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Σύνοψη 

Στη σύγχρονη μορφή δημοκρατίας η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων αποκτά 

έναν εξέχοντα ρόλο. H προσέγγιση της συμμετοχικής διακυβέρνησης κερδίζει έδαφος 

διαρκώς, εκφράζοντας την ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική θεώρηση των σύγχρονων 

προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, με κύριο στόχο τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των 

προβλημάτων αυτών, αλλά και την δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης των διαφορετικών 

κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Εντοπίζοντας την αδυναμία λειτουργικής ενσωμάτωσης των διαδικασιών διαβούλευσης στην 

πρακτική των ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η παρούσα εργασία 

επιχειρεί μέσα από μια πρωτότυπη έρευνα να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση της 

Δημόσιας Διαβούλευσης στους ΟΤΑ Ά βαθμού. Μέσα από την καταγραφή των δυνατοτήτων 

και των αδυναμιών του υφιστάμενου πλαισίου της δημόσιας διαβούλευσης στην Ελλάδα, με 

υιοθέτηση καλών πρακτικών από τα διεθνή πρότυπα συμμετοχικής διακυβέρνησης, σκοπός 

της έρευνας είναι η πρόταση πολιτικών και εργαλείων σύγχρονων τεχνολογιών για την 

υποστήριξη της λήψης συλλογικών αποφάσεων. Ζητούμενο της όλης προσέγγισης είναι ο 

σχεδιασμός μιας εφαρμόσιμης δέσμης πολιτικών, κατάλληλα προσαρμοσμένων στα ελληνικά 

δεδομένα. 

Η ερευνητική μέθοδος περιελάμβανε αρχικά την αναδίφηση και κριτική αξιολόγηση της 

σχετικής έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο στάδιο, έγινε η συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ενός ένα κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου. 

Ακολούθησε η επισκόπηση σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες υποστηρίζουν τη 

δημόσια διαβούλευση, σε Ελλάδα και διεθνώς. Με τη σύνθεση των παραπάνω, και με βάση 

παραδείγματα καλών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία, έγινε η ανάπτυξη ενός θεωρητικού 

πλαισίου και μιας δέσμης πολιτικών για την ενδυνάμωση της διαβούλευσης στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

Βασικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας θέσης της διαβούλευσης 

στους ΟΤΑ. Κύριο εύρημα της έρευνας στην οποία συλλέχθηκαν απαντήσεις από 

περισσότερους από πενήντα (50) καλλικρατικούς δήμους, είναι ότι η διαβούλευση 

χρησιμοποιείται ως τυπική διαδικασία βάσει νομοθετικού πλαισίου, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο λήψης συλλογικών 

αποφάσεων. Επίσης, δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τα αίτια που επηρεάζουν τη συμμετοχή, 

ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρουν παρουσιάζουν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την 

αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.  
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Summary 

In today’s form of democratic participation citizens insist on a more active part in decision-

making. The theoretic approach of participatory governance is constantly gaining ground, 

expressing the need for a more realistic approach to contemporary problems at the local level, 

aiming to manage the complexity of these problems, but also to leverage the possibility of 

equal access of different social groups in decision-making. 

Identifying weaknesses in the functional integration the consultation procedures in the real 

life practice of the Greek Local Government Organizations, the present work aims at 

providing original research, so as to reflect the current state of the Public Consultation on the 

first grade of Local Government. Through the recording of strengths and weaknesses of the 

existing framework of the public consultation in Greece, by adopting best practices from 

international participatory governance standards, the final aim of this research is to propose 

policies and computer based technology tools to support the collective decision-making. The 

overall approach is to formulate a workable policy package tailored to the Greek case. 

The research method comprised printed and electronic comparative literature review, and raw 

data collection via an appropriately structured questionnaire. To have a broader view of the 

state-of-the-art in the field of public consultation, an overview of contemporary computer 

based applications that support the public consultation, in Greece and internationally, was also 

performed. The composition of the above, also based on examples of best practices from the 

international experience, concluded to the development of a theoretical framework and a set 

of policies to leverage the public consultation towards more efficient local governments. 

The main result of this research is the capturing of the present position regarding the public 

consultation in Greece. Main findings of the survey in which responses were collected from 

more than fifty (50) KALLIKRATI municipalities, is that consultation is used as a standard 

procedure in accordance with legislation, while the vast majority considers it as an important 

collective decision-making tool. Reasons regarding the causes affecting the participation, 

were also elicited from the stakeholders, while a great interest was expressed about the the use 

of modern technologies.  
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Κεφάλαιο 1. Αξιολόγηση της Δημόσιας Διαβούλευσης στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ισχυροποίηση των τοπικών αυτοδιοικητικών θεσμών με την ενσωμάτωση 

νέων πρακτικών συμμετοχικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι 

κάτι καινούργιο (LeGalès, 2002; Rodríguez-Pose & Fratesi, 2004). Οι 

συμμετοχικές προσεγγίσεις στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) κερδίζουν 

διαρκώς έδαφος στη σύγχρονη κοινωνία, εκφράζοντας την ανάγκη για μια 

περισσότερο ρεαλιστική αλλά και κανονιστική θεώρηση των σύγχρονων 

προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των 

προβλημάτων, και τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων (Γραμματικογιάννης & Γιαουτζή, 2011). Πράγματι, η συμμετοχική, 

λεγόμενη και διαβουλευτική δημοκρατία, αναφέρεται ως το κοινωνικό κίνημα για την 

αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Bohman, 1998; 

Dryzek, 1990; Smith & Wales, 2000; Levine, 2003) κι έχει τύχει υποστήριξης από 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, από αναπτυξιακές εταιρείες και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, από επιστήμονες και εταιρείες (Steyaert & Lisoir, 2005).  

Η εμπέδωση της αναγκαιότητας της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη θεσμικών 

αποφάσεων δεν έγινε ούτε ξαφνικά, ούτε τυχαία. Η συμμετοχική διακυβέρνηση 

προϋποθέτει τη σωστή πληροφόρηση, τη συνεργασία και τη συναίνεση των πολιτών 

και ειδικότερα των εµπλεκοµένων μερών ανάλογα με το αντικείμενο της λήψης 

αποφάσεων (Παπαστυλιανού, 2014). Πράγματι, οι σημερινοί πολίτες είναι 

περισσότερο πληροφορημένοι και ενημερωμένοι κατά μέσο όρο και σε τέτοια έκταση 

από κάθε άλλη κοινωνία του παρελθόντος. Σε αυτό, καθοριστικός είναι ο ρόλος των 

σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (UN, 2010). Κι 

αμφίδρομα, οι συμμετοχικές προσεγγίσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ώριμων και 

ενεργών πολιτών, μέσα από την εκπαίδευση αυτών σε νέες μορφές κοινωνικής 

δράσης, τη συμβολή στη δημιουργία κοινωνικών δικτυώσεων και τη στήριξη της 

κοινωνικής συνοχής (Στρατηγέα, 2015). 

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και κοινά χρησιμοποιούμενο 

εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, επιτρέποντας την 

Η 
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ενεργό αναζήτηση απόψεων από τις ομάδες εμπλεκομένων μερών. Πρόκειται για μια 

αμφίδρομη ροή πληροφορίας η οποία μπορεί να λάβει χώρα καθ' οποιοδήποτε στάδιο 

νομοθετικών εργασιών, από την ταυτοποίηση του προβλήματος ως την αξιολόγηση 

της υπάρχουσας νομοθεσίας (Rodrigo & Amo, 2006). Η αναγκαιότητα της 

συμμετοχής των πολιτών μέσα από τη διαβούλευση και ειδικά με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, θεωρείται ως μια κατεξοχήν αποδοτική πρακτική για την ανάπτυξη 

συνεργασιών με τους πολίτες στο επίπεδο του σχεδιασμού και της λήψης πολιτικών 

αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιλύσουν 

ιδιαίτερα πολύπλοκα προβλήματα που άπτονται θεματικών όπως η υγεία, το 

περιβάλλον, η φτώχεια, κά. (Αρβανίτης, 2011).  

Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια για την 

ενσωμάτωση της διαβούλευσης και στο τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης, είναι κοινά 

αποδεκτό ότι η διαβούλευση δεν έχει εμπεδωθεί στην πρακτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OΤΑ) στην Ελλάδα. Όμως, το φθίνον ενδιαφέρον και η 

απαξίωση της ΤΑ από τους πολίτες και ειδικά τους νέους απαιτεί την υλοποίηση 

πολιτικών για τη λειτουργική ενσωμάτωση των αρχών και των μηχανισμών της 

συμμετοχικής διακυβέρνησης στην ΤΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η 

σύμπραξη με τους πολίτες, κάτι που υπερβαίνει τη συμμετοχή και τη διαβούλευση. Η 

σύμπραξη αυτή αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσης μελέτης, η οποία μπορεί 

να υλοποιηθεί χάρη στη συµπληρωµατικότητα και τη συνάρθρωση μεταξύ της 

συμμετοχικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία αφορά στην 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της Δημόσιας Διαβούλευσης στην TA Ά 

βαθμού, την καταγραφή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του υφιστάμενου 

πλαισίου και την πρόταση σύγχρονων εργαλείων και πολιτικών για την υποστήριξη 

της λήψης συλλογικών αποφάσεων, με στόχο την λειτουργική ενσωμάτωση των 

διαδικασιών διαβούλευσης στην πρακτική των φορέων της ΤΑ. Ζητούμενο της όλης 

προσέγγισης είναι ο σχεδιασμός μιας εφαρμόσιμης δέσμης πολιτικών, κατάλληλα 

προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα.  

Το παρόν κεφάλαιο έχει την εξής διάρθρωση. Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας και τους 

στόχους τους οποίους εξυπηρετεί η προτεινόμενη προσέγγιση. Στη συνέχεια 

αναφέρονται βασικοί ορισμοί της δημόσιας διαβούλευσης, ακολουθεί η παρουσίαση 
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των αρχών και των προϋποθέσεων εφαρμογής της, όπως επίσης γίνεται αναφορά 

στους στόχους που εξυπηρετεί. Ακολουθεί μια αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής 

της διαβούλευσης μέσα από την παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου της 

διαβούλευσης, του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

Δημόσιας Συμμετοχής-Διαβούλευσης, και μοντέλων για την υλοποίηση των 

διαδικασιών διαβούλευσης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση 

καλών πρακτικών από τη διεθνή κοινότητα. Συνολικά, μέσα από αυτή την 

επισκόπηση καίριων θεμάτων της διαβούλευσης τεκμαίρεται η ανάγκη προστασίας 

του θεσμού, όπως επίσης αναδεικνύονται ζητήματα για την ενσωμάτωσή του στη 

Ελληνική Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ).  

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να περατωθεί η παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερα στάδια (βλπ. Σχήμα 1). Το 

πρώτο στάδιο ήταν η αναδίφηση της έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας 

σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση. Εκτός από καθαρά ακαδημαϊκά συγγράμματα, 

μέσω του διαδικτύου υπάρχει πρόσβαση σε πληθώρα διαθέσιμων δημοσιεύσεων 

τευχών με καλές πρακτικές από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι στην Ελλάδα το θέμα της διαβούλευσης έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικού 

αριθμού πονημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  

 

Σχήμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση της μεθοδολογίας της εργασίας 

 

Στάδιο 1

•Βιβλιογραφική έρευνα

•Έντυπη & Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

Στάδιο 2

•Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

•Διανομή Ερωτηματολογίου & Συλλογή Απαντήσεων

•Επεξεργασία Δεδομένων

Στάδιο 3

•Αποτύπωση Σύγχρονων Εργαλείων που Υποστηρίζουν Διαβούλευση 

στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στάδιο 4

•Ανάπτυξη προτεινόμενου πλαισίου για την λειτουργική ενσωμάτωση 

της Διαβούλευσης στην πρακτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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Το δεύτερο στάδιο αφορούσε τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων για την απάντηση 

του κεντρικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας, δηλαδή του ζητήματος της 

ενίσχυσης του θεσμού της Διαβούλευσης. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε, 

διανεμήθηκε και αναλύθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για τη Δημόσια 

Διαβούλευση ως εργαλείο λήψης συλλογικών αποφάσεων και τον ρόλο των 

σύγχρονων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή. Συμπληρωματικά, έγιναν 

συνεντεύξεις με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που 

εμπλέκονται στις διαδικασίες διαβούλευσης, ώστε να καλυφθεί η ενδεχόμενη 

αδυναμία της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος των ερωτωμένων.  

Το τρίτο στάδιο αφορούσε στην έρευνα των σύγχρονων εργαλείων που διατίθενται 

στην ελληνική αγορά και υποστηρίζουν τη διαβούλευση. Επίσης, έγινε μια μεγάλη 

προσπάθεια καταγραφής των Δήμων που έχουν υιοθετήσει τις σύγχρονες αυτές 

τεχνολογίες. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές έγινε η ανάλυση των απαιτήσεων 

που έχουν οι οργανισμοί σε θέματα υποστήριξης διαβούλευσης, και προέκυψε ο 

καθορισμός των αναγκών των εμπλεκομένων μερών.  

Τέλος, βάσει των συμπερασμάτων της ανάλυσης των βιβλιογραφικών πηγών και των 

πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν, έγινε η ανάπτυξη ενός προτεινόμενου 

πλαισίου για την λειτουργική ενσωμάτωση της Διαβούλευσης στην πρακτική της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δόμηση του διαλόγου και τον 

καθορισμό των απαραίτητων μοντέλων αποφάσεων. Ακόμη, έγινε η πρόταση ενός 

μοντέλου για την αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος της διαχείρισης γνώσης 

σε περιβάλλοντα ομαδικής λήψης αποφάσεων.  

1.3. Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Η διαβούλευση σύμφωνα με τον ευρύτατα χρησιμοποιούμενο ορισμό του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αφορά την ενεργό 

αναζήτηση των απόψεων από ομάδες που επηρεάζονται από το υπό διαβούλευση 

θέμα. Πρόκειται για μια αμφίδρομη ροή πληροφορίας η οποία μπορεί να λάβει χώρα 

καθ' οποιοδήποτε στάδιο νομοθετικών εργασιών, από την ταυτοποίηση ενός 

προβλήματος, ως την αξιολόγηση υπάρχουσας νομοθεσίας (OΟΣΑ, 2006). 

Αναπτύσσοντας την έννοια της διαβούλευσης ο Schuler (2010) αναφέρει ότι είναι η 

διαδικασία της αμφίδρομης επικοινωνίας κατά την οποία οι άνθρωποι συζητούν τους 

προβληματισμούς τους επί συγκεκριμένου θέματος με τρόπο λογικό, καλοπροαίρετο 
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και ανοιχτόμυαλο, με την πρόθεση κατάληξης σε μια απόφαση. Συμπληρωματικά, η 

Hartz-Karp (2005) αναφέρει ότι η διαβούλευση είναι μια προσέγγιση στη λήψη 

αποφάσεων στην οποία οι πολίτες εξετάζουν τα σχετικά γεγονότα από πολλαπλές 

απόψεις και συζητούν μεταξύ τους για να σταθμίσουν αυστηρά τις επιλογές τους  

Η διαβούλευση έχει ως σκοπό το να δημιουργηθούν ευκαιρίες ενεργητικής 

συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και να ενδυναμωθεί το αίσθημα ευθύνης του 

ατόμου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, από την πλευρά της ρεαλιστικής 

θεώρησης, η διαβούλευση θεωρείται ως εργαλείο για τη βελτίωση τόσο της 

διαδικασίας, όσο και της ποιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. Από την πλευρά της κανονιστικής θεώρησης, η διαβούλευση 

νοείται ως εργαλείο για την εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτή τη βάση, από την οπτική γωνία των πολιτικών 

επιστημών, η διαβούλευση ορίζεται ως μια πρακτική για τη συνεργατική αναζήτηση 

συμφωνίας (Muhlberger & Weber, 2006), με απώτερο στόχο την καλλιέργεια μιας 

δημοκρατικής κουλτούρας για τη θεμελίωση μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

πάνω στη μόνη νομιμοποιητική οδό που ταιριάζει σε μια λειτουργούσα δημοκρατία, 

δηλαδή τη συμμετοχή των πολιτών (Coleman & Blumler, 2009).  

Η διαβούλευση επικεντρώνεται συχνά σε συγκεκριμένο θέμα ή πρόταση, ενώ η 

κυβέρνηση (εθνική ή τοπική) είναι αυτή που προσδιορίζει τα θέματα και ελέγχει τις 

αποφάσεις. Οι πολίτες σχολιάζουν μία πρόταση ή θέμα, ή παρέχουν πληροφόρηση 

και γνώμες (Cavaye, 2004). Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται, συχνά από μια 

εξειδικευμένη επί τούτου ομάδα, ώστε να αναλογιστούν το υπό διαβούλευση θέμα 

και να εξερευνήσουν μέχρι ποιου σημείου μπορούν να συμβιβάσουν αντικρουόμενες 

θέσεις (Davies et al., 2006).  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοτικής Διαβούλευσης της ΕΕΤΑΑ1 η διαβούλευση δεν 

είναι απλώς μια διαπραγμάτευση ή συμβιβασμός, καθώς δεν έχει κύριο μέλημα να 

γεφυρώσει μια διαφορά, αλλά να δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο, όπως για 

παράδειγμα μια αναπτυξιακή στρατηγική. Επί της ουσίας, η διαβούλευση είναι μια 

εμπειρία μάθησης και ενηλικίωσης, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίζουν και να συν-διαμορφώνουν νέες πτυχές της συλλογικής τους 

πραγματικότητας, αντί να τις πληροφορούνται εκ των υστέρων από εκείνους, στους 

οποίους παραχώρησαν το δικαίωμα αυτό. Ιδωμένη έτσι, η διαβούλευση έχει διπλή 

                                                           
1 http://web3.eetaa.gr/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf 
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υπόσταση: είναι ταυτοχρόνως μέσο και σκοπός, διεργασία και αποτέλεσμα, εργαλείο. 

Χρησιμοποιώντας μια μεταφορά, η διαβούλευση είναι ένας ανοικτός χώρος 

δημιουργίας νέων δυνατοτήτων, ανάμεσα σε δύο παράλληλους “κόσμους”: αυτόν της 

εξουσίας και των μηχανισμών της από την μια και εκείνον της κοινωνίας και των 

μελών της από την άλλη (βλπ. Σχήμα 2). 

Σχήμα 2: Η διαβούλευση ως χώρος νέων δυνατοτήτων (πηγή: Οδηγός Διαβούλευσης της 

ΕΕΤΑΑ) 

 

Στον Οδηγό Διαβούλευσης2 του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου η δημόσια διαβούλευση 

διακρίνεται σε άτυπη και επίσημη. Η άτυπη διαβούλευση είναι το στάδιο στο οποίο 

γίνεται μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μια πρώτη εκτίμηση των αντιδράσεων 

των επηρεαζόμενων φορέων. Η επίσημη διαβούλευση ενεργοποιείται σε περίπτωση 

όπου με η άτυπη δεν έχει οδηγήσει σε συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 

και διέπεται από κανόνες οι οποίοι αναφέρονται ρητά στο σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο.  

Τέλος, σύμφωνα με έναν ορισμό από τη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Πειραιά3 «η 

δημόσια διαβούλευση είναι η ροή επικοινωνίας από τους πολίτες/δημότες προς τα 

όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου μέσω χρήσης των απαραίτητων μηχανισμών. 

Είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμου». 

1.4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση4 θεµελιώδεις 

αρχές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, είναι η διαφάνεια, η συµµετοχή, η λογοδοσία, 

η αποτελεσµατικότητα και η συνοχή, ενώ αρχές όπως η δηµοκρατική νοµιµότητα και 

η επικουρικότητα προτάθηκαν ως προσθήκες. Η Λευκή Βίβλος για την πολυεπίπεδη 
                                                           
2 www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/rtd26_gr/.../$file/Οδηγός_Διαβούλευσης.pdf 
3 http://www.pireasnet.gr/ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες/ΔημόσιαΔιαβούλευση/tabis/932/Default.aspx 
4 http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf 
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διακυβέρνηση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η συµµετοχή διαθέτει δύο διαστάσεις: 

την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, η οποία αποτελεί το θεµέλιό της, και τη 

συµµετοχική δηµοκρατία, η οποία την συµπληρώνει». Κατ’ επέκταση κάθε 

προσπάθεια εισαγωγής του θεσμού της διαβούλευσης σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο 

ξεκινάει από την παράθεση των γενικών αρχών που οφείλουν να τη διέπουν. Οι αρχές 

αυτές οι οποίες, εννοιολογικά, προέρχονται από τη διαβουλευτική δημοκρατία 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν (π.χ. οδηγία COM, 2002/ 704) 

είναι η συμμετοχή, διαφάνεια και λογοδοσία, όπως και αποτελεσματικότητα (βλ. 

Σχήμα 3). 

Σχήμα 3: Οι τρεις βασικές αρχές της διαβούλευσης σύμφωνα με τη ΕΕ (COM, 2002/ 704).  

 

Σύμφωνα με την Rosenberg (2007) υπάρχουν δύο τύποι διαβουλευτικής δημοκρατίας: 

ο αγγλοαμερικανικός και ο ευρωπαϊκός τύπος. Παρά τις διαφορές τους, και οι δύο 

προσεγγίσεις της δια-βουλευτικής δημοκρατίας συμπίπτουν στη διατύπωση των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της διαβούλευσης στην πράξη: 

 για να εισαχθεί η διαβούλευση θα πρέπει να υπάρξει αναστολή των 

δραστηριοτήτων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος πολιτικός χώρος, 

 ο πολιτικός αυτός χώρος θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους, 

 η διαβούλευση θα πρέπει να είναι δημόσια έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 

• Η ποιότητα των δημοσίων πολιτικών εξαρτάται από την 

εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής σε όλα τα στάδια της πολιτικής, 

από τη χάραξη έως την εφαρμογή της. Άρα και η διαδικασία της 

διαβούλευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευρεία συμμετοχή.

Συμμετοχή

• Οι διαδικασίες διαβούλευσης πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

διαφάνεια τόσο για αυτούς που συμμετέχουν όσο και για το 

ευρύ κοινό. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να διευκρινίζονται 

σαφώς: τα θέματα που εξετάζονται, οι μηχανισμοί διαβούλευσης 

που χρησιμοποιούνται, με ποιον πραγματοποιείται η 

διαβούλευση και γιατί και, τέλος, ποιοι παράγοντες επηρέασαν 

τις αποφάσεις κατά τη χάραξη της πολιτικής. Όσον αφόρα τη 

λογοδοσία, οι φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να καθιστούν 

σαφές ποια συμφέροντα εκπροσωπούν και σε ποιο βαθμό 

γίνεται η εν λόγω εκπροσώπηση.

Διαφάνεια και 
λογοδοσία

• Η διαβούλευση πρέπει να είναι αποτελεσματική και αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να διεξαχθεί σε περισσότερα 

του ενός στάδια. Στόχος της πρέπει να είναι η κατανόηση της 

μιας πλευράς από την άλλη. Τέλος, για να είναι αποτελεσματική 

πρέπει να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η μέθοδος 

και το εύρος της πρέπει να είναι ανάλογα της επίπτωσης που θα 

έχει η πρόταση που αποτελεί αντικείμενο της διαβούλευσης.

Αποτελεσματικότητα
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μπορούν να ενημερωθούν και πιθανώς να αντιδράσουν, 

 τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα πρέπει να δεσμεύουν όλους τους 

συμμετέχοντες και, 

 η διαβούλευση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επηρεάζει τη διαμόρφωση 

δημόσιας πολιτικής. 

Πράγματι, οι προϋποθέσεις που απαιτεί μια διαβουλευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα 

υψηλές. Απαιτείται η συνύπαρξη ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές 

διαστρωματώσεις αλλά και κανόνες καλής συμπεριφοράς και ενσυναίσθησης των 

υπολοίπων και ιδιαίτερη ευελιξία στην επικοινωνία μεταξύ τόσων διαφορετικών 

ατόμων. Χρειάζεται και καλή θέληση, διάθεση εκμάθησης, αμφισβήτηση 

καθεστηκυίων απόψεων, ευρείς ορίζοντες, θάρρος, ειλικρίνεια, ευελιξία, κ.ά. Μία 

πολύ αποθαρρυντική λίστα για την συμμετοχή μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Είναι 

δύσκολο επίσης να αναπτυχθούν επαρκώς όλες οι απόψεις για ένα πολύπλοκο θέμα, 

ενώ υπάρχει και το κρίσιμο ζήτημα της δέσμευσης και της επιμονής της πολιτικής 

διοίκησης. 

1.5. ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ 

Στον Ευρωπαϊκό χώρο στη Διακήρυξη του Δουβλίνου το 19925, αναφέρεται ότι η 

διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να βασίζεται σε συμμετοχικές προσεγγίσεις, 

στις οποίες να εμπλέκονται οι χρήστες του συγκεκριμένου πόρου, οι σχεδιαστές και 

τα κέντρα λήψης αποφάσεων όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Στη Διακήρυξη της 

Χάγης, το 2000, στο πλαίσιο του 2ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τα Νερά, επισημαίνεται 

ότι η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων περνά, μεταξύ άλλων, μέσα 

από την ορθή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της οποίας καλούνται να συμμετέχουν το 

κοινό, καθώς και όλες οι ομάδες συμφερόντων. Σε αυτό το πνεύμα, το 2000 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση όπου προτείνει τη διεύρυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον 

αφορά την πολιτική προκειμένου να επιτύχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών και 

οργανώσεων στη χάραξη και την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής. Αυτή την 

κίνηση ακολούθησαν η «Πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικών», το 

έγγραφο «Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου», η «Λευκή Βίβλος για 

                                                           
5 http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html 
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την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της Επιτροπής των Περιφερειών». Η πρώτη 

εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της 

συμμετοχής κοινού και ομάδων συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

γίνεται με την «Σύμβαση του Aarhus» η οποία αποτελείται από τρεις πυλώνες, οι 

οποίοι αποσκοπούν:  

 στη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,  

 στην υποστήριξη των αποφάσεων αυτών από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες,  

 στην προώθηση της υπευθυνότητας από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η Οδηγία 2003/4/ΕΚ υλοποιεί τη Σύμβαση του Aarhus ως προς το σκέλος που αφορά 

τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

περιβάλλον στους πολίτες τους (Directive 2003/4/ΕΚ). Το 2005 ακολουθεί ο 

ελληνικός νόμος (Ν 3422/2005, ΦΕΚ 303/Α 2005) με τον οποίο θεσμοθετείται το 

δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση και τη διατύπωση άποψης για επικείμενα 

σχέδια, μέτρα και προγράμματα που αφορούν ή έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Επόμενη σημαντική κίνηση σε επίπεδο ΕΕ είναι η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων 

Πολιτών, η οποία θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας το 2007 και δίνει τη 

δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των ευρωπαίων πολιτών στο νομοθετικό έργο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009). Ο τρόπος συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στο 

νομοθετικό έργο της ΕΕ οριοθετείται από τον Κανονισμό 211/2011/ΕΕ.  Το τελικό 

κείμενο της πρωτοβουλίας αυτής, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

διενέργειας ενός τέτοιου εγχειρήματος, έχει τεθεί σε ισχύ από την 1.4.2012 

(Κανονισμός 211/2011/ΕΕ), μετά από διαβούλευση που οδήγησε στην πράσινη βίβλο 

για τη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής στο επίπεδο της ΕΕ (2009).  

Η διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

ενισχύεται συνεχώς στο επίπεδο της ΕΕ, μέσα από τις κατευθύνσεις που δίνονται από 

αυτή για τη χάραξη πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη. Ειδικά μέσα 

από το site της ΕΕ6, προωθείται η ηλεκτρονική συμμετοχή (e-Participation) η οποία 

βοηθά τους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική και τη δημιουργία πολιτικής, 

κάνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο ευκολονόητη χάρις στις νέες τεχνολογίες 

της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.  

                                                           
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eparticipation 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eparticipation
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1.6. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Στην Ελληνική ΤΑ η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θεσπίστηκε για πρώτη 

φορά ως απαραίτητη ενδιάμεση φάση κατά τη σύνταξη των τετραετών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που θεσμοθετήθηκαν με τα άρθρα 203-207 του Ν. 

3463/2006. Το 2010 στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης θεσπίστηκαν τρεις 

νέοι θεσμοί διαβούλευσης με τον Ν. 3852/010: η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

(αρ. 76), η αντίστοιχη Περιφερειακή (αρ. 178) και το Συμβούλιο Ένταξης 

Μεταναστών (αρ. 78) το οποίο δραστηριοποιείται σε επίπεδο δήμου. Στην 

αιτιολογική έκθεση του Ν. Καλλικράτη υπάρχουν τα κάτωθι αποσπάσματα τα οποία 

καταδεικνύουν την προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στην ΤΑ: 

Α. «Θεμελιώδη επιλογή συνιστά η αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας της 

αυτοδιοίκησης, τόσο με τον εμπλουτισμό συμμετοχικών διαδικασιών, όπως η 

διαβούλευση, όσο και με τη βελτίωση της αντιπροσώπευσης». 

Β. «Έτσι υλοποιούνται οι συστάσεις της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση ως προς την εφαρμογή στο εσωτερικό των κρατών-μελών, αρχών και 

μηχανισμών διαβούλευσης, συντονισμού, συνεργασίας και αξιολόγησης. Με τον 

τρόπο αυτό αποφεύγεται η συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα επίπεδο εξουσίας 

και προωθείται η συνυπευθυνότητα όλων των επιπέδων διοίκησης. Διασφαλίζεται 

λοιπόν ότι οι πολιτικές εφαρμόζονται στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο 

διοίκησης». 

Γ. «Επιδιώκεται η τόνωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφάνειας μέσω 

της εφαρμογής μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι ρυθμίσεις που περιέχονται 

στο παρόν σχέδιο νόμου επεκτείνουν τη συνεργασία των αιρετών αρχών με τους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών με θεσμούς όπως η επιτροπή διαβούλευσης και το 

συμβούλιο ένταξης μεταναστών». 

4) «Η ενσωμάτωση των νέων αρχών δημοκρατικής διακυβέρνησης οδηγεί στην 

αναβαθμισμένη συμμετοχή του πολίτη, στη διαβούλευση πριν τη λήψη των 

αποφάσεων, στη διαφανή άσκηση της εξουσίας και στην υποχρεωτική λογοδοσία 

όποιου ασκεί δημόσια εξουσία, επιβάλλει την επαναξιολόγηση των δημοτικών 

θεσμών διακυβέρνησης, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό τους αλλά και την 

αποκεντρωμένη διάρθρωσή τους, ώστε να επιτρέπουν την αμεσότερη και 

αποτελεσματικότερη συμμετοχή και εξυπηρέτηση του δημότη». 
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Πράγματι, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνιστά μια δημοκρατική λειτουργία 

συμμετοχικής μορφής. Στην πράξη όμως, έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο, ενώ την 

τελική απόφαση λαμβάνει η πλειοψηφία που διοικεί κάθε δήμο. Το θεσμικό πλαίσιο 

της Διαβούλευσης παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B-ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. 

1.7. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Όσον αφορά στην ελληνική περίπτωση, για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

για την Ανοιχτή Δημόσια Συμμετοχή7 (ΑΔΣ) Open Government Partnership (OGP) 

σημαντικοί δηµόσιοι φορείς συνεργάστηκαν συστηµατικά και πραγµατοποιήθηκε η 

σχετική διαβούλευση. Σήµερα, το Σχέδιο Δράσης για την ΑΔΣ 2014-2016 επιτρέπει 

την ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση η οποία λειτουργεί και ως πλατφόρµα κατάθεσης 

των απόψεων των ενδιαφερόµενων φορέων. 

Το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη ΑΔΣ διατυπώνει ρητά συγκεκριµένες 

δεσµεύσεις της, οι οποίες παρατίθενται στον Πίνακας 1, ταξινοµηµένες βάσει 

θεµατικών περιοχών που αντανακλούν τόσο τις λεγόμενες μεγάλες προκλήσεις  της 

ΑΔΣ, όσο και τις βασικές αρχές της Ανοικτής Διακυβέρνησης.  

Πίνακας 1: Ταξινόµηση των δεσµεύσεων του Σχεδίου Δράσης (OGP) της Ελλάδας ανά 

θεµατική περιοχή 

Θεµατική περιοχή 1: Ενθάρρυνση της Δηµόσιας Συµµετοχής. 

1. Αύξηση του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται της 

διαδικασίας διαβούλευσης µέσω διαδικτύου.  

2. Αξιοποίηση σχολίων και προτάσεων πολιτών  

Θεµατική περιοχή 2: Αποτελεσµατικότερη Διαχείριση Δηµοσίων Πόρων 

1. Λειτουργία Κεντρικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Προµηθειών 

2. Λειτουργία Κεντρικού Συστήµατος (ERP) (Προγραµµατισµού Διαχείρισης 

Πόρων) 

3. Λειτουργία Κεντρικού Συστήµατος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού (HRMS) 

Θεµατική περιοχή 3: Ανοικτά Δηµόσια Δεδοµένα 

1. Ανοικτή διάθεση δηµόσιων δεδοµένων από το Παρατηρητήριο Τιµών 

2. Αποφάσεις επί νοµικών θεµάτων αναφορικά µε δηµόσια γεωχωρικά δεδοµένα  

3. Επέκταση δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδοµένων 

                                                           
7 http://www.opengov.gr/ogp/?p=306 
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1.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Η διαβούλευση παίρνει διαφορετικές μορφές αναλόγως τα κοινωνικά πλαίσια και 

περιλαμβάνει συμμετέχοντες πολυποίκιλης διαφορετικότητας. Ανάλογα με το 

αντικείμενο της διαβούλευσης, τους στόχους της κάθε σταδίου, το προφίλ και την 

εμπειρία των συμμετεχόντων και συντονιστών σε σχετικές διαδικασίες, αλλά και τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο όλα αυτά 

συμβαίνουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μορφές και τεχνικές 

διαβούλευσης (Οδηγός Διαβούλευσης ΕΕΤΑΑ). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά 

τεχνικές διαβούλευσης. 

Πίνακας 2: Τεχνικές διαβούλευσης. 

 

1.9. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Σύμφωνα με την Στρατηγέα (2015), η εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αποτελεί σήμερα σημαντικό παράγοντα στον σχεδιασμό, αποσκοπώντας: 

 στη διαφάνεια στον σχεδιασμό λύσεων για την αντιμετώπιση των διαφόρων 

προβλημάτων, 

 στη συμμετοχή του κοινού για τη συνδιαμόρφωση, μαζί με τους σχεδιαστές και 

τα κέντρα λήψης αποφάσεων, των παρεμβάσεων σε θέματα που το αφορούν, 

 στην πλατιά υποστήριξη των όποιων παρεμβάσεων του σχεδιασμού από 
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ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, μέσα από την υιοθέτηση συναινετικών 

προσεγγίσεων, 

 στην ανάπτυξη υπεύθυνων συμπεριφορών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 

προκλήσεων της κοινωνίας (περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, 

αναπτυξιακών κ.λπ.), μέσα από την πλατιά ενημέρωση και την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Yπάρχουν πλέον πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της κοινωνικής 

διαβούλευσης σε μεγάλο μέρος του κόσμου που αποδεικνύουν ότι ο όρος αποκτά 

νόημα “βιωματικά”, μέσα από την ίδια την συμμετοχή, την ίδια την διαδικασία. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας8 στα 

πλαίσια της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα εκδίδονται οδηγίες οι οποίες 

επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορικά με τη δημόσια 

διαβούλευση. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του 2016, προτείνονται οι 

ακόλουθες καλές πρακτικές διαβούλευσης. 

Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και συνοπτικές. Προτείνεται η χρήση 

απλής γλώσσας και η αποφυγή των ακρωνυμίων. Θα πρέπει να είναι σαφές, το ποιες 

είναι οι ερωτήσεις και να περιορίζεται ο αριθμός των ερωτήσεων σε εκείνες που είναι 

απαραίτητες. Επίσης, προτείνεται η αποφυγή των μεγάλων εγγράφων και όταν αυτό 

είναι δυνατό να γίνεται συγχώνευση εκείνων με συναφή θέματα. 

Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να έχουν ένα σκοπό. Η διαβούλευση δεν πρέπει να 

γίνεται χωρίς αιτία. Προτείνεται η γνωμοδότηση κρατικών δικηγόρων για το αν ο 

φορέας έχει νομικό καθήκον να εκκινήσει διαδικασίες διαβούλευσης. Πάρτε 

απαντήσεις διαβούλευσης υπόψη κατά την εφαρμογή προοδευτικής πολιτικής. Η 

διαβούλευση είναι καλό να αφορά σε πολιτικές ή σχέδια εφαρμογής, όταν η ανάπτυξη 

των πολιτικών ή των σχεδίων είναι στο στάδιο της διαμόρφωσης. Να μην γίνονται 

ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα για τα οποία υπάρχει ήδη μια τελική άποψη. 

Οι διαβουλεύσεις πρέπει να είναι κατατοπιστικές, να δίνουν αρκετές πληροφορίες 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα θέματα και μπορούν 

να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Προτείνεται το να συμπεριλαμβάνονται 

εκτιμήσεις του κόστους και των οφελών από τις επιλογές που εξετάζονται, όταν αυτό 

είναι δυνατό. 

                                                           
8 https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance 
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Οι διαβουλεύσεις είναι μόνο ένα μέρος μιας διαδικασίας δέσμευσης Εξετάστε αν 

άτυπη επαναληπτική διαβούλευση είναι κατάλληλο, με τη χρήση νέων ψηφιακών 

εργαλείων και ανοιχτή, συνεργατική προσεγγίσεις. Διαβούλευση δεν είναι μόνο για 

επίσημα έγγραφα και τις απαντήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη. 

Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να διαρκούν για ένα ανάλογο χρονικό διάστημα. Θα 

πρέπει να ορίζεται η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης βάσει νομικών συμβουλών 

και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον αντίκτυπο της πρότασης. Η μεγάλες σε 

διάρκεια διαβουλεύσεις μπορεί να καθυστερήσουν αδικαιολόγητα την αναπτυξιακή 

πολιτική. Αντίθετα, η γρήγορη διεκπεραίωση, δεν δίνει αρκετό χρόνο για εξέταση και 

οδηγεί σε μειωμένη ποιότητα των απαντήσεων. 

Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες. Εξετάστε το πλήρες φάσμα των 

ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των εθελοντικών φορέων που επηρεάζονται από 

την πολιτική, και εάν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές ομάδες. Να στοχεύσει σε 

συγκεκριμένες ομάδες ανάλογα με την περίπτωση. Βεβαιωθείτε ότι έχουν επίγνωση 

της διαβούλευσης και το ότι υπάρχει πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη 

συμμετοχή. Σκεφτείτε πώς να προσαρμόσει τη διαβούλευση με τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις των συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι νέοι και τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις παραδοσιακές μεθόδους 

διαβούλευσης. 

Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ομάδες που θα συμμετέχουν. 

Συμβουλευτείτε τους ενδιαφερόμενους με έναν τρόπο που τους ταιριάζει. 

Φιλανθρωπικά ιδρύματα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να απαντήσει 

από τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Όταν η διαβούλευση καλύπτει το σύνολο ή 

μέρος της περιόδου των διακοπών, σκεφτείτε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη 

διαβούλευση και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου.  

Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να συμφωνηθεί πριν από τη δημοσίευση. Ζητήστε 

συλλογική σύμβαση πριν από τη δημοσίευση γραπτής διαβούλευσης, ιδιαίτερα όταν 

διαβούλευση σχετικά με τις νέες προτάσεις πολιτικής. Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να 

δημοσιεύονται σε gov.uk. 

Η διαβούλευση θα πρέπει να διευκολύνει έλεγχο. Δημοσίευση καμία απάντηση στην 

ίδια σελίδα για gov.uk με το αρχικό διαβούλευση, και να εξασφαλίσει ότι είναι 

σαφές, όταν η κυβέρνηση απάντησε στη διαβούλευση. Εξηγήστε τις απαντήσεις που 
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έχουν ληφθεί από την γνώμη και πώς αυτά έχουν ενημερώσει την πολιτική. Μέλος 

πόσες απαντήσεις έχουν ληφθεί. 

Σε περίπτωση όπου μετέχει η κυβέρνηση, οι απαντήσεις στις διαβουλεύσεις θα πρέπει 

να δημοσιεύονται έγκαιρα Δημοσιεύει τις απαντήσεις εντός 12 εβδομάδων από την 

διαβούλευση ή να παράσχει μια εξήγηση γιατί αυτό δεν είναι δυνατό. Πού 

διαβούλευση αφορά ένα νόμιμο όργανο δημοσιεύει τις απαντήσεις πριν ή κατά την 

ίδια στιγμή που το όργανο που, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιτρέψτε 

κατάλληλη στιγμή, μεταξύ κλείνοντας τη διαβούλευση και την εφαρμογή της 

πολιτικής ή νομοθεσίας. 

Η διαβούλευση δεν θα πρέπει να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια τοπικών ή εθνικών 

εκλογικών περιόδων. Αν εξαιρετικές περιστάσεις καθιστούν μια διαβούλευση 

απολύτως απαραίτητο (για παράδειγμα, για την προστασία της δημόσιας υγείας), οι 

υπηρεσίες πρέπει να ζητήσουν συμβουλές από την ορθότητα και την ομάδα Ηθικής 

στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου. 

1.10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η διαβούλευση αποτελεί μια συμμετοχική πρακτική η οποία υιοθετείται ολοένα και 

περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο από οργανισμούς δημόσιας διοίκησης. Η 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και η ανάπτυξη των εργαλείων υποστήριξης 

για τη διαβούλευση στη δημόσια διοίκηση μπορούν να αποφέρουν σημαντικά 

αποτελέσματα. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, σήμερα στην Ελλάδα, μέσα από 

τη Διοικητική Μεταρρύθμιση η οποία υλοποιήθηκε με το Ν. Καλλικράτη, γίνεται μια 

σημαντική προσπάθεια εδραίωσης συμμετοχικών θεσμών. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, στο παρόν κεφάλαιο έγινε μια κριτική επισκόπηση της σχετικής έντυπης και 

ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας, όπου για λόγους συντομίας αναφέρθηκαν βασικά 

ζητήματα που άπτονται της δημόσιας διαβούλευσης. Συμπερασματικά μπορεί να 

αναφερθεί ότι η βιβλιογραφία αλλά και η νομοθεσία καλύπτουν με ευρύτητα 

απόψεων τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαβούλευσης. Το κύριο κενό που εντοπίζεται στην 

βιβλιογραφία, είναι η ανάδειξη του ζητήματος της προσαρμογής του πλαισίου της 

εκάστοτε διαβούλευσης στο περιβάλλον εφαρμογής της.  
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Κεφάλαιο 2 – Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της 

Δημόσιας Διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ε την εφαρμογή του Ν. Καλλικράτης εδώ και πέντε και πλέον χρόνια, 

στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ ενσωματώθηκαν αρχές και 

εργαλεία άσκησης πολιτικής της Νέας Δημόσιας Διοίκησης. Ωστόσο, η 

«βίαιη» επιβολή του προγράμματος με έμφαση στην περικοπή των δαπανών των 

ΟΤΑ και η αποψίλωση του στελεχιακού δυναμικού δεν επέτρεψαν σε θεσμούς όπως 

η δημόσια διαβούλευση να ενσωματωθούν λειτουργικά στην πρακτική της ΤΑ. Η 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, για την 

πρόταση εργαλείων και πολιτικών διαβούλευσης κατάλληλα προσαρμοσμένων στην 

πραγματικότητα, καθώς η μη λειτουργία του θεσμού ελλοχεύει τον κίνδυνο της 

απαξίωσής του.  

Το ζήτημα της διαβούλευσης έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών μελετών και 

στην Ελλάδα, ειδικά από τη σκοπιά της Δημόσιας Διοίκησης. Πράγματι, λίγα χρόνια 

πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη, η Σκουρολιάκου (2008) μελετά τη δυναμική της 

δημόσιας διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, παρέχοντας σημαντικές 

πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δημόσιας 

διαβούλευσης στην Ελλάδα. Η Τζίτζη (2010) σε μια πρωτότυπη σπουδή επάνω στην 

κοινωνική διαβούλευση, προτείνει ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο και έναν οδηγό για 

τη συγγραφή κειμένου διαβούλευσης. Η Κομσέλη (2011) στην έκθεση πολιτικής 

«Καινοτομίες στη διαβούλευση. Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων» 

αναφέρεται σε διαβουλεύσεις στην Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. 

Την ίδια χρονιά η «Γνώση Αναπτυξιακή» εκπονεί μια εκτενή μελέτη συγκριτικής 

αξιολόγησης της διαβούλευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και προτείνει καλές 

και κακές πρακτικές. Η Χριστοπούλου (2011) μελετά τη δημόσια διαβούλευση μέσω 

διαδικτύου, αναφερόμενη στη διαδικτυακή πλατφόρμα OpenGov.gr, προτείνοντας 

οδηγίες για την αποδελτίωση των σχολίων των συμμετεχόντων. O Κουρμπάνης 

(2010) προτείνει την οπτική περίληψη της διαβούλευσης, και πάλι για την περίπτωση 

της OpenGov.gr. Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, ο Πανάγος (2014) μελετά την 

ανοιχτή διακυβέρνηση και παρουσιάζει σύγχρονα εργαλεία για την αξιολόγηση της 

Μ 
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διαβούλευσης. Η Στρατηγέα (2015) αναφέρεται εκτενώς στις διαβουλευτικές 

διαδικασίες και τις σχετικές με αυτές σύγχρονες τεχνολογίες, χωρίς όμως να 

αναφέρεται σε δεδομένα από τον ελληνικό χώρο. Το 2015 το έργο DemoCU9 με 

αντικείμενο την κοινωνική διαβούλευση και πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο 

Κορυδαλλού παρουσιάζει μια πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαβούλευσης 

σε τοπικό επίπεδο, και πιο συγκεκριμένα σε μια πιλοτική εφαρμογή για δράσεις 

πολιτισμού.  

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων ερευνητικών εργασιών οι οποίες συνθέτουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη διαβούλευση, η παρούσα μελέτη αποτελεί την 

πρώτη επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της 

διαβούλευσης στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη σε τοπικό επίπεδο.  

2.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Για την διεξαγωγή της έρευνας αρχικά έγινε ο σαφής προσδιορισμός και η 

λεπτομερής εξειδίκευση των στόχων της. Ως πρώτος στόχος της έρευνας ορίστηκε η 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά τη δημόσια διαβούλευση 

στους ΟΤΑ Ά βαθμού. Ως δεύτερος στόχος ορίστηκε ο εντοπισμός και η καταγραφή 

των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του υφιστάμενου πλαισίου της διαβούλευσης σε 

τοπικό επίπεδο. Ως τελικός στόχος ορίστηκε η εξαγωγή προτάσεων για τη βελτίωση 

του θεσμικού πλαισίου και των πρακτικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες αλλά και 

δυνατότητες της ΤΑ.  

Στη συνέχεια έγινε η επιλογή της μεθόδου συλλογής των δεδομένων. Η επιλογή του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου βασίστηκε στην ευκολία της διανομής του στον υπό 

διερεύνηση πληθυσμό, με δεδομένη τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των 

Καλλικρατικών Δήμων, ενώ σημαντικό θεωρήθηκε το πλεονέκτημα της αυτόματης 

καταχώρησης των δεδομένων από τους ερωτώμενους (Dillman et al., 2009). Ένας 

τρίτος λόγος ο οποίος συνετέλεσε στην επιλογή αυτή ήταν η ελευθερία έκφρασης των 

ερωτώμενων, καθώς οι απαντήσεις μπορούσαν να δοθούν σε χρόνο και τόπο της 

επιλογής τους. Συμπληρωματικά, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει κι ένας περιορισμένος 

αριθμός τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε μεγάλους αστικούς δήμους, στην περίπτωση 

όπου δεν υπήρχε ανταπόκριση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 

Το τρίτο στάδιο για τον καθορισμό της μεθόδου συλλογής των πρωτογενών 

                                                           
9 http://www.democu.gr/ 
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δεδομένων αφορούσε την επιλογή των ερωτώμενων. Καθώς η έρευνα έθεσε εξ αρχής 

ως στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στους ΟΤΑ Ά βαθμού, ο 

πληθυσμός εκ του οποίου θα μπορούσε να αποτυπωθεί η πραγματική είναι τα άτομα 

και οι φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαβούλευσης. Στην περίπτωση αυτή 

μπορούμε να διακρίνουμε σε δύο μεγάλες ομάδες ενδιαφέροντος. Την ομάδα η οποία 

αντιπροσωπεύει το εσωτερικό των ΟΤΑ Ά βαθμού, δηλαδή τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες, αιρετούς, και μετακλητούς υπαλλήλους, και τους πολίτες/δημότες/φορείς 

οι οποίοι συμμετέχουν σε διαβουλευτικές διαδικασίες, και δεν ανήκουν στους 

οργανισμούς αλλά είναι σε επικοινωνία ή/και συνεργασία με αυτούς και συνιστούν 

την ομάδα ενδιαφέροντος του εξωτερικού περιβάλλοντος των οργανισμών.  

Για τις ανάγκες εκπόνησης της παρούσας εργασίας επελέγη η πρώτη ομάδα 

ενδιαφέροντος, θεωρώντας ότι η εκ των έσω αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης θα οδηγούσε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με το πώς οι ίδιοι 

οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν βιώσει τη δημοτική διαβούλευση από την 

εφαρμογή του Ν. Καλλικράτη κι έπειτα. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατή 

μια μορφή αυτοαξιολόγησης, η οποία θα επέτρεπε την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

την επανασχεδίαση της διαβούλευσης, με τελικό στόχο όπως προαναφέρθηκε τη 

βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και των πρακτικών διαβούλευσης στους ΟΤΑ. Η 

επιλογή των ερωτημάτων έγινε σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με 

την ενσωμάτωση και την αποδοχή της διαβούλευσης στην πρακτική των ΟΤΑ 

πρώτου βαθμού. Τα τρία βασικά στάδια για τον καθορισμό της μεθόδου και του 

αντικειμένου της συλλογής των πρωτογενών δεδομένων απεικονίζονται στο Σχήμα 4. 

Σχήμα 4:Τα τρία βασικά στάδια για τον καθορισμό της μεθόδου συλλογής των πρωτογενών 

δεδομένων 

 

2.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στις κοινά αποδεκτές και ευρέως 

χρησιμοποιούμενες αρχές της προσαρμοσμένης σχεδίασης των Dillman et al. (2009), 

για τις έρευνες μέσω Διαδικτύου και ταχυδρομείου. Η επιλογή των ερωτημάτων και 

των δυνατών απαντήσεων, όπως και η χρήση ερωτημάτων ελέγχου της συνέπειας των 

Προσδιορισμός και 

εξειδίκευση του 

στόχου της 

έρευνας

Επιλογή της 

μεθόδου συλλογής 

των δεδομένων

Επιλογή των 

ερωτώμενων

Επιλογή των 

ερωτημάτων
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απαντήσεων μεταξύ τους έγινε με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Google 

Forms10 της Google.  

Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος του ερωτηματολογίου με την ηλεκτρονική υποβολή του 

σε ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από δέκα άτομα τα οποία ανήκαν στην πρώτη 

ομάδα ενδιαφέροντος των ΟΤΑ Ά βαθμού. Βάσει των παρατηρήσεων που έγιναν από 

την ομάδα ελέγχου στη δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, προστέθηκαν 

απαντήσεις στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και δόθηκε η δυνατότητα μη 

απάντησης σε συγκεκριμένα ερωτήματα, έτσι ώστε το ερωτηματολόγιο να μπορεί 

απαντηθεί αυθόρμητα, χωρίς διακοπή ή ερώτηση προς τρίτους. 

Στην τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε την πρώτη ενότητα με 

τίτλο «Γενικά Στοιχεία», με μία ανοιχτού τύπου απάντηση και τρεις απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής, τη δεύτερη ενότητα «Στοιχεία σχετικά με την Επιτροπή 

Διαβούλευσης του Φορέα σας» με δύο ανοιχτές απαντήσεις και έξι απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής, την Τρίτη ενότητα «Κατά πόσο επηρεάζουν τα παρακάτω τη 

συμμετοχή των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες διαβούλευσης;» με πέντε και την 

τέταρτη και τελευταία ενότητα «Στοιχεία σχετικά με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Διαβούλευσης Πολιτών» με τρεις απαντήσεις ανοιχτού τύπου και τρεις απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής. Το ερωτηματολόγιο σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται στο 

Παράρτημα Α-Το ερωτηματολόγιο (σελ 61). 

Εικόνα 1: Το εισαγωγικό παράθυρο του ερωτηματολογίου. 

 

Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε ηλεκτρονικά από τις 17/5/2016 έως τις 4/7/2016 

στον ιστότοπο της Google Forms. Η είσοδος στο σύστημα δεν απαιτούσε 

                                                           
10 https://www.google.com/intl/el_gr/forms/about/ 
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πιστοποίηση/ταυτοποίηση των χρηστών και γι’ αυτό το λόγο ζητήθηκε από τους 

ερωτώμενους η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους, ώστε να υπάρχει 

πληροφορία ταυτοποίησης των ερωτώμενων για λόγους εγκυρότητας της έρευνας. Η 

Εικόνα 1 παρουσιάζει το εισαγωγικό παράθυρο του ερωτηματολογίου.  

Ο αρχικός στόχος ήταν η συλλογή σαράντα ερωτηματολογίων, καθώς με το ισχύον 

νομικό καθεστώς υπάρχουν τριακόσιοι είκοσι πέντε (325) Καλλικρατικοί Δήμοι οι 

οποίοι συνιστούν το δείγμα της έρευνας, άρα το 10% που απαιτείται για το 

σχηματισμό ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος αυτών προσεγγίζεται με ασφάλεια 

από ένα πλήθος σαράντα ατόμων.  

Εικόνα 2: Η δημοσιοποίηση του ερωτηματολογίου μέσα από το ιστολόγιο Polis 2020 

 

Η προώθηση του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση προσωπικών μηνυμάτων 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε γραφεία δημάρχων, σε τμήματα προγραμματισμού 

και τμήματα υποστήριξης αιρετών των δήμων, σε φορείς όπως η Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε επιστήμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ερευνητικά 

ή/και πρακτικά με τη δημοτική διαβούλευση, σε μετακλητούς υπαλλήλους και 

ειδικότερα μέσω της Ένωσης Γενικών Γραμματέων, και σε ιστότοπους ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των αιρετών, της Αιρετών Στήριξης11 και του 

#polis202012. Δεκάδες προσωπικά μηνύματα εστάλησαν μέσω της δικτύωσης η οποία 

αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της 

                                                           
11 www.airetonstirixis.gr/ 
12 https://polis2020.wordpress.com/2016/06/04/ereuna-gia-diadikasies-diavoulefsis-ota/ 
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ΕΕΤΑΑ. Επίσης, αναρτήσεις έγιναν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Συμπληρωματικά, έγιναν συνεντεύξεις με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

άλλων φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαβούλευσης, ώστε να καλυφθεί η 

ενδεχόμενη αδυναμία της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος των ερωτωμένων. 

Για πληρέστερη καταγραφή των εντυπώσεων έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

Δήμους Αθηναίων, Πειραιά, Νέας Σμύρνης, Σταυρούπολης και Ηρακλείου, οι οποίοι 

και εμφανίζονται ως οι πρωτοπόροι του εγχειρήματος 

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Το σύνολο των απαντήσεων έφτασε ενενήντα οκτώ (99) ορθά συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια, από πενήντα έναν (51) διαφορετικούς Καλλικρατικούς Δήμους. Η 

προέλευση του δείγματος με βάση τον πληθυσμό του Δήμου αναφοράς απεικονίζεται 

στο Σχήμα 5. Οι ιδιότητες των ερωτωμένων σε σχέση με το φορέα αναφοράς 

απεικονίζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 6. Το Σχήμα 7 παρουσιάζει την ηλικιακή 

κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Σχήμα 5: Η ποσοστιαία κατανομή της προέλευσης του δείγματος με βάση τον πληθυσμό του 

φορέα αναφοράς 

 

Σχήμα 6: Η σχέση των ερωτωμένων με τον φορέα αναφοράς 

 

22%

24%34%

20%

Προέλευση δείγματος

Δήμος 10.000-20.000 

κατοίκων

Δήμος 20.001-50.000 

κατοίκων

Δήμος 50.001-100.000 

κατοίκων

75%

9%

13%

3%

Σχέση ερωτώμενου με το φορέα αναφοράς

Υπηρεσιακός στον φορέα ή σε Νομικό
Πρόσωπο/Επιχείρηση του
Μετακλητός

Αιρετός
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Σχήμα 7: Η ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται με γραφική απεικόνιση το σύνολο των απαντήσεων που 

δόθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, όπως αυτό προέκυψε από το 

εργαλείο αυτόματης επεξεργασίας των απαντήσεων της Google Forms. Πιο 

συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν ενενήντα εννέα άτομα εκ των οποίων το 

63,6% ήταν υπηρεσιακοί σε φορείς ΤΑ, 13,1% αιρετοί, 7,1% μετακλητοί υπάλληλοι 

και το 16,2% εξωτερικοί του Δήμου, εμπλεκόμενοι σε διαδικασίες διαβούλευσης (βλ. 

Σχήμα 8). 

Σχήμα 8: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα «Ποια είναι η θέση σας στο 

φορέα;» 

 

Σχήμα 9: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα «Υπάρχει Επιτροπή 

Διαβούλευσης στο Φορέα σας; » 

 

10%

76%

14%

Ηλικιακή Κατανομή των Συμμετεχόντων στην Έρευνα

25-35 35-50 50+
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Στο ερώτημα «Υπάρχει Επιτροπή Διαβούλευσης στο Φορέα σας; » (βλ. Σχήμα 9) η 

συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 86,9% απάντησε «Ναι», ενώ μόλις το 5,1% 

απάντησε «Δεν γνωρίζω». Στο επόμενο ερώτημα το οποίο απαιτούσε μια πιο 

ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της διαβούλευσης υπήρξε ισοκατανομή των 

απαντήσεων «Ναι» και «Όχι», με σημαντικό στοιχείο το «Δεν γνωρίζω» το οποίο 

έφθασε το ποσοστό 25,3%.  

Σχήμα 10: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα «Υπάρχει Κανονισμός 

Διαβούλευσης στο Φορέα σας; » 

 

Σχήμα 11: Ποσοστιαία κατανομή της συχνότητας συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Διαβούλευσης. 

 

Σχήμα 12: Ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
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Σχετικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ενώ το 37,4% 

συνεδριάζει 1-2 φορές το χρόνο, το 24,2% 3-4 φορές το χρόνο, το 16,2% πέντε και 

περισσότερες φορές το χρόνο, ενώ το 10, 1% δεν συνεδριάζει. Εδώ οι απαντήσεις 

«Δεν γνωρίζω» έφτασαν το 22,2%. Αναλυτικά οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 11. Αναφορικά με τη συμμετοχή, σύμφωνα με την έρευνα σε μια συνεδρίαση 

με απαρτία συμμετέχουν από 5-20 άτομα σε ποσοστό 39,4%, περισσότερα από 30 

άτομα στο 9,1% των περιπτώσεων ενώ η απάντηση «Δεν γνωρίζω» ανήλθε στο 

ποσοστό 36,4%. Αναλυτικά οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 12Σχήμα 11. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν τρία ποιοτικά ερωτήματα, που αφορούσαν στην 

αξιοποίηση του θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Στο πρώτο 

ερώτημα η μεγάλη πλειονότητα των ερωτώμενων απάντησε ότι η Επιτροπή 

Διαβούλευσης χρησιμοποιείται ως τυπική διαδικασία βάσει νομοθετικού πλαισίου, σε 

ποσοστό 70,7%, ενώ μόνο το 20,2% θεωρεί ότι είναι σημαντικό εργαλείο λήψης 

συλλογικών αποφάσεων. Αναλυτικά οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 13. 

Σχήμα 13: Ποσοστιαία κατανομή της γνώμης σχετικά με τη χρήση της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

 

Σχήμα 14: Απαντήσεις των ηλικιών 25-35 στο ερώτημα σχετικά με σχετικά με τη χρήση της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

Στην περίπτωση αυτή, η ηλικιακή κατανομή των απαντήσεων έδειξε ότι το 30% των 

ατόμων ηλικίας από 25 έως 35 ετών, το 19% των ατόμων ηλικίας από 35 έως 50 ετών 

30%

60%

10%

σημαντικό εργαλείο

τυπική διαδικασία

άλλο
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και το 29% των ατόμων άνω των 50 ετών θεωρούν τη διαβούλευση ως σημαντικό 

εργαλείο λήψης συλλογικών αποφάσεων (αναλυτικά τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα Σχήμα 14, Σχήμα 15, Σχήμα 16).  

Σχήμα 15: Απαντήσεις των ηλικιών 35-50 στο ερώτημα σχετικά με σχετικά με τη χρήση της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

Σχήμα 16: Απαντήσεις ηλικιών 50+ στο ερώτημα σχετικά με σχετικά με τη χρήση της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

 

Στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο ήταν δυνητικό, υπήρξε πλήρης αντιστροφή των 

απαντήσεων, με το καθολικό 90,8% των ερωτώμενων να απαντά ότι η Επιτροπή 

Διαβούλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό εργαλείο λήψης συλλογικών 

αποφάσεων. Αναλυτικά οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 17Σχήμα 13. 

Σχήμα 17: Ποσοστιαία κατανομή της γνώμης σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
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74%
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Το τρίτο ερώτημα αφορούσε στα αποτελέσματα της Επιτροπής Διαβούλευσης, όπου 

κι εδώ η μεγάλη πλειοψηφία, το 77,8% των ερωτώμενων, χαρακτήρισε τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης ως «Χρήσιμα», και μόνο το 13,1% «Μη χρήσιμα». 

Στο ερώτημα αυτό υπήρξαν κι ελεύθερες απαντήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στη 

διάσταση της μη χρήσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή της μη επεξεργασίας ή της μη 

ενσωμάτωσης των απόψεων οι οποίες διατυπώνονται κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων. Αναλυτικά οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 18Σχήμα 

17Σχήμα 13. 

Σχήμα 18: Ποσοστιαία κατανομή της γνώμης σχετικά με τα αποτελέσματα της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

Σχήμα 19: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την έλλειψη 

κινήτρων  

 

Έχοντας ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την καταγεγραμμένη 

μικρή συμμετοχή στις διαδικασίες διαβούλευσης, η επόμενη ενότητα ερωτήσεων 

αφορούσε στους λόγους επηρεάζουν τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων. Στο 

ερώτημα αυτό οι απαντήσεις μπορούσαν να δοθούν με τη μορφή της επιλογής από 

διαβαθμισμένη λίστα, όπου ο ερωτώμενος καλούνταν να βαθμολογήσει από 1 έως 5, 

με το 1 να αντιστοιχεί στο λιγότερο και το 5 στο περισσότερο, την προσφερόμενη 
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απάντηση. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά παρουσιάζονται στα «Σχήμα 19: 

Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την έλλειψη 

κινήτρων», «Σχήμα 20: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από 

την ανεπαρκή πληροφόρηση», «Σχήμα 21: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή 

της συμμετοχής από την προκατάληψη έναντι της διαβούλευσης», «Σχήμα 22: 

Γράφημα στήλης », και «Σχήμα 23: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της 

συμμετοχής από την ασαφή εικόνα για την ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών 

από τους πολιτικούς». 

Σχήμα 20: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την 

ανεπαρκή πληροφόρηση 

 

Σχήμα 21: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την 

προκατάληψη έναντι της διαβούλευσης 
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Σχήμα 22: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την 

απουσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης 

 

Σχήμα 23: Γράφημα στήλης σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την ασαφή 

εικόνα για την ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών από τους πολιτικούς 

 

Στο ερώτημα σχετικά με την επιρροή της συμμετοχής από την απουσία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας η μεγάλη διασπορά των απαντήσεων αποτέλεσε και την αφορμή για ένα 

δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, με στόχο την ερμηνεία του αποτελέσματος. Πιο 

συγκεκριμένα έγινε η συσχέτιση των απαντήσεων τόσο με την ηλικιακή ομάδα των 

ερωτώμενων, όσο με την ύπαρξη ή όχι ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης στον 

φορέα. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα 

στατιστικής επεξεργασίας SPSS 17.0.  

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους του ΟΤΑ και της 

σημαντικότητας της απουσίας πλατφόρμας διαβούλευσης, ενώ ο Πίνακας 4 

παρουσιάζει τη συσχέτισης της ιδιότητας των ερωτώμενων και της σημαντικότητας 

της απουσίας πλατφόρμας διαβούλευσης. 
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Πίνακας 3: Πίνακας Συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους του ΟΤΑ και της σημαντικότητας της 

απουσίας πλατφόρμας διαβούλευσης 

Correlations  

  

Πληθυσμός ΟΤΑ  

Η απουσία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας διαβούλευσης.  

Πληθυσμός ΟΤΑ Pearson Correlation 1 ,183 

Sig. (2-tailed)  ,071 

N 98 98 

Η απουσία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας  διαβούλευσης.  

Pearson Correlation ,183 1 

Sig. (2-tailed) ,071  

N 98 98 

 
Πίνακας 4: Πίνακας Συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους φορέα και της σημαντικότητας της 

απουσίας πλατφόρμας διαβούλευσης 

Correlations 

  

Θέση στο φορέα  

Η απουσία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας διαβούλευσης.  

Θέση στο φορέα Pearson Correlation 1 ,242* 

Sig. (2-tailed)  ,016 

N 98 98 

Η απουσία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας διαβούλευσης.  

Pearson Correlation ,242* 1 

Sig. (2-tailed) ,016  

N 98 98 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Σχήμα 24: Ποσοστιαία κατανομή για την ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

 

Στο τρίτο μέρος της έρευνας έμφαση δόθηκε στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για 

τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων και τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης. Στο ερώτημα αν υπάρχει πλατφόρμα 

διαβούλευσης για τους πολίτες το 64,6% έδωσε αρνητική απάντηση (βλ.  
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Σχήμα 24Σχήμα 1). Οι επόμενες ερωτήσεις της ενότητας αφορούσαν μόνο στις 

περιπτώσεις όπου υπήρχε θετική απάντηση, δηλαδή στο 35,4% των ερωτωμένων.  

Στη συνέχεια έγινε μια πιο λεπτομερής ανάλυση της σχέσης μεταξύ του πληθυσμού 

του ΟΤΑ και της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακας 5. 

Πίνακας 5: Πίνακας Συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους φορέα και της ύπαρξης πλατφόρμας 

διαβούλευσης 

Correlations 

  Μέγεθος Φορέα 

2 Ύπαρξη πλατφόρμας 

Μέγεθος Φορέα 2 Pearson Correlation 1 ,097 

Sig. (2-tailed)  ,343 

N 98 98 

Ύπαρξη πλατφόρμας Pearson Correlation ,097 1 

Sig. (2-tailed) ,343  

N 98 98 

 

Σχήμα 25: Ποσοστιαία κατανομή για την ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε Δήμους με 

πληθυσμό 10.000-20.000 κατοίκους 

 

Ακολούθησε μια επεξεργασία των αποτελεσμάτων για την παρουσίαση της 

διακύμανσης του ποσοστού χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για τη διαβούλευση 

ανάλογα με τον πληθυσμό των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 31% των Δήμων με 

πληθυσμό 10.000-50.0000 χρησιμοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης, το 

36% των Δήμων με πληθυσμό από 50.000-100.000 κατοίκους και το 45% των Δήμων 

με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα Σχήμα 26 και Σχήμα 27. 

31%

69%

Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης σε Δήμους 
των 10.000-50.000

κατοίκων

Ναι Όχι
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Σχήμα 26: Ποσοστιαία κατανομή για την ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε Δήμους με 

πληθυσμό 50.000-100.000 κατοίκους 

 

Σχήμα 27: Ποσοστιαία κατανομή για την ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε Δήμους με 

πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 

 

Το Σχήμα 28 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή συχνότητας χρήσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε σχεδόν τις μισές περιπτώσεις η συχνότητα της χρήσης 

της πλατφόρμας φθάνει τις 1-2 φορές το χρόνο.  

Σχήμα 28: Ποσοστιαία κατανομή συχνότητας χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

 

36%

64%

Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης σε Δήμους των 
50.000-100.000

κατοίκων

Ναι Όχι

45%

55%

Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης σε Δήμους 
άνω των 100.000 κατοίκων

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Στο τελευταίο κλειστό ερώτημα σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης ένα επίσης πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης 

του 80% απάντησε ότι τα θεωρεί χρήσιμα (βλ. Σχήμα 29). 

Σχήμα 29: Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα «Αν υπάρχει ηλεκτρονική 

πλατφόρμα διαβούλευσης, τα αποτελέσματά της είναι;» 

 

Πίνακας 6: Προτάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα για την ενδυνάμωση της 

διαβούλευσης 

Π
ρ

ο
τ
ά

σ
ει

ς 
γ
ια

 

τ
ο

υ
ς 

εμ
π

λ
εκ

ό
μ

εν
ο

υ
ς 

 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής.  

 Καλύτεροι όροι εμπλοκής και ενίσχυση της σημασίας της.  

 Θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο δέσμευσης, όπως για παράδειγμα μοίρασμα 

λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης. 

Π
ρ

ο
τ
ά

σ
ει

ς 
γ
ια

 τ
ις

 

δ
ια

δ
ικ

α
σ

ίε
ς 

 Καλύτερη προετοιμασία των ερωτηματολογίων. 

 Να καθοριστούν τα θέματα ενδιαφέροντος για Δημόσια Διαβούλευση και η 

ηγεσία να την αξιοποιήσει κατανοώντας το ρόλο της στον καθορισμό των 

σκοπών της δημοτικής αρχής, αφού μέσω της Διαβούλευσης θα εντοπιστούν τα 

θέματα και προβλήματα που πραγματικά απασχολούν τους κατοίκους της 

πόλης. 

 Μεγαλύτερος χρόνος δημοσίευσης.  

 Δημοσίευση περίληψης αποδελτίωσης των σχολίων δημοτών με παράθεση των 

πιο αντιπροσωπευτικών. 

Π
ρ

ο
τ
ά

σ
ει

ς 
γ
ια

 τ
η

ν
 

τ
εχ

ν
ο

λ
ο

γ
ία

 

 Αύξηση της φιλικότητας και της διαδραστικότητας. 

 Να υπάρχει σταθερά στο site του Δήμου για να μπορεί να χρησιμοποιείται για 

περισσότερα θέματα και σε πιο τακτικό χρονικό διάστημα. 

 Η πλατφόρμα ακολουθεί τη φιλοσοφία του OPENGOV.GR, δηλαδή σχολιασμός 

ανά άρθρο. Μπορούν να προστεθούν εργαλεία όπως δημοσκοπήσεις. 

 Εφαρμογή της σε smart phones για τη συλλογή περισσοτέρων 

απαντήσεων/παρεμβάσεων. 

 

Στο ερώτημα «Έχετε κάποια πρόταση βελτίωσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

Διαβούλευσης; Αν ναι, παρακαλώ αναπτύξτε την πρότασή σας» διατυπώθηκαν οι 

παρακάτω ενδιαφέρουσες προτάσεις, ταξινομημένες σε τρεις κατηγορίες 

ενδιαφέροντος. Σε προτάσεις που αφορούν στους εμπλεκόμενους στη διαβούλευση, 

σε προτάσεις επί της διαδικασίας και προτάσεις για τις τεχνολογίες υποστήριξης. ενώ 
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αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέδειξαν ως καίρια 

ζητήματα τη δημοσιότητα και την ευκολία χρήσης της πλατφόρμας.  

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Για τις ανάγκες της αποτύπωσης της παρούσας θέσης της διαβούλευσης στους ΟΤΑ, 

έγινε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πρωτογενούς έρευνας στην οποία 

συλλέχθηκαν απαντήσεις από περισσότερους από πενήντα (50) καλλικρατικούς 

δήμους. Κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η διαβούλευση χρησιμοποιείται 

ως τυπική διαδικασία βάσει νομοθετικού πλαισίου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 

των εμπλεκομένων πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο λήψης 

συλλογικών αποφάσεων. Δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τα αίτια που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρουν παρουσιάζουν οι προτάσεις που 

διατυπώθηκαν σχετικά με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα της έρευνας η διαβούλευση θα έπρεπε να επεκταθεί στο σύνολο των 

αποφάσεων και όχι μόνο στις περιπτώσεις του τεχνικού προγράμματος και των 

τυπικών ζητημάτων. Ακόμη, μια πτυχή στην οποία δόθηκε έμφαση από τους 

εμπλεκόμενους στη διαβούλευση από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης είναι η 

«αδιαφορία» των πολιτών, οι οποίοι ακόμη κι αν κληθούν προσωπικά αρνούνται τη 

συμμετοχή τους. Σημαντικό εμπόδιο για την εδραίωση του θεσμού της διαβούλευσης 

θεωρείται η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών, και η αναξιοπιστία της Δημόσιας 

Διοίκησης αναφορικά με την ενσωμάτωση των απόψεων της διαβούλευσης στις 

τελικές αποφάσεις.  

Η μελέτη των δήμων ανά την ελληνική επικράτεια ειδικά μέσα από τις συνεντεύξεις 

κατέδειξε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα 

στην υλοποίηση αναπτυξιακών και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, όπως η 

διαβούλευση. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται κατά βάση από απτούς και 

καθημερινοί φραγμούς, δηλαδή οι οικονομικούς, τεχνικούς, και διοικητικούς 

παράγοντες της λειτουργίας των ΟΤΑ. Επίσης, σχετικά με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, σημαντικό είναι να αναφερθούν προβλήματα τα οποία οφείλονται σε 

λόγους όπως η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στον άξονα των Τ.Π.Ε, η ανεπάρκεια 

τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων. Ακόμη, αρνητικά λειτουργούν 

η εφαρμογή λύσεων και η ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες δεν ήταν κοντά στις 

πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών και το δυσβάσταχτο κόστος 

συντήρησης των εφαρμογών, μετά την αρχική υλοποίηση των έργων.  
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Κεφάλαιο 3: Σύγχρονες Τεχνολογίες για τη Διαβούλευση  

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ι σύγχρονες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μη μετρίσιμο πλέον 

μέγεθος πληροφορίας, και υπολογιστική ταχύτητα και ισχύ που ξεπερνά 

τις ανάγκες των χρηστών. Σε αυτή τη βάση, οι ΤΠΕ συνιστούν τεχνολογίες οι οποίες 

διαπερνούν το σύνολο των τομέων της οικονομίας, με σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα στο οικονομικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό πεδίο (Caperna, 

2010). Η χρήση των ΤΠΕ για τη λεγόμενη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-

governance) επιτρέπει τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, 

επιτρέποντας το μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου η Δημόσια Διοίκηση να καταστεί 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των 

αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών (Μήτρου et al., 2006). 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κατά την τελευταία εικοσαετία αναδιαμορφώνει τη 

Δημόσια Διοίκηση διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα μέσα από επιχειρησιακά 

προγράμματα όπως η «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Ειδικότερα ο Νόμος 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θέτει ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση δράσεων από τους φορείς της ΤΑ, οι οποίες θα 

έχουν αναπτυξιακό και οικονομικό όφελος, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση και τη 

συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, το όραμα της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-202013 αναφέρεται στην αξιοποίηση του 

δυναμικού των ΤΠΕ ως καταλύτη ανάπτυξης και εργαλείου σύγχρονης 

διακυβέρνησης, ώστε η Eλληνική Δημόσια Διοίκηση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη 

της κοινωνίας και θα καταστεί πιο αποδοτική και παραγωγική, παρέχοντας στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

                                                           
13 http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-

diakyv.-teliko-pdf1.pdf 

Ο 
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Οι διαδικτυακές τεχνολογίες, ακόμη και πριν από την ανάπτυξη των συλλογικών 

ψηφιακών μέσων, πάντοτε έδωσαν χρήσιμες λύσεις για τη συσπείρωση και 

λειτουργία κοινοτήτων (ΟΟΣΑ, 2007; Γκούσκος, 2010). Οι διάφορες μορφές 

ηλεκτρονικής συμμετοχής αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο δημόσιου ανοιχτού 

διαλόγου αξιοποιώντας τα βασικότερα διαδικτυακά εργαλεία που είναι σήμερα 

διαθέσιμα για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (e-

surveys) επιτρέπουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο να αποτυπωθεί η γνώμη και η 

στάση των πολιτών σε πολιτικές ή δράσεις. Οι ηλεκτρονικές συζητήσεις (forum), 

επιτρέπουν την ελεύθερη συζήτηση, όπου κατατίθενται οι απόψεις των πολιτών σε 

διάφορα θέματα. Είθισται στα e-fora η συζήτηση να κατευθύνεται από ένα έμπειρο 

συντονιστή ώστε να είναι κόσμια, ισορροπημένη, παραγωγική και δημιουργική. Στην 

περίπτωση των ηλεκτρονικών συλλογικών αιτημάτων (e-petition), γίνεται 

ηλεκτρονικά το αντίστοιχο της γνωστής μας συλλογής υπογραφών για την προώθηση 

ενός αιτήματος προς μία δημόσια αρχή. Η διαδικασίας μιας ολοκληρωμένης 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης (e-consultation ή e-deliberation) είναι μια πιο σύνθετη 

διαδικασία και σκοπό έχει την ουσιαστική εμπλοκή του πολίτη στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης.  

3.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είναι κοινός τόπος ότι οι ΤΠΕ και ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν την 

καινοτομία στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και λειτουργιών του κράτους- 

δημόσιας διοίκησης. Μεγεθύνουν κάποια επίδραση εκδημοκρατισμού του Διαδικτύου 

που αφορά στη δημοσιότητα και πληροφόρηση, όπως και στις υπηρεσίες. Επίσης 

παρέχουν ευκαιρίες να ανταποκριθούν σε προσδοκίες στις οποίες παραδοσιακές 

διαδικτυακές εφαρμογές δημόσιας διοίκησης δεν τα καταφέρνουν. Σήμερα, υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαβούλευσης σε 

μεγάλο μέρος του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι η διαβούλευση αποκτά ολοένα και 

περισσότερους υποστηρικτές βιωματικά, μέσα από τη συμμετοχή στη διαδικασία. 

Σημαντική επίσης είναι η αναγνώριση των δυνατοτήτων και της δυναμικής που 

παρέχουν οι τεχνολογίες εκ μέρους των θεσμών. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2008 δημιούργησε στον ιστοχώρο της την κοινότητα συζήτησης 

ePractice.eu14, με αντικείμενο την εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.  

                                                           
14 
https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/description?utm_source=epractice&utm_medium=epr

actice&utm_campaign=epractice 
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Στη συνέχεια, γίνεται μια επισκόπηση σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες 

υποστηρίζουν τη δημόσια διαβούλευση. Βασικό κριτήριο επιλογής των 

συγκεκριμένων εφαρμογών είναι η δημοφιλία, η αξιοπιστία και η αναγνωρισμένη 

χρηστικότητά τους15. Το εξαιρετικά δημοφιλές Loomio16 (βλ. Εικόνα 3) για 

παράδειγμα, είναι ένα εργαλείο ανοιχτού λογισμικού το οποίο διευκολύνει ομάδες να 

λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού. Πέραν της διαδικασίας της ψηφοφορίας, το 

Loomio συνδυάζει τη διαβούλευση με μια ευέλικτη διαδικασία η οποία προσπαθεί να 

συγκλίνει τις απόψεις και να οδηγήσει σε ομοφωνία (consensus). Οι ομάδες μπορούν 

να συζητούν ένα θέμα, να οικοδομούν μια συμφωνία γύρω από ένα θέμα ή μια 

πρόταση, και να καταλήγουν σε ένα ξεκάθαρο και κοινά αποδεκτό εξαγόμενο το 

οποίο μπορεί στη συνέχεια να τεθεί σε εφαρμογή.  

Εικόνα 3: Η εφαρμογη Loomio 

 

Με το συγκεκριμένο εργαλείο οι πολίτες μπορούν να ξεκινήσουν μια συζήτηση σε 

ένα δοσμένο θέμα, να καλέσουν ανθρώπους να συμμετάσχουν και να εκκινήσουν μια 

νέα συζήτηση. Καθώς η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη, οποιοσδήποτε το 

επιθυμεί μπορεί να θέσει προς ψηφοφορία μια πρόταση. Η πρόταση αυτή συζητείται. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ψηφίσουν και να αλλάξουν την ψήφο τους. Σε 

περίπτωση που μια πρόταση έχει την πλειοψηφία, τότε λαμβάνεται μια απόφαση. 

Διαφορετικά διατυπώνεται μια νέα πρόταση η οποία με τη σειρά της συζητιέται και 

τίθεται σε ψηφοφορία.  

To επίσης ευρύτατα διαδεδομένο DemocracyOS17 (βλ. Εικόνα 4) υποστηρίζει τη 

                                                           
15 http://www.nesta.org.uk/blog/tech4labs-issue-3-digital-tools-participatory-democracy 
16 http://loomio.org/ 
17 http://democracyos.org/ 
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συλλογική λήψη αποφάσεων και ένα εύκολο τρόπο διακυβέρνησης σε κοινότητες και 

οργανισμούς όλων των μεγεθών. Με αυτό το εργαλείο, οι πολίτες μπορούν να 

χτίσουν προτάσεις, είτε από μηδενική βάση, είτε βασιζόμενοι σε προτάσεις και 

επιχειρηματολογία άλλων. Ταυτόχρονα οι ιθύνοντες μπορούν να εδραιώσουν μια 

αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα με 

την πλατφόρμα να επιβραβεύει τα καλύτερα επιχειρήματα και να φιλτράρει το 

θόρυβο, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης. 

Εικόνα 4: Το DemocracyOS 

 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα 

περιβάλλοντα για τη συνεργατική λήψη αποφάσεων και έχει μεταφραστεί σε 15 

γλώσσες. Έχει χρησιμοποιηθεί στην Τυνησία για τη διαβούλευση του συντάγματός 

της, από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Μεξικού για την ανάπτυξη της πολιτικής 

ανοιχτής διακυβέρνησής της, από την νεότερη κοινοβουλευτική κυβέρνηση στην 

Κένυα ώστε να μπορεί συμβουλεύεται την εκλογική του περιφέρεια ή και από το 

Κογκρέσο του Μπουένος Άιρες, όπου αποτέλεσε την πρώτη εμπειρία ψηφιακής 

δημοκρατίας στην αμερικανική ήπειρο.  

Άλλες εφαρμογές που υποστηρίζουν τη διαβούλευση σε είναι το coUrbanize18 το 

οποίο προσφέρει μια λίστα πληροφορίες για έργα και για την υποβολή προτάσεων 

ανάπτυξης, δίνοντας τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης και ανάδρασης. Μεγάλες 

πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Βοστόνη και η Ατλάντα το χρησιμοποιούν 

στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού. Το Cityzen19 μαζεύει feedback κάνοντας 

τη σύνθεση ψηφοφοριών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Community 

                                                           
18 http://www.courbanize.com/ 
19 http://cityzenpolls.com/ 
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Remarks20 είναι βασισμένο πάνω σε χάρτες για να υποστηρίξει το διάλογο και να 

συγκεντρώνει εκ νέου πληροφορίες. Το Crowdbrite21 οργανώνει σχόλια για online 

brainstorming και workshops. EngagementHQ22 προσφέρει πληροφόρηση και 

συγκεντρώνει feedback για τη λήψη αποφάσεων. 

Εικόνα 5: Το Community Remarks σε χρήση για την πόλη του Memphis των ΗΠΑ 

 

Άλλη μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται από 

το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η mySociety23 δραστηριοποιείται με το να υποστηρίξει 

τους πολίτες ώστε είναι πιο ισχυροί στα πολιτικά και στα δημοκρατικά θέματα της 

ζωής τους, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η mySociety ενεργεί με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους:  

 Φτιάχνοντας εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες διευκολύνουν τους 

ανθρώπους να γράφουν στους πολιτικούς τους, στην επίλυση προβλημάτων 

εξαιτίας τω μέσων μαζικής μεταφοράς και στην εξαγωγή πληροφοριών από τις 

κυβερνήσεις.  

 Παρέχοντας συμβουλευτική, και προάγοντας τη δημιουργία και χρήση 

κατάλληλου λογισμικού για την εκμετάλλευση των εργαλείων της ψηφιακής 

                                                           
20 http://www.communityremarks.com/ 
21 http://www.crowdbrite.com/ 
22 http://engagementhq.com/ 
23 https://www.mysociety.org/ 
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εποχής.  

 Δημιουργώντας ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό για ιδιώτες και 

οργανισμούς. 

Εικόνα 6: Η πλατφόρμα Smart Citizen 

 

 

Εικόνα 7:Η Citizen Space 

  

Ανάλογες εφαρμογές με μεγάλη δημοφιλία είναι η Smart Citizen24 (βλ. Εικόνα 6), και 

                                                           
24 http://www.smartcitizen.me/en/ 
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η Citizen Space25 (βλ Εικόνα 7) πλατφόρμες για συμμετοχικές διαδικασίες σε μεγάλα 

αστικά κέντρα. Με εφαρμογή στην πόλη της Βαρκελώνης η πρώτη δίνει τη 

δυνατότητα του συμμετοχικού σχεδιασμού, κάνοντας χρήση και γεωγραφικών 

δεδομένων, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την συμμετοχή των πολιτών σε 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τον ανασχεδιασμό της πόλης. 

Η δεύτερη χρησιμοποιείται σε περισσότερους από εκατό οργανισμούς δημόσιας 

διοίκησης σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας έμφαση στην ευκολία 

χρήσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 

3.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εφαρμογές της ηλεκτρονικής διαβούλευσης στην 

Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και στην ΤΑ. 

3.3.1. Η Πλατφόρμα OpenGov.gr 

Εικόνα 8: Στατιστικά από τη σελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης OpenGov 

(02.09.2016) 

 

Στην Ελλάδα, η υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης OpenGov26 τέθηκε σε 

λειτουργία το 2009. Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας του opengov.gr 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη μορφή ηλεκτρονικής συμμετοχής σε δημόσιο διάλογο 

                                                           
25 http://www.citizenspace.com/info 

26 http://www.opengov.gr/ 
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που λαμβάνει χώρα στο Διαδίκτυο και ολοκληρώνεται μέσω αυτού. Με τον τρόπο 

αυτό τίθενται σε δημόσια διαβούλευση σχέδια κανονιστικών διατάξεων και 

προκηρύξεων, δημοσιοποιούνται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

προκηρύξεις θέσεων δημόσιων φορέων, καθώς και βιντεοσκοπημένα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Εικόνα 8 παρουσιάζει στατιστικά από 

τη σελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης OpenGov (ημερομηνία 

αποτύπωσης 02.09.2016), όπου όπως φαίνεται έχουν ήδη διεξαχθεί 600 ηλεκτρονικέ 

διαβουλεύσεις. 

3.3.2. Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης Δήμων 

Ένας σημαντικός αριθμός δήμων έχει αναπτύξει/αποκτήσει πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

διαβούλευση, εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο στο Άρθρο 76 του Ν.3852/10, σύμφωνα με το οποίο η διατύπωση γνώμης 

από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική 

διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τρεις από 

τις πιο σύγχρονες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χρήσης πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης, σε τρεις μεγάλους Δήμους, με πληθυσμούς άνω των 100.000 

κατοίκων. 

Εικόνα 9: Η διαδικτυακή πύλη διαβούλευσης του Δήμου Αθηναίων 
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Ο Δήμος Αθηναίων για παράδειγμα, με τη χρήση μιας διαδικτυακής πύλης27 ειδικά 

σχεδιασμένης για τις διαβουλεύσεις προσκαλεί ιδιώτες επιχειρήσεις, δημόσιους 

φορείς και κοινωνικές ομάδες που εμπλέκονται άμεσα σε κάθε υπό εξέταση 

διαδικασία, να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η ευθύνη για την διαχείριση των 

δημοσιεύσεων είναι του γραφείου δημάρχου του δήμου Αθηναίων. H Εικόνα 9 

παρουσιάζει το εισαγωγικό παράθυρο των διαβουλεύσεων του Δήμου Αθηναίων. Η 

είσοδος επιτρέπεται μόνο σε ταυτοποιημένους χρήστες, ενώ τα αρχεία των 

αποφάσεων της διαβούλευσης με την ολοκλήρωσή της αναρτώνται ηλεκτρονικά. Η 

υλοποίηση της πλατφόρμας διαβούλευσης έχει γίνει με την τεχνολογία WordPress28, 

ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου. 

Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, 

κατά συνέπεια το κόστος ανάπτυξης είναι εξαιρετικά χαμηλό. 

Εικόνα 10: Η διαδικτυακή πύλη διαβούλευσης του Δήμου Πειραιά 

 

Αντίστοιχη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης διατηρεί ο Δήμος Πειραιά29 υπό 

το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης, με θέματα όπως ο 

Προϋπολογισμός του 2016, Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης 

Πειραιά, Το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά 2016, Συνοπτικό Τοπικό 

Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πειραιά, κ.ά. Στην 

περίπτωση των διαβουλεύσεων του Δήμου Πειραιά οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα μέσω μιας κατάλληλα διαμορφωμένης φόρμας του Google Docs να 

απαντήσουν σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό τα 

                                                           
27 http://consultations.daem.gr/ 
28 https://el.wordpress.org/ 
29 http://www.pireasnet.gr/ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες/ΔημόσιαΔιαβούλευση/tabis/932/Default.aspx 
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αποτελέσματα είναι άμεσα επεξεργάσιμα, καθώς είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε ένα 

υπολογιστικό φύλλο. Και στην περίπτωση του Google Docs η χρήση της εφαρμογής 

είναι δωρεάν, συνεπώς το συνολικό κόστος για την ηλεκτρονική διαβούλευση είναι 

εξαιρετικά χαμηλό. 

Εικόνα 11: Η διαδικτυακή πύλη διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης 

 

Σε μια τρίτη προσέγγιση από πλευράς τεχνολογίας αναφέρεται η πλατφόρμα 

διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης30. H συγκεκριμένη πλατφόρμα στηρίζεται σε 

καινοτόμες & συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό 

συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Μέσω αυτής οι 

πολίτες και συλλογικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, 

προτεινόμενων έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και 

προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της 

πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων και 

σχεδίων. 

                                                           
30 http://hello.crowdapps.net/participation-neasmyrni/ 
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Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη διοργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα που 

απασχολούν τους πολίτες, τη συλλογή και αξιολόγηση προτάσεων από τους ίδιους 

τους χρήστες, την παρουσίαση καλών πρακτικών και την προσπάθεια αφομοίωσής 

τους, τη δυνατότητα ψηφοφορίας/βαθμολόγησης στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί 

από τους διάφορους χρήστες, συνδιαμόρφωση και σχολιασμό σε κείμενα πολιτικής. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει αναπτυχθεί κατά παραγγελία με βάση πρότυπα 

ανάπτυξης τελευταίας τεχνολογίας, το κόστος της όμως παραμένει χαμηλό καθώς 

πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο έχει μεγάλη αγοραστική βάση, χαμηλές ανάγκες 

παραμετροποίησης, και μεγάλη γκάμα υποστηριζόμενων εφαρμογών. 

3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Όπως γίνεται εμφανές, από την αναφορά στη διεθνή πραγματικότητα αλλά και στην 

ελληνική εμπειρία, η τεχνολογία είναι πια ώριμη και πιο εύχρηστη και φιλική από 

ποτέ. Οι τεχνικές σχεδίασης με έμφαση στις ανάγκες του τελικού χρήστη, σε 

συνδυασμό με τις ιδιαίτερα εξελιγμένες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού 

επιτρέπουν πλέον στους ειδικούς την ανάπτυξη εξαιρετικά ευέλικτων και 

προσαρμόσιμων χώρων εργασίας και αλληλεπίδρασης των χρηστών. Ειδικά σε ότι 

αφορά το λογισμικό για ομαδική εργασία, όπου οι πρώτες προσεγγίσεις βρήκαν 

εφαρμογή στις αρχές της δεκαετίας του ’80, σήμερα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες του 

διαδικτύου υπάρχουν πλέον περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από άτομα με μηδενική εμπειρία. Συνεπώς, η τεχνολογία είναι ώριμη, οι χρήστες όχι.  

Πράγματι, η επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται από θέσεις ευθύνης με 

τη δημόσια διαβούλευση έχει ως κοινή συνισταμένη το ότι οι νέες τεχνολογίες είναι 

φιλικές και εύχρηστες για τους τελικούς χρήστες, όμως η συμμετοχή είναι μικρή και 

οι ίδιες οι τεχνολογίες δεν είναι ικανές για να προσελκύσουν και να εδραιώσουν τη 

συμμετοχή.  
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Κεφάλαιο 4 – Προτεινόμενο πλαίσιο για την ενδυνάμωση 

της Διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαβούλευση ως πολιτική διαδικασία, συνδέθηκε εξαρχής με μια διαφορετική 

οπτική διακυβέρνησης, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι, χωρίς να 

αμφισβητείται ο κεντρικός ρόλος των νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων και του 

κράτους, προστίθενται στην αλυσίδα των διαδικασιών των δημοσίων αποφάσεων και 

οι υπόλοιποι κοινωνικοί πόλοι στα πλαίσια μιας σύγχρονης, πλουραλιστικής 

κοινωνίας (Χριστοπούλου, 2011). Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μπορεί να 

θωρακιστεί με τη διαβούλευση, καθώς η αποτελεσματική διαβούλευση μπορεί να 

προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να βοηθήσει στο σχεδιασμό επιτυχημένων 

πολιτικών και αποφάσεις βασισμένες σε πληροφόρηση (Λιότζης, 2010). Με αυτόν 

τον τρόπο, τα τελικά αποτελέσματα των καλών διαβουλεύσεων είναι καλές εκβάσεις 

πολιτικής οι οποίες με τις σειρά τους συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων.  

Αναγνωρίζοντας τη δυνητική ωφέλεια από την ορθή εμπέδωση της διαβούλευσης -

ειδικά στο τοπικό επίπεδο- στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πέρα από την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, επιχειρείται η πρόταση ενός πλαισίου 

αρχών και πολιτικών για την ενδυνάμωση της διαβούλευσης με έμφαση στην 

αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για τη συστηματική καθοδήγηση στη σύνταξη, το χρονισμό και 

το περιεχόμενο των σχετικών διαβουλευτικών διαδικασιών. Αναγνωρίζοντας ότι 

καίριο θέμα σε ότι αφορά την διαβούλευση αποτελεί η θετική προς αυτή διάθεση των 

εμπλεκόμενων ατόμων, η παρούσα προσέγγιση αφορά το προτεινόμενο πλαίσιο 

ενίσχυσης της συμμετοχής των αποφασιζόντων στις σχετικές διαδικασίες.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το προτεινόμενο πλαίσιο ενίσχυσης της συμμετοχής το 

οποίο συνθέτει την ανθρώπινη με την τεχνολογική διάσταση, καθώς και μία δέσμη 

πολιτικών για την υλοποίησή του. Για τη δόμηση του προτεινόμενου πλαισίου έγινε 

μια συνδυαστική προσέγγιση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαβούλευση από 

την κοινωνική και την τεχνολογική διάσταση, αναδεικνύοντας θέματα τόσο ως προς 

την ενίσχυση των θετικών παραγόντων, αλλά και για την άρση εκείνων που 

επηρεάζουν αρνητικά.  
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4.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

4.2.1. Το υπόβαθρο του προτεινόμενου πλαισίου 

Η στάση των πολιτών απέναντι στις συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες όπως η 

διαβούλευση σχετίζεται κατ’ αρχήν με θέματα συμπεριφοράς τα οποία αποτελούν 

μέρος της προσωπικής, της κοινωνικής και της επαγγελματικής τους ζωής. Επίσης, 

είναι κοινά αποδεκτό ότι η συμμετοχή ενός ατόμου στα κοινά εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η νοημοσύνη, η γνώση, οι φιλοδοξίες, η αμοιβαιότητα, τα κίνητρα, 

καθώς και από τις ατομικές δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Επιπλέον, ο 

βαθμός στον οποίο κάποιος συμμετέχει καθορίζεται από το ρόλο του, την 

επαγγελματική του ιδιότητα, τη θέση του στην κοινωνία, καθώς επίσης από τον τρόπο 

που αντιλαμβάνεται και εκτιμά τις ικανότητες και τη γνώση του σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού συνόλου (Ashforth & Mael, 1989). Ακόμη, η 

γενικότερη κουλτούρα, η ύπαρξη κοινών κωδίκων, αξιών και στόχων, καθώς επίσης 

το αίσθημα του κοινού σκοπού, της συνοχής και δέσμευσης των μελών των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων, αποτελούν παράγοντες αυτού του είδους.  

Από την άλλη πλευρά, σημαντική παράμετρος που καθορίζει το βαθμό στον οποίο η 

ηλεκτρονική διαβούλευση έχει επιτυχία, είναι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-

υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, κρίσιμα ζητήματα τεχνολογικού περιεχομένου που 

καθορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου ως προς τη συμμετοχή, είναι ο χώρος στον 

οποίο δραστηριοποιείται το άτομο, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εργασιακή εμπειρία, 

οι επαγγελματικές ικανότητες, καθώς επίσης το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσής 

του (Johnson, 1992). Επιπλέον, η διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή που παρέχεται για 

τις διαδικασίες συνεργασίας, όπως η παροχή ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής ιδεών 

(brainstorming) και ηλεκτρονικών τόπων συζήτησης, μαζί με την ασφάλεια, 

αποτελούν πρόσθετους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διανομής της γνώσης.  

Ο Πίνακας 7 συνοψίζει τους παράγοντες κοινωνικού και τεχνολογικού επιπέδου, οι 

οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων σε ατομικό και συλλογικό 

επίπεδο απέναντι στις διαδικασίες διαβούλευσης. Αυτοί συνθέτουν και το υπόβαθρο 

στο οποίο δομείται το προτεινόμενο πλαίσιο πολιτικών για την ενδυνάμωση της 

διαβούλευσης στην ΤΑ. 
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Πίνακας 7: Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στις διαδικασίες διαβούλευσης 

 Άτομο ΟΤΑ 

Κ
ο

ιν
ω

ν
ικ

ο
ί 

π
α

ρ
ά

γ
ο

ν
τ
ες

  Νοημοσύνη , γνώση, εμπειρία  

 Φιλοδοξίες  

 Αμοιβαιότητα  

 Δεξιότητες συνεργασίας και 

επικοινωνίας  

 Κίνητρα 

 Κουλτούρα του οργανισμού απέναντι στους 

εμπλεκομένους  

 Συνοχή και αίσθημα υποχρέωσης της ομάδας 

διαβούλευσης  

 Αίσθημα κοινού σκοπού 

 Κοινοί κώδικες, αξίες και στόχοι  

 Δομή και κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσίας  

 Ασφάλεια  

Τ
εχ

ν
ο

λ
ο

γ
ικ

ο
ί 

π
α

ρ
ά

γ
ο

ν
τ
ες

 

 Εμπειρία: εκπαίδευση, 

κατάρτιση, εργασιακή πείρα  

 Επαγγελματικές ικανότητες και 

ικανότητες  

 Γνωστικό αντικείμενο του 

προβλήματος 

 Τεχνολογική υποδομή  

 Λειτουργίες, αισθητική και δομή 

Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν 

τη διαβούλευση 

 Ασφάλεια 

 Δημιουργία και τήρηση νοµικού 

πλαισίου/νοµικής θεµελίωσης της διαδικασίας 

συµµετοχής (π.χ. Κανονισμός Διαβούλευσης) 

 

Όπως αναφέρθηκε, η απροθυμία των εμπλεκομένων να συμμετάσχουν στις 

διαδικασίες διαβούλευσης μπορεί να σχετίζεται με ένα σύνολο παραγόντων 

κοινωνικού και τεχνολογικού περιεχομένου. Η μικρή συμμετοχή των εμπλεκομένων 

σε διαδικασίες διαβούλευσης αποτελεί το βασικότερο λόγο αποτυχίας των 

συστημάτων που υποστηρίζουν τη διαβούλευση. Θεωρώντας προσεκτικά τους 

παράγοντες αυτούς, στη συνέχεια προτείνεται ένα πλαίσιο κινήτρων για την ενίσχυση 

της συμμετοχής στις σχετικές διαδικασίες.  

4.2.2. Προτεινόμενο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διαβούλευσης. Η ανθρώπινη 

διάσταση. 

Ένας από τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες για τη μη συμμετοχή σχετίζεται 

με την πολιτική ηγεσία του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η άποψη “οι κατέχοντες 

την εξουσία νομιμοποιούν ειλημμένες αποφάσεις μέσω της διαβούλευσης” αποτελεί 

πολλές φορές ανασταλτικό παράγοντα, ειδικά για τους νέους, καθώς θεωρείται ότι η 

συμμετοχή τους στην πραγματικότητα μπορεί να θεωρηθεί αποδοχή της υφιστάμενης 

κατάστασης και εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πολιτικής αρχής. Όταν, μάλιστα, 

η διαβούλευση στοχεύει στην παραγωγή λύσεων από τις οποίες μεγάλη μερίδα των 

συμμετεχόντων θα επωφεληθεί, οι ανισότητες του κοινωνικού συσχετισμού 

δυνάμεων μπορεί να μην οδηγήσουν νομοτελειακά σε άδικες αποφάσεις 

(Fung&Wright 2001:33). Οι Harrison και Mort (1998) υποστηρίζουν μια τέτοια 

πιθανότητα, αλλά αντιπαραβάλουν το ενδεχόμενο οι συμμετοχικές διαδικασίες να 
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αποτελέσουν εργαλεία διαφάνειας, πληροφόρησης, μάθησης και λογοδοσίας. Έτσι, 

αυτού του είδους η συμπεριφορά μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσα από την ενίσχυση 

της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα καταρχήν στο εσωτερικό του 

οργανισμού και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας.  

Άλλη μια περίπτωση αρνητικής διάθεσης των εμπλεκομένων απέναντι στη 

συμμετοχή αφορά στη χαμηλή εκτίμηση της χρησιμότητας που μπορεί να έχει η 

άποψή τους. Αυτού του είδους η συμπεριφορά πολλές φορές μπορεί να οξυνθεί λόγω 

του φόβου των εμπλεκομένων απέναντι στην αρνητική κριτική, την απώλεια φήμης, 

κύρους και σεβασμού. Για την αποφυγή αυτού του είδους των εμποδίων προτείνεται 

ο σαφής καθορισμός του είδους και του περιεχομένου της συνεισφοράς των 

εμπλεκομένων στη διαβούλευση η οποία είναι χρήσιμη ή απαραίτητη στον οργανισμό 

ΤΑ ή την τοπική κοινωνία. Επίσης, η αρνητική στάση απέναντι στη διαβούλευση 

μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ικανότητας απορρόφησής της από τον οργανισμό, 

οπότε και οι εργαζόμενοι είναι αρνητικοί στο να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια 

για τη μετάδοση απόψεων/προτάσεων οι οποίες δε θα αξιοποιηθούν(ή 

χρησιμοποιηθούν) κατάλληλα. 

Σε ότι αφορά την άρση των παραγόντων οι οποίοι δρουν αποτρεπτικά, θα πρέπει να 

γίνεται σαφές στους συμμετέχοντες σε αυτού του τύπου τις διαδικασίες πως δεν 

τίθεται θέμα ιεραρχίας και θα πρέπει να εξαλείφονται τα φαινόμενα της αρνητικής 

κριτικής, όπως επίσης της απώλειας φήμης και σεβασμού. Ακόμη, στα πλαίσια 

ανάπτυξης μιας συμμετοχικής κουλτούρας διακυβέρνησης θα πρέπει να 

διασαφηνίζεται ότι η συμβολή του κάθε ατόμου μπορεί να βοηθήσει τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας και να αναβαθμισθεί, όταν επεξεργάζεται κατάλληλα και 

ολοκληρώνεται με τη γνώση των υπολοίπων.  

Για την υποκίνηση της συμμετοχής στη διαβούλευση, προτείνεται η ανάπτυξη μιας 

γενικότερης πολιτικής κουλτούρας συμμετοχής και συναπόφασης. Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρείται απαραίτητος ο σεβασμός στην κοινωνική ταυτότητα ατόμων και ομάδων, η 

καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών τους, καθώς επίσης η 

υποχώρηση των επιμέρους συμφερόντων με γνώμονα το κοινό συμφέρον του 

συνόλου και της κοινωνίας γενικότερα (Alvesson, 2000). Προς αυτή την κατεύθυνση 

μπορούν να συνδράμει η καλλιέργεια του “κοινού σκοπού”, η καθιέρωση κοινών 

αξιών και στόχων, και η δημιουργία αισθήματος αμοιβαιότητας, εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας. Ακόμη, είναι απαραίτητη η καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας έκφρασης 
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και ορολογίας για την αποδοτικότητα της επικοινωνίας (Dyer & Noboeka, 2000). 

Επιπλέον, θα πρέπει να καλλιεργείται το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα και της 

δέσμευσης απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της. Το αίσθημα ότι όλα τα μέλη της τοπικής 

κοινωνίας συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο 

ενίσχυσης, καθώς η αμοιβαιότητα της συμμετοχής δρα καταλυτικά σε αυτού του 

είδους τις διαδικασίες. Επίσης, σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της συμμετοχής 

αποτελεί η μέτρηση και η ανταμοιβή της συμμετοχής. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει μια 

σειρά παραγόντων για την ενίσχυση της διανομής της γνώσης σε περιβάλλοντα 

συνεργασίας. 

Πίνακας 8: Παράγοντες για την ενίσχυση της συμμετοχής για την ενίσχυση της συμμετοχής 

στη διαβούλευση 

Άρση αρνητικών παραγόντων  Ενίσχυση Θετικών Παραγόντων  

  Το δίλημμα “Η γνώση είναι δύναμη”  

 Η προσέγγιση της γνώσης με βάση την 

ιεραρχία  

 Υποτίμηση της προς τη διανομή της 

γνώσης 

 Αρνητική κριτική και απώλεια φήμης 

και σεβασμού 

 Εκμετάλλευση της διαμοιραζόμενης 

γνώσης 

 Κακοποίηση ή απώλεια πνευματικής 

περιουσίας 

 Έλλειψη δυνατότητας απορρόφησης 

 Έλλειψη ασφάλειας και φερεγγυότητας 

 Δημιουργία σχέσεων σεβασμού σε προσωπικές 

και συλλογικές ταυτότητες 

 Καλλιέργεια αισθήματος “κοινού σκοπού” 

 Καθιέρωση κοινής γλώσσας επικοινωνίας 

 Διασαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων 

 Μέτρηση και ανταμοιβή της συμμετοχής 

 Ορισμός καθηκόντων με βάση τα ενδιαφέροντα 

και τις δεξιότητες 

 Αμοιβαιότητα, δέσμευση και εμπιστοσύνη μεταξύ 

των μελών μιας ομάδας 

 Καλλιέργεια κουλτούρας διανομής της γνώσης 

 Διασαφήνιση της αναγκαιότητας εργαζομένων 

και τεχνολογίας  

 Κοινοί κώδικες, αξίες και στόχοι 

 

4.2.3. Προτεινόμενο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διαβούλευσης. Η διάσταση της 

τεχνολογίας. 

Ο τεχνολογικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το βαθμό στον οποίο οι 

πολίτες/χρήστες μετέχουν σε διαδικασίες διαβούλευσης είναι ο σχεδιασμός της 

διεπαφής της πλατφόρμας διαβούλευσης. Πολλές φορές, ο μη κατάλληλος 

σχεδιασμός της διεπαφής μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη χρηστικότητας και 

αποδοτικότητας της διαδικασίας.  

Η συμμετοχή μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης μπορεί επίσης να 

ενισχυθεί μέσα από τη χρήση εργαλείων που προάγουν την αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-υπολογιστή και παρακινούν την αντίληψη, τη φαντασία και τη 

δημιουργική σκέψη του χρήστη. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συνδράμουν 
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υπηρεσίες του συστήματος οι οποίες θα διαμορφώνονται δυναμικά, ανάλογα με το 

προφίλ του κάθε χρήστη (adaptive services) (Langley, 1999). Το προφίλ ενός χρήστη 

μπορεί να καταγράφει πληροφορία σχετική με τις προτιμήσεις, την εμπειρία και τις 

δεξιότητες του χρήστη, καθώς επίσης τις τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου 

εργασίας του και της σύνδεσής του με το δίκτυο. Η δημιουργία και τακτική 

ενημέρωση των προφίλ των χρηστών μπορεί επίσης να αποτελέσει παράγοντα 

ενίσχυσης της συμμετοχής, καθώς το σύστημα θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Ειδικά στην περίπτωση της ομαδικής λήψης 

αποφάσεων, η δημιουργία προφίλ μπορεί ακόμη να αξιοποιηθεί για την ανάθεση 

κάποιου συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει το βαθμό συμμετοχής 

τους στις διαδικασίες διανομής γνώσης μέσω του συστήματος και θα λειτουργεί ως 

κίνητρο για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής.  

Η ανάπτυξη και συντήρηση λειτουργικών Βάσεων Δεδομένων και Βάσεων Γνώσης, 

μπορεί να οδηγήσει στην εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην απαραίτητη πρόσβαση 

και χρήση της γνώσης που παράγεται από διαδικασίες διαβούλευσης, ώστε αυτή να 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Ακόμη, προς την αποδοτική διαβούλευση μπορεί να 

συνδράμει η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την ασύγχρονη και 

απομακρυσμένη επικοινωνία των συμμετεχόντων.  

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει μια σειρά παραγόντων τεχνολογικού περιεχομένου για την 

ενίσχυση της συμμετοχής στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαβούλευσης. 

Πίνακας 9: Παράγοντες τεχνολογικού περιεχομένου για την ενίσχυση της συμμετοχής στις 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαβούλευσης 

Άρση αρνητικών παραγόντων  Θετικοί παράγοντες  

 Πολύ γενικές διεπαφές 

 Μη ικανοποιητική παρουσίαση των 

λειτουργιών, σε επίπεδο αισθητικής και 

δομής 

 Μη ικανοποιητική απόδοση  

 Πολύπλοκες διαδικασίες για την απόκτηση 

και διανομή γνώσης 

 Δημιουργία προφίλ των χρηστών 

 Ευελιξία 

 Ασύγχρονη και απομακρυσμένη επικοινωνία 

 Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη  

 Δημοσιοποίηση (και διαφάνεια) των 

αποτελεσμάτων 

 Σωστή λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας 

 Φιλικές απέναντι στο χρήστη διεπαφές 
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4.3. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.  

Η προτεινόμενη δέσμη πολιτικών η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 30, λαμβάνει υπ’ 

όψιν τα όσα προέκυψαν από την έρευνα και την βιβλιογραφία, και αποτελείται από το 

τετράπτυχο Εύκολη-Ελκυστική-Σύντομη-Κοινωνική, το οποίο οικοδομείται πάνω 

στις αρχές της ΕΕ για τη διαβούλευση, Συμμετοχή-Διαφάνεια & Λογοδοσία-

Αποτελεσματικότητα (βλ. Σχήμα 3, σελ.9). Ο  

Πίνακας 10 παρουσιάζει την προτεινόμενη δέσμη πολιτικών αναλυτικά. Ακολουθεί 

ένα προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμης πολιτικών στην Ελληνική ΤΑ. 

Σχήμα 30: Η προτεινόμενη δέσμη πολιτικών για την ενδυνάμωση της διαβούλευσης 

 

 

Πίνακας 10: Οι προτεινόμενες πολιτικές για την ενδυνάμωση της διαβούλευσης 

Εύκολη 

 Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η τεχνολογία, με 

την ανάπτυξη/χρήση εφαρμογών οι οποίες θα είναι φιλικές απέναντι στους 

χρήστες, προσαρμοσμένες στο κατάλληλα και εύκολα προσβάσιμες.  

 Επένδυση στην κατάρτιση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση διαβουλεύσεων 

 . Πληροφόρηση για τις δηµοκρατικές διαδικασίες και τους κανόνες της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής. γνώση των πολιτών σχετικά µε τις ευκαιρίες συμμετοχής/υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες. 
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Σύντομη 

 Φορείς και ιδιώτες μέλη της τοπικής κοινωνίας, όσο και οι φορείς Δημόσιας 

Διοίκησης, ειδικά στο τοπικό επίπεδο δεν έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν 

χρόνο και κόπο για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαβούλευσης. Είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας, καθώς οι μακροσκελείς διαδικασίες είναι 

απαγορευτικές για τη μεγαλύτερη μερίδα, ειδικά του λεγόμενου ενεργού 

πληθυσμού, λόγω των ποικίλλων υποχρεώσεων, και του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει σαφές ότι η συντομία δεν αναφέρεται στους 

χρόνους δημοσιοποίησης των πληροφοριών. 

Ελκυστική 

 Η δημοσιοποίηση καταρχήν των πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

λήψη αποφάσεων, και στη συνέχεια της ροής από πλευράς των συμμετεχόντων, 

όπως επίσης η επικοινωνία των αποτελεσμάτων είναι ο κατ’ εξοχήν τρόπος 

προσέλκυσης των εμπλεκομένων, καθώς η συμμετοχή στα κοινά βασίζεται στην 

ανταποδοτικότητα.  

 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ενσωμάτωση ή την απόρριψη των 

απόψεων/προτάσεων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. 

Κοινωνική 

 Η διαβούλευση πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της συμμετοχής στα κοινά. Δεν θα 

πρέπει να είναι απρόσωπη ή αυστηρά τεχνοκρατική. Θα πρέπει να ενσωματώνει 

απόψεις από το σύνολο της κοινωνίας, χωρίς να απαιτεί ειδικές γνώσεις ή τρόπο 

έκφρασης.  

 Αντιπροσώπευση. Δίκαιη εκπροσώπηση των διάφορων συµφερόντων. 

 Δηµόσια συζήτηση επί των τελικών αποτελεσµάτων και των εµπλεκοµένων 

φορέων. 

 

Για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της προτεινόμενης δέσμης πολιτικών το 

Σχήμα 31 παρουσιάζει ένα προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής της. Ο φορέας Δημόσιας 

Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος είναι κι εκείνος που φέρει την ευθύνη για τη 

διαδικασία προτείνει κάποιο θέμα για διαβούλευση είτε για ανάγκες που προκύπτουν 

από το εσωτερικό του, είτε μετά από σχετικό αίτημα της κοινωνίας (πολίτες και 

φορείς). Τίθεται ο στόχος της διαβούλευσης, στη συνέχεια γίνεται η συλλογή , η 

επεξεργασία των δεδομένων, η ανταλλαγή των πληροφοριών και των απόψεων. 

Ακολουθεί η ενσωμάτωση των απόψεων για την επίτευξη του στόχου της 

διαβούλευσης και ταυτόχρονα διατυπώνεται η πρόταση εφαρμογής των απόψεων οι 

οποίες ενσωματώθηκαν. Στη συνέχεια η πρόταση εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα 

αξιολογούνται. Η όλη διαδικασία είναι διαφανής και η κοινωνία ενημερώνεται είτε 

άμεσα, παρακολουθώντας τη διαδικασία, είτε έμμεσα με ανακοινώσεις των 

αποτελεσμάτων κάθε φάσης. 
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Σχήμα 31: Το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής 

 

 

4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. 

Η δημόσια διαβούλευση δεν είναι σύγχρονο εφεύρημα. Στον Επιτάφιο, ο Περικλής αναφέρει 

σχετικά με τη διαβούλευση «Γιατί μονάχα εμείς αυτόν που δε μετέχει σε αυτά, τον θεωρούμε 

όχι φιλήσυχο αλλά άχρηστο και εμείς οι ίδιοι ή διατυπώνουμε ορθές κρίσεις ή συλλογιζόμαστε 

σωστά για αυτά, γιατί δε νομίζουμε ότι τα λόγια βλάπτουν τα έργα, αλλά αντίθετα (θεωρούμε 

πιο βλαβερό) το να μη διαφωτιστούμε προηγουμένως με τη συζήτηση, πριν προβούμε σε 

ενέργειες για όσα πρέπει». Γιατί όμως η διαβούλευση προβάλει ως κάτι τόσο νεωτεριστικό και 

ανεφάρμοστο; Έχοντας αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση της διαβούλευσης σε 

επίπεδο ΤΑ στην Ελλάδα, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η διαβούλευση μέσα από 

τη συμμετοχή μπορεί να σπάσει τις γραμμές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 

αποτελέσει τη σύγχρονη μορφή άμεσης δημοκρατίας. Όμως κάτι τόσο όμορφο είναι και τόσο 

ευαίσθητο. Για το λόγο αυτό η προτεινόμενη προσέγγιση αφορά στην πρόταση μιας δέσμης 

πολιτικών οι οποίες μπορούν να περιβάλλουν με ασφάλεια το θεσμό, δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διαβούλευσης. 

Η παρούσα εργασία μπορεί να επεκταθεί σε ότι αφορά την πρωτογενή έρευνα προς την ΤΑ 
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Β΄ βαθμού, ή και να συνδεθεί με την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση. Ακόμη, μπορεί να 

αναπτυχθεί προς την τεχνολογική διάσταση, προτείνοντας συγκεκριμένες τεχνολογίες για την 

εφαρμογή της προτεινόμενης δέσμης πολιτικών.  

4.5. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ. 

Η επιτυχία ενός οργανισμού ΤΑ απορρέει από την ικανότητα λήψης καλών αποφάσεων, τη 

δυνατότητα υλοποίησης των αποφάσεων αυτών και την ταχύτητα της διαδικασίας. Η 

ποιότητα, η ταχύτητα και η δυνατότητα υλοποίησης μιας απόφασης μπορούν να 

διασφαλισθούν όταν η σωστή γνώση είναι διαθέσιμη στους σωστούς ανθρώπους, στο σωστό 

χρόνο και στη σωστή μορφή. Η ΤΑ μπορεί να επιτελέσει τον προορισμό της μέσα από την 

εκμετάλλευση του κεφαλαίου γνώσης της κοινωνίας για τη λήψη των αποφάσεων. Η γνώση, 

όταν αυτή αξιοποιείται για την επίλυση των προβλημάτων, τον καθορισμό των στόχων και 

την αξιοποίηση των ευκαιριών της ΤΑ μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά η 

διαβούλευση. 
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Παράρτημα Α-Το ερωτηματολόγιο 

 

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται με τη μορφή αποτύπωσης οθόνης (screen shots) τα 

παράθυρα διαλόγου του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στη μορφή που ήταν διαθέσιμα 

στους ερωτώμενους προς συμπλήρωση. 

Παράρτημα Α-Εικόνα 12: Η εισαγωγική οθόνη του ερωτηματολογίου 

 

Η πρώτη οθόνη (Παράρτημα Α-Εικόνα 12) παρείχε ενημερωτικά στοιχεία για το πλαίσιο της 

ερευνητικής εργασίας. Κρίθηκε σκόπιμο το να διασαφηνιστεί ότι τα στοιχεία θα 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ακόμη, στο κάτω μέρος της 

οθόνης μια μπάρα προόδου ενημέρωνε τους ερωτώμενους σχετικά με την πρόοδό τους 

αναφορικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
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Η δεύτερη οθόνη του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Α-Εικόνα 13) απαιτούσε κάποια 

γενικά στοιχεία τα οποία σκοπό είχαν τη δημογραφική στατιστική ανάλυση. 

Παράρτημα Α-Εικόνα 13: Η δεύτερη οθόνη του ερωτηματολογίου 

 

  



63 

Η τρίτη οθόνη του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Α-Εικόνα 14) αφορούσε στοιχεία 

σχετικά με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Φορέα, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την χρήση της διαβούλευσης στους ΟΤΑ Ά βαθμού.  

 

Παράρτημα Α-Εικόνα 14: Η τρίτη οθόνη του ερωτηματολογίου 
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Η τέταρτη οθόνη του ερωτηματολογίου (βλ.Παράρτημα Α-Εικόνα 15) αφορούσε στοιχεία 

σχετικά με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Φορέα, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για τα αίτια του χαμηλού επιπέδου συμμετοχής σε διαδικασίες διαβούλευσης στους ΟΤΑ Ά 

βαθμού.  

Παράρτημα Α-Εικόνα 15: Η τέταρτη οθόνη του ερωτηματολογίου 
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Η πέμπτη οθόνη του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Α-Εικόνα 16) αφορούσε στοιχεία 

σχετικά με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Φορέα, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαβούλευσης στους 

ΟΤΑ Ά βαθμού.  

Παράρτημα Α-Εικόνα 16: Η τελική οθόνη του ερωτηματολογίου 
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Παράρτημα B-Το Νομικό Πλαίσιο της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζει ότι η 

δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 

τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται 

σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 

παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι 

προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης. 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) αποτελείται από: 

α) εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως πχ εκπροσώπους τοπικών 

εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, επιστημονικών 

συλλόγων και φορέων, τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, φορέων 

εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεων και συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων, τοπικών συμβουλίων νέων, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 

και φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, αλλά και φορέων 

ειδικής αγωγής και συλλόγων ατόμων με ειδικές ανάγκες, θρησκευτικών και 

πνευματικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών, καθώς και άλλων τινών 

οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. 

β) δημότες, που ορίζονται μετά από κλήρωση ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους 

εκλογικούς καταλόγους και 

γ) τον/την Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο (οριζόμενο-η με απόφαση δημάρχου), που 
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προεδρεύει στις εργασίες της. 

Η διαδικασία επιλογής των μελών της επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της 

αποτυπώνεται σε κανονισμό λειτουργίας που ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. 

Οι γενικές αρχές της δημόσιας διαβούλευσης είθισται να διατυπώνονται στον 

Κανονισμό Διαβούλευσης τον οποίο προτείνει, ψηφίζει και υιοθετεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Αυτές βασίζονται στις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές: 

α. Η διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές τις διαφάνειας, της 

αμεροληψίας της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης.  

β. Η διατύπωση του κειμένου της διαβούλευσης γίνεται με τρόπο σαφή, κατανοητό 

και ορισμένο ως προς τον καθορισμό των ενδιαφερομένων και άμεσα 

επηρεαζόμενων, από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μερών.  

γ. Η διαβούλευση διεξάγεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα μέλη της  Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης να μπορούν να ενημερωθούν ως προς τη διενέργεια, το 

σκοπό, την έναρξη και τη διάρκεια αυτής.  

δ. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από τη σχετική 

συζήτηση ενώ στην εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναγράφονται όλες οι 

γνώμες που διατυπώνονται στη δημόσια διαβούλευση.  

ε. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο της διαβούλευσης έχει χαρακτήρα γνωμοδότησης 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς δεν δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο ως 

προς το περιεχόμενο των αποφάσεων που πρόκειται να λάβει. 
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