

  ύλνιν  70 15 25 30 0 40 40 

  
Οιηθό 

ύλνιν 
318 110 63 93 2 121 82 
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To Φεβξνπάξην ηνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ην Δξγαζηήξην Αμηνιφγεζεο ηεο ηξαηεγηθήο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, φπνπ έιαβε ρψξα κηα ζε βάζνο εμέηαζε ησλ θεληξηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ηεο RIS3 ζηελ πεξηθέξεηα, απφ νκάδα θξηηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ πεξηθέξεηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ΔΠΑ. Η 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο θξηηέο κέζσ παξάιιεισλ 

ζπλεδξηάζεσλ «νκάδσλ εξγαζίαο», ηελ πξψηε κέξα θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ  

νινκέιεηα ηελ δεχηεξε κέξα. 

ε θάζε κία απφ ηηο παξάιιειεο ζπλεδξηάζεηο, έλαο εθπξφζσπνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο 

πεξηθέξεηαο παξνπζίαζε ιεπηνκεξψο ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ. ε θάζε 

ζπλεδξίαζε ππήξρε θαη ν εηζεγεηήο, επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηεο ζπγγξαθήο 

εθζέζεσλ/πεξηιήςεσλ πνπ ζα παξνπζηαδφλησλ ζηελ νινκέιεηα. Γηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο 

θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξάιιειε ζπδήηεζε πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην πξνθίι 

ηνπο, κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε ηεο ζπδήηεζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηέζεθαλ 

εξσηήκαηα απφ ηελ ΔΤΓ ΑΜΘ ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο. Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

Αθνινχζεζε ζχλζεζε θαη επηθχξσζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο, 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηεξίσλ, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη 

θαηαξηίζηεθε ε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3).  

Η φιε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο παξνπζηαζηήθαλ 

ζε ηειηθή εθδήισζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 40 άηνκα εθπξφζσπνη απφ εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο, παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, θαζψο θαη επηκειεηήξηα θαη 

ελψζεσλ εξγνδνηψλ.  

Δπίζεο φιν ην πιηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ (παξνπζηάζεηο, απνηειέζκαηα, θιπ) είλαη αλαξηεκέλα 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηελ Πιαηθφξκα Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο, ελψ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο ππάξρεη εηδηθφο ζχλδεζκνο πνπ παξαπέκπεη 

ζηνπο δπν αλσηέξσ ηζηνηφπνπο, γηα ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηδεψλ 

θαη ηελ αλάπηπμε πηζαλψλ ζπλεξγαζηψλ. 



56 

 

4.3 Μειέηε πεξίπησζεο –Οινθιεξσκέλε  Υσξηθή  Δπέλδπζε Πνιηηηζηηθήο 

Γηαδξνκήο Δγλαηίαο Οδνύ ζηελ ΠΑΜΘ. 

4.3.1 Βαζηθέο έλλνηεο 

χκθσλα κε ηελ 81168/ΔΤΑ 1796/30/07/2015 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, νη Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο (ΟΥΔ) 

απνηεινχλ «επγαλείο ολοκληπυμένηρ συπικήρ ανάπηςξηρ για ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 

ζηπαηηγικών ζςγκεκπιμένυν συπικών ενοηήηυν». Οη πεξηνρέο απηέο είηε παξνπζηάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ζπλνιηθφ ηξφπν, είηε 

δηαθξίλνληαη απφ ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

θαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ κε βάζε έλα νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ ζρέδην.  

Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο ρσξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ, 

θαζψο θαη κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ρσξηθήο ζηξαηεγηθήο θάζε πεξηνρήο πεξηιακβάλνληαη ε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απαζρφιεζεο, ε κε θνηλσληθνχο φξνπο βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε ηελ 

αεηθφξν πξνζέγγηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Οη Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (ΒΑΑ) 

 Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο γηα άιιεο ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο (ΟΥΔ) 

 Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ)  

θαη ππάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην.  

ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ ΟΥΔ πεξηγξάθνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο (αλάγθεο, πξνβιήκαηα, αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο) πνπ εληνπίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθέο ελφηεηεο ηεο επηθξάηεηάο ηεο, ηα εξγαιεία νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ρσξηθέο ελφηεηεο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
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νπνίν ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ. 

Η Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Δπέλδπζε «Πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο Δγλαηίαο Οδνχ» ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο απνηειεί ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πιέγκαηνο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ κε παξεκβάζεηο ζε ζεκαληηθνχο πφξνπο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ζε αζηηθά θέληξα θαη ζε πφινπο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα 

ηνπξηζηηθφ δίθηπν (πιέγκα), ζπλνδεπφκελν απφ ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο, 

βειηίσζεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νινθιήξσζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ ηνκέα ηνπξηζκφο – 

πνιηηηζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε εγθχθιην, ε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ άκεζε 

εκπινθή ιφγσ αξκνδηφηεηαο ,ζπκθεξφλησλ, θιπ, είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ  

ηνλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ. 

4.3.2  Μεζνδνινγία ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ ΟΥΔ Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο 

Δγλαηίαο Οδνύ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη δξάζεηο θαη νη παξεκβάζεηο, πνπ ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηελ 

ΟΥΔ- Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο Δγλαηίαο Οδνχ, αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο 

κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

Αξρηθά θαηαξηίζηεθε απφ ηελ ΔΤΓ ΑΜΘ, κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθψλ εηδηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ην πξψην ζρέδην «Πξνζδηνξηζκφο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ 

Δπελδχζεσλ. Δμεηδίθεπζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο κε άμνλα ηελ Δγλαηία 

Οδφ», ην νπνίν πεξηειάκβαλε κηα εθηεηακέλε κειέηε ηεο πεξηνρήο, θαζφξηδε ηνλ ηξφπν 

θαηάξηηζεο κηαο ΟΥΔ, πεξηιάκβαλε ηελ ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο θαη ηελ ζχλδεζε ηεο κε ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνηάζεηο δξάζεσλ, ηηο πξνζθνξφηεξεο πεξηνρέο, 

ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα πεδία παξέκβαζεο, ην ρσξηθφ πξφηππν θαη ηελ 

ραξηνγξάθεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαδξνκψλ.  

ην παξφλ ζρέδην πεξηιακβάλνληαλ έξγα/παξεκβάζεηο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε κέζα απφ ηε 

δεμακελή πξνηάζεσλ (ζπλνιηθά 164 πξνηάζεηο), πνπ είραλ ήδε πξνηαζεί απφ ηνπο:  
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 Γήκνπο, επηκειεηήξηα, Αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ΑΜΘ, ζην πιαίζην θαηάζεζεο 

πξνηάζεσλ ζηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ θαηά ηελ δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο Ιαλ. - Μάηνο 

2015  (ζχλνιν πξνηάζεσλ 125),  

 ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηηο ΔΦΑ, κε βάζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαηέζεζαλ ηφζν θαηά 

ηελ θάζε θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2014, φζν θαη θαηά ηηο κεηέπεηηα θάζεηο 

εμεηδίθεπζεο (ζχλνιν πξνηάζεσλ 25) θαζψο θαη  

 ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ βάζε ησλ ηερληθψλ δειηίσλ εμεηδίθεπζεο πνπ απέζηεηιε ζηελ 

πεξηθέξεηα (ζχλνιν  πξνηάζεσλ 9). 

Δπίζεο πεξηειάκβαλε πξνηάζεηο δξάζεσλ (ζχλνιν 16) πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ δεκηνπξγία θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο Ο.Υ.Δ. θαη αθνξνχζαλ παξεκβάζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη 

πξνζδίδνπλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ζε απηή. Οη δξάζεηο απηέο απνηεινχλ θαηά θχξην 

ιφγν πξνηάζεηο έξγσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο Ο.Υ.Δ. άιια θαη πξνηάζεηο έξγσλ πνπ θαιχπηνπλ 

παξεκβάζεηο ζεκεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ εληζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο. 

Η έληαμε ησλ δξάζεσλ ζηελ πξφηαζε ηεο ΟΥΔ βαζίζηεθε ζε δξάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ, γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, πνιηηηζηηθνχο πφξνπο νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν αμηνπνίεζεο ππφ φξνπο, πξνζηαζίαο, αλάδεημεο, ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελζσκάησζεο, ρξήζεο πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

εμαζθάιηζε ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπίζεο φιεο νη δξάζεηο αμηνινγήζεθαλ βάζεη ησλ 

εμήο θξηηεξίσλ,  

 ζπλάθεηα κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ πεξηνρή εθαξκνγή ηεο ΟΥΔ,  

 ζθνπηκφηεηα, θαηά πφζν ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΟΥΔ θαη ζπκβάιεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, 

 σξηκφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή κηα ζρεηηθά αζθαιήο εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζην δεδνκέλν ρξνληθφ - πξνγξακκαηηζκφ πιαίζην ηεο ΟΥΔ, 

 απνδνηηθφηεηα, επηινγή πξάμεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ΟΥΔ κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο, δηφηη νη πφξνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη. Σν θξηηήξην 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε παξφκνησλ πξάμεσλ, σο 

εξγαιείν ζηελ επηινγή θαη ηεξάξρεζή ηνπο. 
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Με βάζε ηελ αλσηέξσ αμηνιφγεζε, απνξξίθζεθαλ 77 πξνηάζεηο θπξίσο γηαηί αθνξνχζαλ 

πξνηάζεηο εθηφο ρσξηθήο πεξηνρήο ηεο ΟΥΔ θαη έλα κηθξφ κέξνο πεξίπνπ 10 πξνηάζεηο ιφγσ κε 

ειθπζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή κε ζπλάθεηαο. Δπίζεο πξνηάζεθαλ 16 θαηεγνξίεο δξάζεσλ γηα 

λα δνκήζνπλ ην πξφγξακκα θαη αθνξνχζαλ παξεκβάζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη 

πξνζδίδνπλ ηνλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα ζε απηή. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ, ην ζρέδην 

«Πξνζδηνξηζκφο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ. Δμεηδίθεπζε ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Υσξηθήο Δπέλδπζεο κε άμνλα ηελ Δγλαηία Οδφ», θαη κεηά ηελ ζπδήηεζε/δηαβνχιεπζε κε ηελ 

Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ, ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη κε ηνπο θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο. 

Σα ζηάδηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 Αξρηθά ελεκεξψζεθαλ νη αξκφδηνη θνξείο, κέζσ αλάξηεζεο ηνπ ζρεδίνπ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Σαπηφρξνλα αλαξηήζεθε έλα 

πξφηππν δειηίν παξέκβαζεο, φπνπ νη θνξείο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξνηάζεηο/ 

παξεκβάζεηο ηνπο θαη λα ηηο απνζηείινπλ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθνινχζεζε θαη κηα εθηεηακέλε δηαβνχιεπζε, κε ηνπο 

δπλεηηθά εκπιεθφκελνπο θνξείο (Τπνπξγεία, πεξηθέξεηα, δήκνη, επηκειεηήξηα, 

παλεπηζηήκην, ελψζεηο μελνδφρσλ, αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο, θνξείο δηαρείξηζεο, Ιεξέο 

Μεηξνπφιεηο θ.ιπ.), ππφ ηελ κνξθή ζπλαληήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ θξίζηκα 

θαη θαίξηα δεηήκαηα γηα ηελ ιεπηνκεξέζηεξε θαη εκπεξηζηαησκέλε θαηάξηηζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο παξέκβαζεο. Σν ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ αλέξρεηαη ζηνπο 70 

θνξείο, ελψ αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο επηκέξνπο θαηά ηφπνπο δηεπζχλζεηο θαη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θάπνησλ θνξέσλ πρ πεξηθέξεηα, δήκνη, ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ππεξεζηψλ/θνξέσλ αλέξρεηαη άλσ ησλ 120.
13

 

 ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν εκεξίδεο δηαβνχιεπζεο (Καβάια θαη 

Αιεμαλδξνχπνιε). Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εκεξίδσλ  έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ 

«Πξνζδηνξηζκφο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ. Δμεηδίθεπζε ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο κε άμνλα ηελ Δγλαηία Οδφ», κε εζηίαζε ζηα 

δεηήκαηα, ζπλνιηθήο εθηίκεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο 

ηξαηεγηθήο, ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ην πξνηεηλφκελν Υσξηθφ Πξφηππν, ζθνπηκφηεηα 

                                                 
13

 https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/olokliromenes-xorikes-ependyseis/olokliromeni-xoriki-ependysi-

oxe-politistikis-diadromis-tis-egnati 
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ελδερφκελσλ πξφζζεησλ δξάζεσλ, δηαζεζηκφηεηα θαη εηνηκφηεηα θνξέσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ. Οη θνξείο είραλ δηθαίσκα παξέκβαζεο αθνινπζψληαο ηε δνκή ηνπ 

Πξφηππνπ Γειηίνπ. Δλ ζπλερεία ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ν χκβνπινο ηνπνζεηήζεθαλ 

ζηα ηερληθά δεηήκαηα ησλ παξεκβάζεσλ ησλ θνξέσλ. 

Δπίζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο ηνπνζεηήζεθε επί ησλ ζεκάησλ πνιηηηθήο (policy) πνπ εζίγεζαλ ζηε 

ζπλάληεζε. ην ηέινο ηεο εκεξίδαο θαζνξίζηεθαλ ηα επφκελα βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ΟΥΔ. Δπίζεο δεηήζεθε θαη πάιη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο λα απνζηείινπλ ηηο 

πξνηάζεηο/παξεκβάζεηο ηνπο, ζπκπιεξψλνληαο ην Πξφηππν Γειηίν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα. ην ζηάδην απηφ αληαπνθξίζεθαλ 4 ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο απηνχ ηνπ είδνπο έξγσλ/δξάζεσλ, 11 Γήκνη επί ζπλφινπ 22 Γήκσλ 

πνπ νη παξεκβάζεηο αθνξνχζαλ ζηελ δηθή ηνπο ρσξηθή αξκνδηφηεηα, 1 επηκειεηήξην επί 

ζπλφινπ 10, ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαζψο θαη νη πέληε Δθνξείεο 

Αξραηνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο (κία αλά λνκφ πνπ αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα), επίζεο ππήξρε κία 

ελεξγφ ζπκκεηνρή απφ Με θπβεξλεηηθή Οξγάλσζε. 

Σέινο, κεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ, αθνινχζεζε ε αμηνιφγεζε ηνπο, 

βάζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην ζρέδην, απφ ηελ ΔΤΓ ΑΜΘ κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ 

ζπκβνχινπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ζηξαηεγηθή  ηεο 

Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Παξέκβαζεο. Σν ηειηθφ ζρέδην ηεο ΟΥΔ πεξηιακβάλεη 17 δξάζεηο 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 76 έξγα/ παξεκβάζεηο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο/εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαβνχιεπζε ήηαλ θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο, Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, Δθνξείεο Αξραηνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο, Δπηκειεηήξηα, Φνξείο Γηαρείξηζεο, 

Παλεπηζηήκην θαη ΣΔΙ ηεο πεξηθέξεηαο, χλδεζκνη θαη Δλψζεηο Ξελνδφρσλ ηεο πεξηθέξεηαο θιπ. 

4.4 Κξηηηθή Αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Με θξηηήξην ηηο έλλνηεο θαη ηηο κεζφδνπο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηαθαίλνληαη ηα εμήο γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

πνπ αλαπηχρηεθαλ σο κειέηε πεξίπησζεο. 
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Η δηαδηθαζία ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλαθάιπςεο απνηέιεζε κηα δηαδξαζηηθή «απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ» πξνζέγγηζε ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο. Η 

ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ήηαλ έλα κίγκα κεζφδσλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Η δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη πξνζνκνηάδεη ηελ κέζνδν Charrete ζε ζπλδπαζκφ κε απηή ησλ Οκάδσλ 

Δζηίαζεο.  

Η φιε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, δηεμαγσγήο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 

θαη παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ, πνπ αθνινπζήζεθε ζπγθιίλεη αξθεηά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κεζφδνπ φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 2. Οη παξάιιειεο ζπλεδξίεο δηεμήρζεζαλ 

αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ ησλ Οκάδσλ Δζηίαζεο. Καηά ηελ κεζνδνινγία δε ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο, ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο αλάδπζεο λέσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί φηη πξνζνκνηάδεη ηελ κεζνδνινγία Delfi.  

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε επίηεπμε χγθιηζεο, φπνπ δεηήζεθε ε 

νπζηαζηηθή/ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνέθπςε έλα θνηλφ απνδεθηφ απνηέιεζκα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, πνπ 

νδήγεζε ζηελ θαηάξηηζε κηαο θνηλήο απνδεθηήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ 

πεξηθέξεηα. Δπηηεχρζεθε ε εκπινθή- δέζκεπζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ δξάζε, εθφζνλ 

ζε θάζε ζηάδην ππήξρε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ ν θαζέλαο εμέθξαδε 

ηηο πξνηάζεηο/ ηδέεο ηνπ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξνέθπςε κέζα απφ κία δηαινγηθή ζπδήηεζε 

θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηδεψλ/πξνηάζεσλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, ελψ νη ηειηθέο 

πξνηάζεηο/ηδέεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

ελζσκαηψζεθαλ ζην ηειηθφ θείκελν ηεο RIS3. Απηφ άιισζηε δηαθαίλεηαη θη απφ ηηο πξψηεο 

πξνζθιήζεηο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή, κία γηα ηνλ ηνκέα ησλ Υεκηθψλ Πνιπκεξψλ Τιηθψλ, φπνπ έρνπλ εληαζεί 4 έξγα/ δξάζεηο 

απφ εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο
14

, κία γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ Κιάδνπ Λαηνκηθψλ Οξπθηψλ (Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Μαξκάξσλ θαη Αδξαλψλ 

πιηθψλ)
15

 θαη κία γηα ηνλ ηνκέα Παξαγσγήο Ηιεθηξνληθψλ & Ηιεθηξνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ πνπ 

                                                 

14
 https://www.eydamth.gr/index.php/extras/energopoiisi-programmatos/entagmenes-prakseis 

15
 https://www.eydamth.gr/index.php/extras/energopoiisi-programmatos/proskliseis/olokliromenes 
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είλαη αλνηθηή απηή ηελ πεξίνδν κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 4-9-

2018
16

. Δπίζεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρηεθαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην χζηεκα 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο RIS3 ην νπνίν πξνβιέπεηαη, απφ ην ηειηθφ θείκελν ηεο ζηξαηεγηθήο, λα 

ζπζηαζεί κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ηεηξαπιήο έιηθαο θαη ζα αλαιάβεη ηελ φιε 

πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο RIS3 θαζψο θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο ζε άιινπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην ελεξγφ δπλακηθφ, ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ 

δπλακηθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ/εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο νκάδαο 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα ηξαηεγηθή 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηελ Διιάδα
17

 αλεξρφηαλ ην 2012 ζηηο 44 επηρεηξήζεηο, ελψ ζην ηνκέα 

ηεο έξεπλαο, νη βαζηθνί θνξείο/ηδξχκαηα αλέξρνληαλ ζε 7 παλεπηζηήκηα/ηδξχκαηα, θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.2 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππήξρε ηζρπξή εθπξνζψπεζε απφ ηνπο θνξείο 

ηφζν ηεο Βηνκεραλίαο φζν θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ φιε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία
18

. 

πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο/θαηλνηφκεο ηδέεο (82 ηδέεο), 

πξνέθπςαλ κέζα απφ κία "απφ θάησ πξνο ηα πάλσ" ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε θαη βαζίδνληαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο ξφινο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ιήςε 

ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ελψ ππήξμε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (βηνκεραλία) θαζψο 

ηεο αθαδεκατθήο/εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο, δελ ππήξραλ ζπκκεηνρέο απφ θνηλσληθνχο θνξείο. 

Γελ επεηεχρζε ην κνληέιν ζπκκεηνρήο θνξέσλ απφ ηελ Σεηξαπιή Έιηθα. 

                                                 
16

https://www.eydamth.gr/index.php/extras/energopoiisi-programmatos/proskliseis/energes-proskliseis 

17
 https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/perifereiaki-stratigiki-eksypnis-ekseidikefsis, Έξεπλα νκάδαο 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Γεληθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή κε ζέκα ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηελ 

Διιάδα 
18

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δλδηάκεζεο 

Γηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηεο ΠΑΜ Θ, ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο πξνθχπηεη φηη, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηαηξηψλ ηεο αλσηέξσ έξεπλαο ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο 
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Παξάιιεια θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ππήξρε ζπλερήο ξνή 

πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηεο πιαηθφξκαο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη, παξφηη ζε θάζε παξάιιειε ζπλεδξία αθνινπζήζεθε ε ίδηα 

δηαδηθαζία, νη ηειηθέο κνξθέο ησλ εθζέζεσλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε ζεκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ 

δελ είραλ έλλνηα κνξθή ζηελ θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηα δχν 

εξγαζηήξηα θξαζηνχ θαη θξέαηνο θαη γάιαθηνο νη πεξηγξαθέο ήηαλ αλαιπηηθέο θαη πεξηέγξαθαλ 

ην θάζε ζηάδην βήκα-βήκα, ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε αλσηέξσ, ζηα 

ππφινηπα εξγαζηήξηα ππήξρε κηα απιή αλαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

ηειηθψλ ηδεψλ πνπ πξνέθπςαλ . 

ηελ πεξίπησζε ηεο ΟΥΔ γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ηεο Δγλαηίαο νδνχ, δελ αθνινπζήζεθε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία φπσο αλαπηχρζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Η 

δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο δηεμήρζε ππφ ηελ κνξθή ζπλαληήζεσλ/ζπδεηήζεσλ κε ηνπο 

αξκνδίνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ελ ζπλερεία κε ηελ νξγάλσζε εκεξίδαο φπνπ 

παξνπζηάζηεθε ην πξνζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο, επί ηνπ φπνηνπ δεηήζεθαλ νη πξνηάζεηο, 

παξεκβάζεηο, δηνξζψζεηο θιπ ησλ εκπιεθφκελνπο θνξέσλ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε 

δηαδηθαζία πξνζνκνηάδεη κε ηελ κέζνδν Γηαζθέςεσλ πλαίλεζεο. Οη θνξείο θαηέζεζαλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, κέζα απφ εθηεηακέλεο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο δελ ήηαλ βέβαην φηη ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην ηειηθφ θείκελν ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο. Ο ξφινο ηνπο 

θπξίσο ήηαλ ζπκβνπιεπηηθφο θαη παξείραλ παξάιιεια πιεξνθνξίεο γηα ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ απαηηνχκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ηεο ΟΥΔ. Δλεξγφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο είραλ νη Δθνξίεο 

Αξραηνηήησλ νη νπνίεο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ 23 επί ζπλφινπ 76 έξγσλ ηεο ΟΥΔ. Απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο αληαπφθξηζεο ησλ δήκσλ κφλν ην 50% ησλ δήκσλ, φπνπ είραλ αξκνδηφηεηα 

εθηέιεζεο έξγσλ ζηελ δηθή ηνπο γεσγξαθηθή πεξηνρή αληαπνθξίζεθαλ ζηελ απνζηνιή 

πξνηάζεσλ/ζρνιίσλ, ελψ απφ ηα ζηνηρεία δηαθαίλεηαη φηη ππήξρε έιιεηςε ζπκκεηνρήο απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θιάδν θαη θπξίσο ησλ μελνδφρσλ. Όια ηα ζρφιηα, νη πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ αμηνινγήζεθαλ απφ ηελ νκάδα ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρσξηζηηθήο 

Αξρήο θαη ηνλ εηδηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 
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δηακνξθψλνληαο ηελ ηειηθή πξφηαζε ζηξαηεγηθήο ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Γηαδξνκήο ηεο Δγλαηία Οδνχ. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κία θξηηηθή παξάζεζε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο έρνληαο σο βάζε ηνλ Πίλαθα 1.2 Σχπνη πκκεηνρήο. 

 

Πίλαθαο 4.3 Κξηηηθή παξάζεζε κειέηεο πεξίπησζεο σο πξνο ηνλ ηύπν ζπκκεηνρήο 

Γηάθξηζε Σύπνο πκκεηνρήο RIS 3 OXE 

Θεζκηθή ππόζηαζε Ad hoc ζπκκεηνρή Ναη Ναη 

Θεώξεζε ηεο πκκεηνρηθήο Γηαδηθαζίαο Δλεξγεηηθή πκκεηνρή Ναη Ναη 

Πξνζέγγηζε ηεο πκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο Σερλνθξαηηθή Ναη  

Γεκνθξαηηθή λαη λαη 

Βαζκό εκπινθήο ησλ πκκεηερόλησλ Παξνρή πιεξνθνξίαο λαη λαη 

πκβνπιεπηηθφηεηα λαη λαη 

Λήςε απφθαζεο λαη  

Ιεξαξρηθό επίπεδν ιήςεο απόθαζεο Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν λαη λαη 

Σνπηθφ Δπίπεδν  λαη 

Δπξύηεηα ζπκκεηνρήο Πιήξεο ζπκκεηνρή λαη  

Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή  λαη 

ηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο Πξνεηνηκαζία λαη λαη 

Τινπνίεζε απφθαζεο λαη λαη 

Αλαζεψξεζεο Απφθαζεο λαη  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ηεο RIS3 αλήθεη ζην πςειφηεξν, θαηά ηελ 

ηεξαξρηθή ππξακίδα ηνπ ρήκαηνο 2.1, επίπεδν ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ δειαδή ηεο ιήςεο 

απφθαζεο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΟΥΔ έρνπκε ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν πζρεδηαζκνχ. Ωο πξνο 

ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ ν ζηφρνο ζηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο RIS3 ήηαλ ε 

δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΟΥΔ ε ζπκβνπιεπηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. 
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Δλ θαηαθιείδη, θαη φζν κελ αθνξά ζηελ RIS3 νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πέηπραλ ζε 

έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηθψλ θαλφλσλ, κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ εξγαιείσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε πνιχ θαιή θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ελεκέξσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ζπλερείο δηαβνχιεπζε κε εληνπηζκέλεο νκάδεο εκπιεθνκέλσλ, νη νπνίεο 

ζπλεηζέθεξαλ νπζηαζηηθά ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ θαη ε αλάπηπμε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν ηειηθφ θείκελν 

ηεο RIS3 πέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνρή ηνπ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ ΟΥΔ, ε δηαδηθαζία παξέκεηλε ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθφ θαη ππνβνιήο 

πηζαλφλ πξνηάζεσλ ρσξίο λα πξνρσξήζεη ζε ζπλζεηηθή δηαβνχιεπζε θαη ζπλδηακφξθσζε ηνπ 

ηειηθνχ θεηκέλνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κε βάζε έλα θείκελν αλάιπζεο απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο ζπλεηζέθεξαλ πξνηείλνληαο ψξηκα ή ιηγφηεξν ψξηκα ρσξίο απζηεξή 

δηαζχλδεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΟΥΔ Πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο Δγλαηίαο Οδνχ. Η ηειηθή 

πξφηαζε δηακνξθψζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε θξηηήξηα θπξίσο ηελ σξηκφηεηα 

θαη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαηαλνκή ηνπο ζε 

φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο.  

4.5 Αλαθεθαιαίσζε 

Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο είλαη εκθαλέο φηη θεξδίδνπλ νινέλα έδαθνο θαηά ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα απνηεινχλ απαξαίηεην 

κέξνο/ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θεηκέλσλ ζηξαηεγηθήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο είηε ζε εζληθφ είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ηνλ παξφλ θεθάιαην 

παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ θαηάξηηζεο 

ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

(RIS3) θαζψο θαη απηήο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ θαηάξηηζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο 

Παξέκβαζεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ηεο Δγλαηίαο Οδνχ (OXE Δγλαηίαο Οδνχ). 

πγθξίλνληαο ηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο ζπκκεηνρηθήο κεζφδνπ ηεο θάζε πεξίπησζεο, 

δηαθαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο RIS3 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νπζηαζηηθή θαη δηαδξαζηηθή 

«απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (bottom up) δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο, κέζσ κηα ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίαο, ε νπνία νδήγεζε ζηελ ζχγθιηζε απφςεσλ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΟΥΔ- Δγλαηίαο Οδνχ, ε ζπκκεηνρή ησλ 
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εκπιεθφκελσλ κεξψλ είρε πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

πξνο ηα θέληξα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ ηειηθή ιήςε απνθάζεσλ. Η φιε δηαδηθαζία δηεμήρζε 

ρσξίο ηελ εθαξκνγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο κέζσ εθηεηακέλσλ δηαζθέςεσλ/ 

ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ. ην ηειηθφ θείκελν 

ηεο RIS3 ελζσκαηψζεθαλ φιεο νη ηδέεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ΟΥΔ ην ηειηθφ θείκελν δηακνξθψζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο 

κε ηελ ζπκβνιή εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, κε θξηηήξηα θπξίσο ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ 

δπλαηφηεηα άκεζεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.   
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