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Περίληψη 

Η βαθειά οικονομική κρίση, που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, έχει προκαλέσει ραγδαία 

όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά παράλληλα και άνθιση του προνοιακού εθελοντισμού, 

καθώς και σημαντική δραστηριοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση δράσεων 

κοινωνικής προστασίας, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και το 

συντονισμό των δράσεων ποικίλλων φορέων, οργανώσεων και πολιτών. 

Προς τούτο και σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και πρακτικές, η παρούσα εργασία 

αφορά στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου, που καλύπτει όλα τα στάδια 

σύστασης και λειτουργίας Τοπικών Συμπράξεων για την συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στη λειτουργική περιγραφή των κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ για την 

υποστήριξη των προβλεπόμενων λειτουργιών/δράσεων.  

Για την εκπόνηση της εργασίας, ακολουθήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας, στο 

πλαίσιο της οποίας μελετήθηκαν σε βάθος, αφενός οι δύο κύριοι εννοιολογικοί πυλώνες: 

Συμπαραγωγή Δημοσίων Υπηρεσιών και Τοπική Σύμπραξη και αφετέρου το μοντέλο του 

Κοινωνικού Σχεδιασμού, που αποτελεί τον κορμό της διεργασιακής δομής του μεθοδολογικού 

πλαισίου και προδιαγράφει τον καίριο ρόλο του Κοινωνικού Σχεδιαστή. 

Η εργασία αποτελεί τη βάση για πλήθος ερευνητικών προεκτάσεων και εφαρμογών, όπως 

ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων για συγκεκριμένες κατηγορίες κοινωνικών ή άλλων δημοσίων 

υπηρεσιών, σε συνδυασμό με εργαλεία ΤΠΕ, διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των πολιτών 

σε συγκεκριμένες δράσεις συμπαραγωγής, κλπ. 



 

 

  



 

 

Development of a methodological framework 

with the incorporation of modern ICT tools 

for the provision of comprehensive support 

during the initial set-up and operation of local partnerships 

for the co-production of social services 

Keywords: Civic Society, Third Sector, Voluntarism, Voluntary/Social Organizations, Virtual 

Communities, Co-production, Co-management, Co-governance, New Public Management, 

Partnership, Local Partnership, Social Capital, Social Planning, Social Planner, Good Governance, 

Citizen Participation, Networking. 

Abstract 

The deep economic crises, that Greece experiences during the past few years, has caused the serious 

intensification of pertinent social problems, but at the same time the blooming of welfare 

voluntarism, as well as the mobilization of Local Authorities for the implementation of activities for 

social protection, thus highlighting crucial issues regarding organization and coordination of such 

activities undertaken by various institutions, organizations and citizens. 

Therefore and in line with current international trends and practices, this dissertation concerns the 

design of a comprehensive methodological framework, which will cover all pertinent steps 

regarding the set-up and operation of Local Partnerships for the co-production of social services, 

focusing especially on the functional description of the proper ICT tools intended to support the 

pertinent functions/activities. 

Τhe elaboration of the dissertation was based on the method of bibliography research, covering, on 

one hand the two principal conceptual pillars, namely: Co-production and Local Partnership and on 

the other hand the model of Social Planning, which serves as the backbone of the procedural 

structure of the methodological framework and also specifies in detail the crucial role of the Social 

Planner. 

The dissertation forms the basis for a host of future applications and research, such as the 

development of specialized models for the co-production of specific categories of social or other 

types of public services, in conjunction with pertinent ICT tools, the investigation of the citizens’ 

motives for the participation in specific co-production activities, etc. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Το Ερευνητικό Πλαίσιο 

Η οξεία οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας 

προκαλεί διόγκωση των αναγκών κοινωνικής προστασίας, ενώ ταυτόχρονα, η 

πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας επιφέρει δραματική συρρίκνωση των πόρων που 

διατίθενται από την πλευρά του Κράτους για την λειτουργία, τόσο των κρατικών 

προνοιακών δομών και υπηρεσιών, όσο και των γενικότερων κοινωνικών υπηρεσιών 

της παροχικής Διοίκησης. 

Το ως άνω δημιουργούμενο κενό στο δίχτυ κοινωνικής προστασίας, σπεύδει να 

καλύψει ο προνοιακός εθελοντισμός, μέσω της υλοποίησης δράσεων με κατεύθυνση 

«από κάτω προς τα πάνω». Μια σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013, 

αποτύπωσε μία τάση ενίσχυσης, τόσο του πλήθους των δράσεων, όσο και του 

πλουραλισμού της έκφρασης του προνοιακού εθελοντισμού, ιδίως μέσω της 

εμφάνισης ενός νέου κύματος εισροών εθελοντικής κινητοποίησης – μία ένδειξη 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των 

Πολιτών
1
  (Μπουρίκος 2013). 

Παράλληλα, σημαντική είναι και η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών «από πάνω προς τα κάτω», ιδίως μέσω της ανάληψης 

σημαντικών πρωτοβουλιών στον τομέα της προνοιακής αλληλεγγύης και της 

δημιουργίας συμπράξεων φορέων και δικτύων κοινωνικής προστασίας, με τη 

συμμετοχή Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου, του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και 

                                                 

1
 Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο Dictionary.com (n.d.), με τον όρο Κοινωνία των 

Πολιτών εννοείται το σύνολο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισμών 

που εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τη βούληση των πολιτών. 
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Εθελοντικών και Κοινωνικών Οργανώσεων - ΕΚΟ
2
. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, καθώς η εγγύτητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πεδία 

έμπρακτης ανάδειξης των κοινωνικών προβλημάτων, οι σημαντικές τους 

αρμοδιότητές σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνδυασμό με την τοπική 

διάσταση στην οποία –κατά κύριο λόγο- εκδηλώνεται το «κίνημα» του προνοιακού 

εθελοντισμού, καθιστούν το τοπικό ως το ενδεδειγμένο επίπεδο για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας. 

1.2 Διατύπωση του Προβλήματος 

Όπως κατέδειξε η εμπειρία των τελευταίων ετών, το άθροισμα των 

υποχρηματοδοτούμενων κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και της πανσπερμίας των 

δράσεων προνοιακής αλληλεγγύης, δεν αρκεί για να ανυψώσει το ελλειμματικό 

σύστημα κοινωνικής προστασίας στο επίπεδο που απαιτείται, προκειμένου να 

καλυφθούν, με όρους ποιότητας και καθολικότητας, οι πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας. 

1.3 Σκοπός και Οδικός Χάρτης Εκπόνησης της Εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου 

μεθοδολογικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας Τοπικών Συμπράξεων, οι οποίες 

θα έχουν ως αντικείμενο την συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών. Η εργασία 

εστιάζει ιδιαίτερα στην λειτουργική περιγραφή των σύγχρονων εργαλείων των 

                                                 

2
 Σύμφωνα με τον Frumkin (2005), Εθελοντικές/Κοινωνικές Οργανώσεις, είναι 

φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες, οι οποίες δεν συνδέονται με το Κράτος και 

υλοποιούν κοινωνικές δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. O όρος 

«Εθελοντικός/Κοινωνικός Τομέας» (Voluntary/Community Sector), χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά με τους όρους Εθελοντικός (Voluntary), ή Μη-Κερδοσκοπικός (non-

Profic/not-for-Profit), καθώς και Τρίτος Τομέας - σε αντιδιαστολή με τον Δημόσιο 

και τον Ιδιωτικό Τομέα. Επίσης, ονομάζεται και Κοινωνικός Τομέας 

(Community/Civic Sector), υποδηλώνοντας την άμεση σχέση του με την Κοινωνία 

των Πολιτών. 
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών–ΤΠΕ, μέσω των οποίων θα παρέχεται 

υποστήριξη στην υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων. 

Για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου, ως μεθοδολογικό πλαίσιο εννοείται μια 

πρότυπη μέθοδος
3
, η οποία περιγράφεται με κάποιο βαθμό ασάφειας/γενίκευσης, 

προκειμένου, από τη μία πλευρά να διατηρεί τη βασική της διεργασιακή δομή, καθώς 

και όποια άλλα στοιχεία προβλέπονται από τη μεθοδολογία
4
 και ταυτόχρονα να 

παρέχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε επιμέρους διαδικασίες και εργαλεία, για 

την προσαρμογή της στις ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης. 

Για την υλοποίηση της εργασίας ακολουθήθηκε η εξής «διαδρομή»: 

α. Κατ’ αρχήν, ερευνήθηκαν σε βάθος οι έννοιες της Συμπαραγωγής Δημοσίων 

Υπηρεσιών και της Τοπικής Σύμπραξης, που αποτελούν τους δύο εννοιολογικούς 

πυλώνες του υπό εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου, καθώς εξ αυτών 

εκπορεύονται οι αρχές και κανόνες που το διέπουν. 

β. Στη συνέχεια, μελετήθηκε το μοντέλο του Κοινωνικού Σχεδιασμού, που λόγω της 

ολοκληρωμένης και συνεκτικής διεργασιακής του δομής και ιδίως του 

αποκλειστικού του προσανατολισμού στην παραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, 

κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο να αποτελέσει τον κορμό της διεργασιακής δομής 

του υπό εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου. 

γ. Κατόπιν έγινε εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής, με γνώμονα τις υφιστάμενες 

κοινωνικές συνθήκες, καθώς και τις αρχές και κανόνες που προέκυψαν κατά το 

στάδιο α. παραπάνω, με βάση τα οποία έγινε η κατάλληλη προσαρμογή της 

                                                 

3
 Ως μέθοδος ορίζεται μία καθιερωμένη πρακτική ή μία διεργασία που εφαρμόζεται 

με συστηματικό τρόπο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων/αποτελεσμάτων με 

ακρίβεια και αποδοτικότητα (BusinessDictionary, n.d.) 

4
 Μεθοδολογία είναι το σύνολο των αρχών, κανόνων, διαδικασιών (πρακτικών και 

τεχνικών) και εργαλείων, που πρέπει να διέπουν ή να ενσωματώνονται ως δομικά 

στοιχεία σε μία μέθοδο. 
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διαδικασίας του κοινωνικού σχεδιασμού, προκειμένου να μετουσιωθεί στη βασική 

διεργασιακή δομή του μεθοδολογικού πλαισίου. 

δ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η περαιτέρω ανάλυση της διεργασιακής δομής σε 

επιμέρους ενέργειες, αναγνωρίστηκαν οι κύριες λειτουργικές περιοχές, 

προσδιορίστηκαν οι μηχανογραφικές ανάγκες υποστήριξής τους και εκπονήθηκαν 

οι σχετικές λειτουργικές προδιαγραφές και η γενική αρχιτεκτονική των 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Επιπλέον, μέσω της αδρής περιγραφής της οργανωτικής των διοικητικής δομής, των 

επιχειρησιακών διεργασιών και των σχετικών Π.Σ., επιχειρείται να τεθούν οι βάσεις 

ενός επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας των Τοπικών Συμπράξεων για τη 

συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών. 

1.4 Ερευνητική Μεθοδολογία  

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ακολουθήθηκε η μέθοδος της 

βιβλιογραφικής μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας έγινε επισκόπηση σε βάθος 

εικοσαετίας της ελληνόγλωσσης και ιδίως της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, σχετικών 

διαδικτυακών τόπων, συναφών τμημάτων του εθνικού και ευρωπαϊκού νομο-

κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της ελληνικής και ιδίως της ξενόγλωσσης 

αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά. 

1.5 Δομή της Ερευνητικής Εργασίας 

Το περιεχόμενο της εργασίας δομείται ως εξής:  

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μία σφαιρική παρουσίαση του μοντέλου της 

συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται μία θεωρητική 

θεμελίωση και σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της συμπαραγωγής, διακρίνονται τα 

είδη και οι μορφές συμπαραγωγής, διερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή των πολιτών και τέλος, παρουσιάζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες ΤΠΕ 

που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της συμπαραγωγής υπηρεσιών. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ζήτημα των συμπράξεων και ιδιαίτερα των 

τοπικών συμπράξεων, εστιάζοντας στους άξονες της εταιρικότητας και της 

δικτύωσης, τόσο μεταξύ οργανισμών, όσο και μεταξύ ανθρώπων, λαμβάνοντας 
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υπόψη, αφενός τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και αφετέρου τις παραμέτρους που τίθενται 

από το μοντέλο της συμπαραγωγής υπηρεσιών. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει το μοντέλο του Κοινωνικού Σχεδιασμού και 

κυρίως τη θεωρητική του θεμελίωση, τα είδη και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, το 

σημαντικό ρόλο του Κοινωνικού Σχεδιαστή, τα στάδια της διαδικασίας του 

Κοινωνικού Σχεδιασμού, καθώς τις σχετικές τεχνολογίες αιχμής. 

Το πέμπτο κεφάλαιο συνθέτει όλα τα παραπάνω για την υλοποίηση του σκοπού της 

εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται οι παράμετροι σχεδιασμού (περιβάλλον, αρχές 

και κανόνες), παρουσιάζεται η βασική διεργασιακή δομή της μεθοδολογίας και 

αναλύεται στις επιμέρους ενέργειες, αποτυπώνονται οι μηχανογραφικές ανάγκες και 

τέλος, παρουσιάζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η αρχιτεκτονική των 

απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Το πρώτο κεφάλαιο στοχεύει στην δημιουργία ενός συγκροτημένου εννοιολογικού 

πλαισίου που θα καλύπτει σφαιρικά το μοντέλο της συμπαραγωγής δημοσίων 

υπηρεσιών και ειδικότερα: 

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μία ολοκληρωμένη θεωρητική θεμελίωση της 

συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας η έννοια ορίζεται 

πολύπλευρα σε συνάρτηση με τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις και στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται μία σύντομη αναδρομή στα αίτια και την πορεία εξέλιξής 

της. 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι συμπαραγωγής ανάλογα με το 

επίπεδο και εύρος παρέμβασης των χρηστών των υπηρεσιών (συνδιακυβέρνηση, 

συνδιαχείριση και συμπαραγωγή), καθώς επίσης οι μορφές που λαμβάνει σε 

συνάρτηση με τον τρόπο συμμετοχής των χρηστών (ατομική, ομαδική και 

συλλογική). 

Στην τέταρτη ενότητα, γίνεται μία αναφορά στο ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών 

σε δράσεις συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών, εστιάζοντας στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την πρόθεση για συμμετοχή. 

Τέλος, στην πέμπτη ενότητα γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις δυνατότητες που 

προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, ιδίως στους τομείς της επικοινωνίας και της 

κοινωνικής δικτύωσης με τη δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων
5
. 

                                                 

5
 Σύμφωνα με τον Rheingold (1993), δυνητική κοινότητα είναι μία κοινότητα 

ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, ιδέες και συναισθήματα μέσω 



7 

 

2.2 Θεωρητική Θεμελίωση της Συμπαραγωγής Δημοσίων 

Υπηρεσιών 

2.2.1 Εννοιολογική Ανάλυση και Ορισμοί 

Συμπαραγωγή δημοσίων υπηρεσιών είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για 

να αποδοθεί η ενεργός εμπλοκή του χρήστη μίας δημόσιας υπηρεσίας, κατά τη 

διαδικασία σχεδιασμού και παροχής της. 

Σύμφωνα με τον Pestoff (2012), το μοντέλο της συμπαραγωγής διαφέρει σημαντικά 

από το κλασσικό μοντέλο παραγωγής δημοσίων υπηρεσιών, όπου οι δημόσιοι φορείς 

έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της παραγωγής δημοσίων 

υπηρεσιών για τους πολίτες, που με τη σειρά τους, τις καταναλώνουν και τις 

αξιολογούν. Το κλασσικό μοντέλο βασίζεται σε δύο διακριτά σύνολα: 

α. των «κανονικών» παραγωγών, δηλαδή των Δημοσίων Οργανισμών Παροχής 

Υπηρεσιών - ΔΟΠΥ και 

β. των καταναλωτών των υπηρεσιών (πολίτες), 

με τη μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση να είναι στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων προβληματική. 

Σε αντιδιαστολή, το μοντέλο της συμπαραγωγής, βασίζεται στην ύπαρξη ενός 

ενεργού και συμμετοχικού πληθυσμού πολιτών, που είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και 

καταναλωτές. Στην περιοχή όπου τα δύο σύνολα τέμνονται (κοινή περιοχή στο 

Διάγραμμα 2.1), η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συνόλων 

αποτελεί αυτόματα εσωτερική λειτουργία, με αποτέλεσμα η δημόσια υπηρεσία να 

παρέχεται από μία οιονεί κοινοπραξία πολιτών και κρατικών παραγόντων. 

  

                                                                                                                                            

του διαδικτύου, ή άλλων δικτύων συνεργασίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

ενδεχομένως υπερβαίνοντας γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα, προκειμένου να 

επιδιώξουν κοινά συμφέροντα και στόχους. 
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Διάγραμμα 2.1 

Η σχέση Παραγωγών-Καταναλωτών  

σύμφωνα με το Μοντέλο της Συμπαραγωγής 

-  

 

Η συμπαραγωγή δημοσίων υπηρεσιών έχει δομηθεί πάνω σε δύο θεωρητικές 

προσεγγίσεις: 

 από τη μία πλευρά αυτήν της συμμετοχικής διακυβέρνησης (participatory 

governance), που εκπορεύεται από την κλασσική θεωρία του Δημόσιου 

Μάνατζμεντ και  

 από την άλλη αυτήν του καταναλωτισμού (consumerism), που συνδέεται με το 

κίνημα του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (Ewert & Evers, 2012). 

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ αυτών έγκειται στον ρόλο που αποδίδεται στους 

χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών, ως πολίτες ή ως καταναλωτές υπηρεσιών, 

αντίστοιχα. Εν τούτοις, αμφότερες εδράζονται σε κάποιες κοινές ιδέες, όπως είναι η 

εταιρικότητα και η συμπληρωματικότητα μεταξύ ΔΟΠΥ και πολιτών, καθώς και ο 

ενεργός ρόλος του πολίτη/καταναλωτή. 

Το μοντέλο της συμπαραγωγής - στη σύγχρονη μορφή του – αναπτύχθηκε από την 

Elinor Ostrom
6
 και το Εργαστήριο Πολιτικής Θεωρίας και Ανάλυσης του 

Πανεπιστημίου της Ιντιάνα (Η.Π.Α.) στη δεκαετία του 1970, όταν στο πλαίσιο 

                                                 

6
 Το έργο της πάνω στην ανάλυση του ρόλου των χρηστών στην παραγωγή δημόσιων 

αγαθών τιμήθηκε το 2009 με το Βραβείο Nobel στα Οικονομικά. 
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σχετικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή δημοσίων υπηρεσιών ήταν δυσχερής 

χωρίς την ενεργό συμμετοχή των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών. Έτσι, επινόησε 

τον όρο «συμπαραγωγή», προκειμένου να αποδώσει τη σχέση μεταξύ των ΔΟΠΥ και 

των πολιτών. 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, οι καταβολές της οποίας βρίσκονται στην 

κλασσική θεωρία του Δημόσιου Μάνατζμεντ, ως συμπαραγωγή ορίζεται το μείγμα 

των δράσεων/ενεργειών που υλοποιούνται από ΔΟΠΥ, από κοινού με ομάδες 

πολιτών, με στόχο την παραγωγή δημοσίων υπηρεσιών. Σε αυτήν τη διαδικασία, οι 

ΔΟΠΥ συμμετέχουν ως «επαγγελματίες» (professional) ή άλλως «κανονικοί» 

(regular) παραγωγοί, ενώ η «παραγωγή των πολιτών» (citizen production) βασίζεται 

στην εθελοντική εργασία ατόμων, ομάδων, ή συλλογικοτήτων, με στόχο την 

επαύξηση της ποιότητας ή/και της ποσότητας των δημοσίων υπηρεσιών που οι ίδιοι 

λαμβάνουν (Parks, et al., 1981). 

Ωστόσο, ο Bovaird αντέτεινε ότι: «Συμπαραγωγή είναι η παροχή υπηρεσιών μέσω 

κανονικών, μακροχρόνιων σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ επαγγελματιών 

παρόχων (οιουδήποτε τομέα της οικονομίας) και χρηστών των υπηρεσιών ή/και 

άλλων μελών της κοινωνίας, στο πλαίσιο των οποίων, όλοι οι συμμετέχοντες 

εισφέρουν σημαντικούς πόρους.» (2007, p. 847). Με τον τρόπο αυτό, ο Bovaird 

συμπεριέλαβε, από την μία πλευρά ως επαγγελματίες παρόχους και φορείς του 

ιδιωτικού Τομέα ή του Τρίτου Τομέα, και από την άλλη πλευρά τους εθελοντές και 

τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι χρήστες 

των υπηρεσιών).  

Τέλος, ο Alford (2009) διαχώρισε πλήρως την εθελοντική εργασία
7
 από τη 

συμπαραγωγή, με το σκεπτικό ότι κατά τον εθελοντισμό oι πολίτες εισφέρουν μεν 

πόρους, αλλά δεν καταναλώνουν οι ίδιοι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ αντίθετα 

κατά τη συμπαραγωγή, οι πολίτες ταυτόχρονα εισφέρουν πόρους και καταναλώνουν 

τις παραγόμενες υπηρεσίες. 

                                                 

7
 Εθελοντισμός είναι μία δράση αλληλεγγύης, κατά την οποία ένα άτομο ή μία ομάδα 

παρέχει υπηρεσίες χωρίς οικονομικό όφελος, με στόχο να ωφεληθεί άλλο άτομο, 

ομάδα ή οργανισμός (Wilson, 2000). 
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2.2.2 Η Εξέλιξη του Μοντέλου της Συμπαραγωγής 

Σύμφωνα με τον Pestoff (2012), οι σημαντικές κοινωνικές μεταβολές που επήλθαν 

στην Ευρώπη, ιδίως με την ανάπτυξη του Κοινωνικού Κράτους αμέσως μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέδειξαν το ζήτημα μίας ταχύτατα αναπτυσσόμενης, αλλά 

παραδοσιακά δομημένης δημόσιας διοίκησης, με ιεραρχικές διοικητικές δομές, η 

οποία αντιμετώπιζε τον πολίτη σαν έναν παθητικό καταναλωτή δημοσίων υπηρεσιών. 

Αργότερα, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ προδιέγραψε για τον πολίτη ένα νέο ρόλο, 

αυτόν του ενεργού καταναλωτή, ο οποίος θα είχε δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

διαφόρων παρόχων των (κρατικά χρηματοδοτούμενων) δημοσίων υπηρεσιών, οι 

οποίοι (πάροχοι) θα μπορούσαν δυνητικά να ανήκουν είτε στον δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό (κερδοσκοπικό ή μη) τομέα της οικονομίας. 

Πιο πρόσφατα, η εξάπλωση της Κοινωνίας της Δικτύωσης
8
 (Pestoff, 2012), 

λειτούργησε ως καταλύτης για την περαιτέρω μετεξέλιξη του Νέου Δημόσιου 

Μάνατζμεντ σε ένα πιο σύγχρονο και πολυδιάστατο μοντέλο παροχής δημοσίων 

υπηρεσιών και διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες θα αποκτούσαν 

έναν ακόμα πιο ενεργό ρόλο, ως συμπαραγωγοί μέρους των δημοσίων υπηρεσιών που 

καταναλώνουν. 

Στην τρέχουσα περίοδο, σοβαρές προκλήσεις, όπως ιδίως η γήρανση του πληθυσμού, 

η ημι-μόνιμη δημοσιονομική λιτότητα -που έγινε ακόμα πιο έντονη στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης- η όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων και τέλος η διαπίστωση 

του δημοκρατικού ελλείμματος σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, έχουν ωθήσει 

πολλές κυβερνήσεις στην αναζήτηση νέων τρόπων εμπλοκής των πολιτών τους στον 

σχεδιασμό και κυρίως στην παροχή κοινωνικών –κυρίως– υπηρεσιών. 

                                                 

8
 Μετάφραση του όρου ”network society”, που αναφέρεται στις κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτιστικές μεταβολές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της 

εξάπλωσης της δικτύωσης και των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών. 
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Και παρά το γεγονός ότι, τόσο η ιεράρχηση των παραπάνω προκλήσεων, όσο και ο 

τρόπος αντιμετώπισής τους, διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα κράτη, μπορεί κανείς να 

διακρίνει κάποιες κυρίαρχες τάσεις που -σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό- 

αναπτύσσονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως είναι: 

 η προώθηση του εθελοντισμού, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο• 

 η ανάπτυξη νέων τρόπων ενεργού εμπλοκής των πολιτών στην συμπαραγωγή 

κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο προς ίδιον όφελος, όσο και προς όφελος άλλων• 

 η διάδοση των μοντέλων της συν-διαχείρισης και συν-διακυβέρνησης, ιδίως μέσω 

της ενίσχυσης του ρόλου των Εθελοντικών/Κοινωνικών Οργανώσεων – ΕΚΟ• 

 η σύσταση συλλογικών οργάνων (π.χ. συμβουλίων χρηστών υπηρεσιών) σε 

τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των χρηστών και 

την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την παροχή των 

υπηρεσιών και τέλος, 

 η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη 

δημιουργία και υποστήριξη δυνητικών κοινοτήτων χρηστών δημοσίων 

υπηρεσιών. 

Μέσα από μία συνολική θεώρηση, οι παραπάνω τάσεις συνιστούν μία μείζονα θετική 

αλλαγή στον τρόπο παροχής των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά - ακόμα πιο σημαντικό- 

υποδηλώνουν μία δυναμική αλλαγής της σχέσης του Κράτους vis-à-vis με τις ΕΚΟ. 

2.3 Είδη και Μορφές Συμπαραγωγής Δημοσίων Υπηρεσιών 

O ρόλος των πολιτών και των ΕΚΟ στην παραγωγή δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και 

το περιεχόμενο της συνεργασίας τους με τους ΔΟΠΥ, οδήγησαν στην ανάπτυξη μίας 

τυπολογίας, η οποία δομείται πάνω σε δύο άξονες: τον τύπο της συμπαραγωγής και 

τη μορφή που λαμβάνει η συμμετοχή των Πολιτών. 
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Ειδικότερα, ως προς τον τύπο της συμπαραγωγής διακρίνουμε:  

1. Την (απλή) συμπαραγωγή (co-production), στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες 

παράγουν - τουλάχιστον εν μέρει - τις υπηρεσίες που οι ίδιοι καταναλώνουν. 

Αυτό το είδος συμπαραγωγής, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εναλλακτικό κανάλι 

παροχής υπηρεσιών από τους πολίτες προς τους πολίτες, με ή χωρίς τη συμμετοχή 

του κράτους, αλλά με κρατική χρηματοδότηση
9
 και ρυθμιστικό (νομο-

κανονιστικό) πλαίσιο (Brandsen & Pestoff, 2006). 

2. Τη συν-διαχείριση (co-management), όπου ΔΟΠΥ, από κοινού με ΕΚΟ, 

συνεργάζονται για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος 

συνδιαχείριση υποδηλώνει έναν ευρύτερο ρόλο των ΕΚΟ στις διαδικασίες 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και παροχής μίας δημόσιας υπηρεσίας, σε τοπικό 

-κατά κύριο λόγο- επίπεδο. 

3. Τη συν-διακυβέρνηση (co-government), στο πλαίσιο της οποίας ΕΚΟ, από κοινού 

με ΔΟΠΥ, συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού 

δημόσιων πολιτικών και διακυβέρνησης (Vaillancourt, 2009)
10

, που αφορούν 

τόσο το τοπικό όσο και ιδίως το εθνικό επίπεδο
11

.  

Επίσης, μπορεί κανείς να διακρίνει διάφορες σύνθετες μορφές συμπαραγωγής, που 

ενσωματώνουν χαρακτηριστικά περισσότερων του ενός είδους συμπαραγωγής, ενώ 

                                                 

9
 Η χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων μπορεί να έχει τη μορφή κρατικής 

επιχορήγησης, κουπονιών (vouchers), ή κάποιου είδους προνομιακό καθεστώς 

φορολόγησης. 

10
 Η διευθέτηση αυτή, στον Καναδά και σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής 

συχνά αναφέρεται ως συν-δημιουργία (co-construction). 

11
 Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση του Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του 

Βρετανικού Κράτους και των Εθελοντικών Οργανώσεων (Voluntary Sector 

Compacts) (Cabbinet Office and Nick Hurd MP, 2010), καθώς και οι τοπικές 

στρατηγικές συμπράξεις (Local Strategic Partnerships) και πάλι στη Μ. Βρετανία που 

στοχεύουν στην αναζωογόνηση των τοπικών Κοινωνιών. 
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υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου διαφορετικές χώρες μπορεί να υιοθετούν 

διαφορετικά μοντέλα για την παραγωγή μίας υπηρεσίας, ή σε μία χώρα να 

χρησιμοποιείται διαφορετικό μοντέλο συμπαραγωγής σε έναν τομέα υπηρεσιών από 

ότι σε έναν άλλο
12

. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Brudney and England (1983), ανάλογα με τη μορφή 

της συμμετοχής των πολιτών, η συμπαραγωγή μπορεί να λάβει τρεις μορφές: 

Ατομική, Ομαδική και Συλλογική και συγκεκριμένα: 

1. Η Ατομική Συμπαραγωγή αποτελεί την απλούστερη μορφή συμπαραγωγής, 

καθώς οι πολίτες συνεργάζονται απευθείας και σε ατομική βάση με τους 

αρμόδιους ΔΟΠΥ, για τη συμπαραγωγή υπηρεσιών, των οποίων είναι -κατά 

κανόνα- χρήστες, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση του προγράμματος 

«Δίκτυο Πολιτών» (“Burgenet”) στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του οποίου οι 

πολίτες καλούνται να συμβάλουν από κοινού με τις αστυνομικές αρχές στην 

πάταξη του εγκλήματος (Meijer, 2012). 

Σύμφωνα με την Strokosch (2012), η Ατομική Συμπαραγωγή μπορεί να αναλυθεί 

περαιτέρω σε τρεις υποκατηγορίες: την καταναλωτική, τη συμμετοχική και την 

ενισχυμένη (enhanced) συμπαραγωγή, η οποία αποτελεί στην ουσία μία μορφή 

συμμετοχικής συμπαραγωγής. 

Η Καταναλωτική Συμπαραγωγή (Consumer Co-production), εστιάζει στην 

εμπλοκή του πολίτη στη διαδικασία παραγωγής μίας δημόσιας υπηρεσίας, με 

αποκλειστικό σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής του κατά τη λήψη της. 

Κατά τη Συμμετοχική Συμπαραγωγή (Participative Co-production), επιχειρείται η 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών 

σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται χρήση μεθοδολογικών εργαλείων και 

μηχανισμών για την καταγραφή και αξιολόγηση των συμβουλών, υποδείξεων και 

                                                 

12
 Επί παραδείγματι, για την παροχή υπηρεσιών προσχολικής φροντίδας και αγωγής, 

η Γαλλία και η Γερμανία ακολουθούν το μοντέλο της συν-διαχείρισης και της 

συμπαραγωγής, στη Σουηδία χρησιμοποιείται μόνον η συμπαραγωγή, ενώ στην 

Ιταλία δεν ακολουθείται το μοντέλο της συμπαραγωγής (Pestoff, 2012). 
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παραπόνων που διατυπώνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παροχής των υπηρεσιών. 

2. Η Ομαδική Συμπαραγωγή αφορά στην εθελοντική και ενεργό συμμετοχή 

περισσοτέρων του ενός πολιτών για την επιδίωξη κοινού οφέλους, αποκλειστικά 

εντός των ορίων των συμφερόντων της ομάδας. Ως παράδειγμα μπορεί να 

αναφερθεί η περίπτωση των περιπολιών που πραγματοποιούνται από κατοίκους 

σε γειτονιές διαφόρων πόλεων (ιδίως των Η.Π.Α.) με στόχο την καταπολέμηση 

της εγκληματικότητας. 

3. Η Συλλογική Συμπαραγωγή αποτελεί μία παραλλαγή της Ομαδικής 

Συμπαραγωγής, αλλά διαφοροποιείται ως προς το γεγονός ότι: 

 αφενός για την παραγωγή της υπηρεσίας μεσολαβεί κάποια ΕΚΟ, στην οποία 

ο πολίτης συμμετέχει και η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται ως ένας 

ενιαίος οργανισμός με τον «κανονικό πάροχο» και 

 αφετέρου οι παραγόμενες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στα μέλη της ομάδας, 

αλλά αντίθετα απευθύνονται οριζόντια σε ολόκληρη την κοινότητα, χωρίς να 

γίνονται διακρίσεις επί τη βάσει της συμμετοχής.  

Διάγραμμα 2.2 

Τυπολογία Συμπαραγωγής Δημοσίων Υπηρεσιών 

 

Πηγή: Strokosch (2012) 
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Στο παραπάνω Διάγραμμα 2.2 παρέχεται μία συνοπτική αποτύπωση της τυπολογίας 

της συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών. 

2.4 Η Συμμετοχή των Πολιτών στη Συμπαραγωγή Δημοσίων 

Υπηρεσιών 

Η έννοια της συμπαραγωγής είναι συνυφασμένη με την συμμετοχή των πολιτών. Με 

στόχο την πληρέστερη μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι πολίτες συμμετέχουν 

σε δράσεις συμπαραγωγής, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα συμμετοχικότητας, 

όπως «η σκάλα συμμετοχής του πολίτη» (The Ladder of civic engagement) του 

Arnstein (1969). 

Διάγραμμα 2.3 

Η Σκάλα Συμμετοχής του Πολίτη 

  

Πηγή: Arnstein (1969)  
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Το μοντέλο αυτό, παρά την παλαιότητά του, χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από 

κάποιους ερευνητές, προκειμένου να αποτυπωθεί ο βαθμός/επίπεδο συμμετοχής των 

πολιτών σε μία δράση συμπαραγωγής. Τα υψηλότερα «σκαλιά» αντιστοιχούν σε ένα 

ρόλο του πολίτη με μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή στη διαδικασία της 

συμπαραγωγής. 

Από την άλλη πλευρά, το κίνημα του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, προσομοιάζει τις 

δημόσιες υπηρεσίες με καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η παραγωγή και η 

κατανάλωση αποτελούν διακριτές διεργασίας. Η θεωρία αυτή, μετατοπίζει το κέντρο 

βάρους από την πολίτη-συμπαραγωγό στον καταναλωτή-συμπαραγωγό, εστιάζοντας 

στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην παραγωγή της 

δημόσιας υπηρεσίας, μέσω μηχανισμών ελέγχου προερχόμενων από την αγορά, όπως 

η δυνατότητα επιλογής (choice), εξόδου (exit) και διατύπωσης παραπόνου ή 

διαμαρτυρίας (voice/complaint) (Parks, et al., 1981).  

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Alford (2002), στο πλαίσιο της έρευνας για τον 

προσδιορισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν την προθυμία των ατόμων για 

συμμετοχή σε δράσεις συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών, διακρίνει τρεις 

κατηγορίες συμμετεχόντων
13

: τους Πολίτες, τους Εθελοντές και τους Πελάτες ως 

εξής: 

 ένα άτομο που συμμετέχει σε δράση συμπαραγωγής υπηρεσιών υπό την ιδιότητα 

του Πελάτη, από την παραγόμενη υπηρεσία προσδοκά την απόκτηση ιδιωτικής 

αξίας, ασκεί το καταναλωτικό δικαίωμα της επιλογής (choice) και έχει άμεσο 

συμφέρον στη διασφάλιση της σχέσης του με τον βασικό πάροχο της υπηρεσίας, 

καθώς αυτό του αποφέρει (σε προσωπικό επίπεδο) κέρδος• 

                                                 

13
 Οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες και κατά μία έννοια 

ορίζουν διαφορετικές υποστάσεις ή ιδιότητες ενός ατόμου που εμπλέκεται σε μία 

διαδικασία συμπαραγωγής (π.χ. το άτομο μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολίτης και 

πελάτης, ή πολίτης και εθελοντής) και εφόσον το άτομο εμπίπτει σε περισσότερες 

από μία, τότε τα αντίστοιχα κίνητρα λειτουργούν προσθετικά. 
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 ένα άτομο που παράγει και δεν είναι ταυτόχρονα καταναλωτής ή καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο ωφελούμενος από την παραγόμενη υπηρεσία, εντάσσεται αυτόματα στην 

κατηγορία των Εθελοντών και τέλος, 

 ο Πολίτης είναι μέρος ενός συλλογικού «εμείς», που εκφράζεται μέσω θεσμικών 

μορφών διατύπωσης γνώμης (voice), όπως η ψήφος ή άλλες πολιτικές διεργασίες, 

ενώ ταυτόχρονα, η σχέση του με το Κράτος διέπεται από ένα συνεκτικό πλέγμα 

δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών.  

Καθεμία από τις παραπάνω έννοιες (Πολίτης, Πελάτης και Εθελοντής) παράγει 

διαφορετικά συμπλέγματα συμφερόντων, προσδοκιών και διακυβευμάτων, που με τη 

σειρά τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους παράγοντες που επηρεάζουν την τάση 

των ατόμων να εμπλακούν σε δράσεις συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών. Στον 

Πίνακα Π1 του Παραρτήματος παρουσιάζονται ιεραρχημένα κατά σειρά βαρύτητας, 

τα κίνητρα για τη συμμετοχή ατόμων από καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, σε 

δράσεις συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών (Alford, 2002). 

Η Sharp (1978) υποστηρίζει ότι στην κατηγορία των Πολιτών, η ιεράρχηση των 

κινήτρων συναρτάται με τον τύπο συμπαραγωγής. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε 

ατομική συμπαραγωγή υποκινείται περισσότερο μέσω υλικών από ότι κοινωνικών 

κινήτρων, ενώ η συμμετοχή σε ομαδική ή συλλογική συμπαραγωγή ωθείται 

περισσότερο από κοινωνικά κίνητρα. Παράλληλα, ο Αlford (2002) υποστηρίζει ότι 

για την κατηγορία των Πελατών, ενώ στις πιο απλές περιπτώσεις συμπαραγωγής 

κυριαρχούν τα υλικά κίνητρα και οι κυρώσεις, στις άλλες περιπτώσεις η προθυμία για 

συμμετοχή συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με πιο σύνθετα μη-υλικά κίνητρα, όπως η 

προσωπική ικανοποίηση, τα κοινωνικά κίνητρα και η δυνατότητα έκφρασης γνώμης. 

Τέλος, ο Alford θέτει το ζήτημα της ικανότητας του πολίτη για συμπαραγωγή μίας 

σύνθετης υπηρεσίας και διατυπώνει την άποψη ότι η απλοποίηση και τυποποίηση των 

εργασιών και η αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και η παροχή επαρκούς πληροφόρησης, 

εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, αποτελούν παράγοντες καθοριστικής 

σημασίας. 
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2.5 Οι Νέες Τεχνολογίες στη Συμπαραγωγή Δημοσίων Υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τον Mejer (2012), ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

συνέβαλαν στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την συμπαραγωγή υπηρεσιών, 

υπήρξε η αλματώδης πρόοδος που επετεύχθη κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις ΤΠΕ, 

με αιχμή του δόρατος την ανάπτυξη του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, 

αλλά και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών – ΓΣΠ (Geographical Information Systems - GPS), καθώς και τα 

Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, η επιτυχία εγχειρημάτων 

όπως αυτό της Wikipedia και του Linux, προέβαλε τις δυνατότητες που παρέχουν τα 

νέα μέσα, ιδίως για τη δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων και μέσω αυτών, τις 

γενικότερες προοπτικές για τον επανακαθορισμό των σχέσεων Κράτους – Πολίτη. 

Ο Mejer (2012) υποστηρίζει ότι, στην εποχή μας, ο ρόλος της τεχνολογίας είναι 

πολύπλευρος και αφορά ιδίως στην υποστήριξη νέων πρακτικών συμπαραγωγής, στη 

μείωση του κόστους δράσεων μεγάλης κλίμακας και χωρικής εμβέλειας και στο να 

καταστήσει κάποιες δράσεις πιο κοινωνικές και διασκεδαστικές. Στο πλαίσιο αυτό, 

παραδείγματα αξιοποίησης των ΤΠΕ, όπως η περίπτωση της διαχείρισης Τραπεζών 

Χρόνου (Cahn & Gray, 2012), η διαχείριση του Τηλεφωνικού Κέντρου «311» της 

Βοστώνης για την αναφορά μη-επειγουσών αναγκών (Clark, Brudney, & Jang, 2013), 

ή ακόμα και πιο σύνθετες δράσεις συμπαραγωγής όπως η πρωτοβουλία «Δίκτυο 

Πολιτών» (“Burgenet”) για τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας στην Ολλανδία, 

αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο των ΤΠΕ, στη βελτίωση του συντονισμού, τη 

μείωση του κόστους, αλλά και στην παροχή της ίδιας της υπηρεσίας. 

Τέλος, η χρήση της νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο του μοντέλου της συμπαραγωγής, 

προκαλεί στην επαφή κράτους-πολίτη μία μετατόπιση από το τυπικό-ορθολογικό σε 

ένα πιο κοινωνικό μοντέλο διεπαφής, καθώς πλέον οι δημόσιες υπηρεσίες παράγονται 

και καταναλώνονται μέσα σε ένα δίκτυο από πολίτες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν 

ταυτόχρονα, με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με ενδιάμεσους φορείς (π.χ. 

εθελοντικές οργανώσεις), αλλά και μεταξύ τους. Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων, 

διαμεσολαβούμενο από κατάλληλες διαδικτυακές δομές, όπως τα διάφορα forum και 

τα λοιπά μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ανθρώπινων 
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δικτύων και δυνητικών κοινοτήτων χρηστών
14

, που στη συνέχεια αποκτούν μια δική 

τους δυναμική. 

2.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε μία συνοπτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας γύρω από το 

ζήτημα της συμπαραγωγής δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο τη θεωρητική θεμελίωση 

της έννοιας στη βάση της ενοποίησης των θεωρητικών προσεγγίσεων, αφενός του 

κλασσικού και αφετέρου του νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, όσον αφορά στο 

περιεχόμενο της συμπαραγωγής και το ρόλο του πολίτη/καταναλωτή. 

Σε αυτή τη βάση, εδράζεται η σχετική τυπολογία της συμπαραγωγής, με άξονες, 

αντίστοιχα, τον τύπο (απλή συμπαραγωγή, συνδιαχείριση και συνδιακυβέρνηση) και 

τη μορφή που λαμβάνει η συμμετοχή των Πολιτών (Ατομική, Ομαδική και 

Συλλογική). 

Στη συνέχεια, η συστηματική προσέγγιση του ζητήματος της συμμετοχής των 

χρηστών των υπηρεσιών, μέσω και της διάκρισής τους σε Πολίτες, Πελάτες και 

Εθελοντές, αποτέλεσε τη βάση για την αναλυτική αποτύπωση των κινήτρων 

συμμετοχής τους σε δράσεις συμπαραγωγής. 

Τέλος, παρουσιάστηκε ο σημαντικός ρόλος της νέας τεχνολογίας και ιδίως των 

συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο για την υποστήριξη της εφαρμογής, όσο 

και για την εξέλιξη και διάδοση του μοντέλου της συμπαραγωγής δημοσίων 

υπηρεσιών. 

                                                 

14
 Παράδειγμα μίας τέτοιας κοινότητας, είναι το Finance Discussion Forum, που 

δημιουργήθηκε από το Υπ. Οικονομικών των Η.Π.Α. (Meijer, 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

3.1 Εισαγωγή 

Το τρίτο κεφάλαιο στοχεύει στην σφαιρική κάλυψη του ζητήματος των συμπράξεων, 

της εταιρικότητας και της δικτύωσης, τόσο μεταξύ οργανισμών, όσο και μεταξύ 

ανθρώπων, με γνώμονα, αφενός τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και αφετέρου τις πρόνοιες 

για την εφαρμογή του μοντέλου της συμπαραγωγής υπηρεσιών. 

Στη δεύτερη ενότητα, αρχικά γίνεται μία θεωρητική θεμελίωση της έννοιας της 

σύμπραξης, ενώ στη συνέχεια το κείμενο εστιάζει στις Τοπικές Συμπράξεις, ιδίως στη 

βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για τις Δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – ΤΑΠΤΚ, καθώς και του μοντέλου των 

Κοινωνικών Συμπράξεων. 

Η τρίτη ενότητα πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη δομή, τη νομική 

υπόσταση και τις πρόνοιες για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των εταίρων 

και της κοινωνίας των πολιτών. 

Στην τέταρτη ενότητα, κατ’ αρχήν παρουσιάζεται ο ρόλος του Εθελοντικού και 

Κοινωνικού Τομέα σε συνάρτηση με τη λειτουργία της Τοπικής Σύμπραξης και στο 

πλαίσιο του μοντέλου της συμπαραγωγής υπηρεσιών και στη συνέχεια αναλύονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική δικτύωση των Εταίρων. 

Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, γίνεται μία συνοπτική αναφορά στα ανθρώπινα δίκτυα, 

στα χαρακτηριστικά τους και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία και 

την διατήρησή τους, εστιάζοντας, τέλος, στους τεχνολογικούς παράγοντες και στη 

δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων. 
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3.2 Ορισμός, Χαρακτηριστικά και Είδη Τοπικών Συμπράξεων 

Σύμφωνα με τους Jouen et al. (2010), με τον όρο «σύμπραξη» περιγράφεται μία 

συμφωνία μεταξύ οργανισμών του δημοσίου, του ιδιωτικού ή/και του τρίτου τομέα, 

να συνεργαστούν στη βάση κοινού οράματος και στρατηγικής, προκειμένου, μέσω 

της ενοποίησης επιχειρησιακών πόρων και ικανοτήτων, να επιτύχουν κοινούς 

στόχους. Μία σύμπραξη μπορεί να έχει προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα και να 

αποτελεί μία τυπική ή/και θεσμοθετημένη δομή
15

, ή μία άτυπη δομή όπως 

Οργανώσεις και Δίκτυα από την Κοινωνία των Πολιτών
16

. Επίσης, ανάλογα με το 

είδος και το επίπεδο συνεργασίας, μία σύμπραξη μπορεί να αφορά σε δικτύωση για 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών (networking), σε συντονισμό των πόρων 

(coordination) ή σε στενή συνεργασία για την υλοποίηση κοινών δράσεων 

(collaboration). 

Μία σημαντική κατηγορία συμπράξεων είναι οι Τοπικές Συμπράξεις, σκοπός των 

οποίων είναι ο σχεδιασμός χωρικά προσδιορισμένων στρατηγικών, η προσαρμογή 

ευρωπαϊκών, εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών στις τοπικές συνθήκες και η λήψη 

πρωτοβουλιών στη βάση κοινών αναγκών, συμφερόντων και προτεραιοτήτων των 

τοπικών κοινωνιών. Για το λόγο αυτό, οι Τοπικές Συμπράξεις αποτελούν ένα δομικό 

στοιχείο του μοντέλου τοπικής ανάπτυξης και διακυβέρνησης, που προωθείται, τόσο 

σε διεθνές (μέσω Οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, κλπ), όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μέσω Κανονισμών της ΕΕ
17

, καθώς και μέσω των όρων χρηματοδότησης 

δράσεων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020, ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων του ΕΣΠΑ κατευθύνεται σε 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και 

                                                 

15
 Ως παράδειγμα αναφέρονται οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

και οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις στην Ελλάδα, οι Τοπικές Στρατηγικές Συμπράξεις 

(Local Strategic Partnerships) στη Μ. Βρετανία, κλπ. 

16
 Επί παραδείγματι το «Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας 

Πολιτών» (βλέπε http://socialactivism.gr/).  

17
 Όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1083/2006 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

http://socialactivism.gr/
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Δράσεις ΤΑΠΤΚ, για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα 

υλοποιηθούν υποχρεωτικά μέσω Τοπικών Συμπράξεων. 

Ένα άλλο είδος συμπράξεων, το οποίο, λόγω του κοινωνικού του προσανατολισμού 

και της τοπικής του διάστασης, παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο των σκοπών του 

παρόντος κειμένου, είναι οι Κοινωνικές Συμπράξεις• ένα μοντέλο που δίνει έμφαση 

στις συμμετοχικές διαδικασίες, στη συστηματική αξιοποίηση πόρων που παρέχονται 

από μεμονωμένους πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές οργανώσεις 

κ.λπ., αλλά ταυτόχρονα και στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων στους τομείς της 

οργάνωσης και της παροχής των υπηρεσιών (Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015). 

Μετά τα παραπάνω, στο παρόν κείμενο, η έννοια της Τοπικής Σύμπραξης συνδυάζει 

τα χαρακτηριστικά: 

 αφενός της Τοπικής Σύμπραξης, όπως αυτή περιγράφεται στον Οδηγό ΤΑΠΤΚ 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014), ενσωματώνοντας εγγενώς τη χωρική διάσταση, τη 

συμμετοχικότητα, καθώς και στοιχεία συμπαραγωγής υπηρεσιών και 

 αφετέρου της Κοινωνικής Σύμπραξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Π. 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», εστιάζοντας στην παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών και τη μέγιστη εμπλοκή της Κοινωνίας των Πολιτών, 

καθώς και τις κοινές απαιτήσεις σε θέματα διαχειριστικής επάρκειας, σχεδιασμού, 

οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. 

3.3 Ζητήματα Εταιρικότητας και Δομής Τοπικών Συμπράξεων 

Είναι γεγονός ότι οι τοπικές κοινότητες παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε 

ότι αφορά την ικανότητά τους να συγκροτούν και να διατηρούν σε επιχειρησιακή 

λειτουργία εταιρικά σχήματα με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των Τοπικών 

Συμπράξεων και κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο ο σχεδιασμός της κάθε σύμπραξης 

να είναι ειδικά προσαρμοσμένος στις τοπικές συνθήκες. Εν τούτοις, σε γενικές 

γραμμές υπάρχουν δύο μοντέλα Τοπικών Συμπράξεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014): 
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 Το πρώτο μοντέλο αφορά στη σύσταση μίας εξ’ ολοκλήρου νέας νομικής 

οντότητας (συνήθως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στην οποία συμμετέχουν 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι τοπικοί φορείς. Στην περίπτωση αυτή και ιδίως εφόσον 

προκύπτει απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας (π.χ. για την ένταξη έργων σε Ε.Π. 

του ΕΣΠΑ), μπορεί να επιλεγεί η λύση της αξιοποίησης ενός έμπειρου εταίρου 

(π.χ. ενός Δήμου) στο ρόλο του Επικεφαλής Εταίρου, ο οποίος θα αναλάβει εξ’ 

ολοκλήρου την ευθύνη της διοίκησης και της διαχείρισης των δράσεων, 

αναθέτοντας ταυτόχρονα τα θέματα σχεδιασμού, επιλογής έργων, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ, σε ειδική επιτροπή στην οποία 

εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι. 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η βούληση των τοπικών εταίρων για σύσταση νέας 

δομής και ιδίως εάν ταυτόχρονα προκύπτει και ζήτημα διαχειριστικής επάρκειας, 

ένας έμπειρος εταίρος μπορεί να αναλάβει το ρόλο του Υπολόγου Φορέα, ο 

οποίος θα έχει αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Επικεφαλής Εταίρου, ενώ για 

τα θέματα σχεδιασμού, επιλογής έργων, παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ, θα 

είναι υπεύθυνη ειδική επιτροπή, στην οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι ή 

υπο-σύμπραξη απαρτιζόμενη από τους λοιπούς εταίρους. 

Η μορφή και η νομική υπόσταση της σύμπραξης αποτυπώνεται στο καταστατικό της, 

το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζεται η 

διοικητική και επιχειρησιακή δομή της σύμπραξης και διασφαλίζεται η άμεση και 

ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και ιδίως των ΕΚΟ στις 

διαδικασίες που αφορούν στον προσδιορισμό των τοπικών προβλημάτων και 

αναγκών, καθώς και στη χάραξη στρατηγικής και την υλοποίηση συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση τους. Τέλος, διασφαλίζεται ότι μέσω της 

στρατηγικής θα εκπροσωπούνται ισόρροπα τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και 

ότι σε κάθε σκέλος της θα αποδίδεται ίση βαρύτητα κατά τη φάση της υλοποίησης. 

3.4 Δικτύωση και ο ρόλος του Εθελοντικού και Κοινωνικού Τομέα 

Η Τοπική Σύμπραξη δομείται κυρίως πάνω στη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 

ΔΟΠΥ από τη μία πλευρά και των ΕΚΟ από την άλλη. Και αυτό, διότι αναγνωρίζεται 

ότι οι ΕΚΟ, ενεργώντας ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του «επαγγελματικού» 
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παρόχου (ΔΟΠΥ) και του χρήστη των υπηρεσιών, έχουν ένα αντικειμενικό 

πλεονέκτημα σε ότι αφορά, τόσο την ικανότητα διάγνωσης και άμεσης ανταπόκρισης 

στις ανάγκες των χρηστών, όσο και ιδίως την προώθηση της εμπλοκής των χρηστών 

σε δράσεις συλλογικής συμπαραγωγής υπηρεσιών (collective co-production). 

Ωστόσο, η Strokosch (2012), επισημαίνει δύο ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά τη συνεργασία των ΔΟΠΥ με τις ΕΚΟ: 

Το πρώτο, αφορά στη θεσμική τους υπόσταση, με βάση την οποία οι ΕΚΟ 

διακρίνονται σε: 

 θεσμοθετημένες, όπου περιλαμβάνονται οργανώσεις που ασχολούνται σε σταθερή 

βάση με την παροχή υπηρεσιών, δέχονται κρατική χρηματοδότηση και οι οποίες 

μπορούν να αποτελέσουν εταίρο της Τοπικής Σύμπραξης και  

 μη θεσμοθετημένες, που βασίζονται σε δωρεές και λειτουργούν κατά κύριο λόγο 

στην περιφέρεια του συστήματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και οι οποίες 

δε μπορούν να συμμετάσχουν στην Τοπική Σύμπραξη ως Εταίροι, αλλά μόνο 

μέσω της δικτύωσης των εμπλεκομένων τοπικών φορέων. 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στον (πραγματικό ή προσλαμβανόμενο από αυτές) κίνδυνο 

ιδρυματοποίησης (institutionalization) που διατρέχουν οι ΕΚΟ, μέσω της στενής 

συνεργασίας τους με ΔΟΠΥ και τους λοιπούς εταίρους, να απολέσουν την αυτονομία 

και την ταυτότητά τους και να μετατραπούν σε ένα εξάρτημα του κλασσικού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών - γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την 

αποτελεσματικότητά τους στο ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ του Κράτους και του 

Πολίτη. Εν πολλοίς, ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται από τη δυνατότητα 

που παρέχεται στις ΕΚΟ, στο πλαίσιο του μοντέλου της συν-διακυβέρνησης, μέσω 

των Τοπικών Συμπράξεων να συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών, 

καθώς και του σχεδιασμού και παροχής των υπηρεσιών, δίνοντάς τους βήμα για να 

προωθήσουν ουσιαστικά τις θέσεις και τους σκοπούς τους. 

Κρίσιμη παράμετρος για την επίτευξη των σκοπών της σύμπραξης, αποτελεί η 

ποιότητα της συνεργασίας, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την ύπαρξη ισότιμων 

σχέσεων μεταξύ των εταίρων. Ωστόσο, η προσδοκία σχέσεων απόλυτης ισοτιμίας δεν 

είναι ρεαλιστική, καθώς η θέση ισχύος σχετίζεται, αφενός με τους πόρους που ο κάθε 
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εταίρος συνεισφέρει και αφετέρου με το στρατηγικό ρόλο που έχει μέσα στη 

σύμπραξη, καθώς και με τη δυνατότητά του να μπλοκάρει τη λήψη αποφάσεων 

(Klijn, Koppenjan, & Termeer, 1995). Ταυτόχρονα, οι σχέσεις μεταξύ φορέων που 

συνεργάζονται στο πλαίσιο δικτύων, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία, 

τη φήμη, την αμοιβαιότητα και πάνω από όλα στην εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται 

μεταξύ των οργανισμών, που στις περισσότερες περιπτώσεις αντανακλά τις 

προσωπικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών τους (Vidal, 2006). 

Προς τούτο, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κατάλληλου οργάνου διαμεσολάβησης 

(mediator), έργο του οποίου θα είναι η διευκόλυνση και η καθοδήγηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών του δικτύου, με στόχο την ανάπτυξη των 

σχέσεων συνεργασίας (Strokosch, 2012). Το όργανο αυτό, είναι σκόπιμο να 

λειτουργεί στο πλαίσιο του ΔΟΠΥ (π.χ. του Δήμου)
18

, με την υποστήριξη των 

υπηρεσιών εξειδικευμένου στελέχους ή εξωτερικού συμβούλου
19

. 

Τέλος, οι απαιτήσεις που προκύπτουν από ένα διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου 

συνεργασίας ιδίως μεταξύ των Εταίρων, καθώς και οι παράμετροι που σχετίζονται με 

την συμπαραγωγή υπηρεσιών, ενδέχεται να  καθιστούν σκόπιμη την υλοποίηση 

προσαρμογών σε διοικητικές ή/και επιχειρησιακές διεργασίες των εν λόγω 

οργανισμών. 

3.5 Ανθρώπινα Δίκτυα και Δυνητικές Κοινότητες 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής της 

τοπικής κοινωνίας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εδράζεται, τόσο η έννοια της 

συμπαραγωγής, όσο και της Τοπικής Σύμπραξης, vis-à-vis με την ανάπτυξη 

κοινωνικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται ως 

«[…] δίκτυα σε συνδυασμό με κοινά πρότυπα συμπεριφοράς, κοινές αξίες και 

                                                 

18
 Οι πόροι που διαχειρίζεται, η κρατική εξουσία και ιδίως η δημοκρατική 

νομιμοποίηση, εξ αντικειμένου προσδίδουν στο ΔΟΠΥ μία εξέχουσα υπόσταση στο 

δίκτυο. 

19
 Βλέπε Ενότητα 4.4 «Ο Ρόλος του Κοινωνικού Σχεδιαστή». 
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αντιλήψεις, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνεργασία εντός και μεταξύ 

ομάδων.» (OECD, 2007), συνδέοντας οργανικά την έννοια του κοινωνικού 

κεφαλαίου με τη συνεργασία και τη δικτύωση. 

Ο βασικός ρόλος ενός ανθρώπινου δικτύου είναι η ανταλλαγή απόψεων, η διακίνηση 

ιδεών, η αλληλοϋποστήριξη και η δημιουργία δεσμών μεταξύ των μελών του, τα 

οποία αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέλη μιας κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αίσθηση «του ανήκειν» από τα μέλη αποτελεί μοχλό διατήρησης και περαιτέρω 

επέκτασης του δικτύου, αλλά και εφαλτήριο για να μπορέσει το δίκτυο να αποκτήσει 

τη δική του οντότητα και δυναμική, υπερβαίνοντας ενίοτε τους αρχικούς σκοπούς 

δημιουργίας του. Τα δίκτυα είναι δυνατόν να λειτουργούν ως ανοικτοί ή κλειστοί 

σχηματισμοί, ενώ χαρακτηρίζονται από την πυκνότητα και εμβέλεια των σχέσεων 

που εμπεριέχουν, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες δημιουργίας και διατήρησης ενός δικτύου, είναι η 

ανταπόκρισή του περιεχομένου του στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μελών 

(επαγγελματικές, προσωπικές, κλπ), η ευχέρεια πρόσβασης και επικοινωνίας, καθώς 

και η δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Είναι 

δε χαρακτηριστικό ότι τα κοινωνικά οφέλη που παρέχουν τα δίκτυα στα μέλη τους, 

αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή ενός ατόμου σε δράσεις συμπαραγωγής 

υπηρεσιών και τα μόνα που ισχύουν ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του ως Πολίτης, 

Πελάτης ή Εθελοντής (Alford, 2002). 

Παράλληλα, η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και ιδίως των τεχνολογιών που συνδέονται 

με το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία, έχει δώσει τεράστια ώθηση στην 

κοινωνική δικτύωση και τη δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων. Σύμφωνα με τον 

Mezgar (2006), η δυνατότητα μίας δυνητικής κοινότητας να επιτύχει τους στόχους 

της, εξαρτάται από τρεις κύριους παράγοντες: τη δομή της Κοινότητας που πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο οριζόντια, την ύπαρξη υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης, 

τόσο μεταξύ των μελών, όσο και προς τους διαχειριστές του δικτύου (εφόσον 

υπάρχουν) και τέλος, την εμπέδωση κοινών στόχων, τόσο ως προς το θεματικό 

αντικείμενο, όσο και ως προς την ίδια τη συμμετοχή στην κοινότητα με όρους 

εμπιστοσύνης, ιδιωτικότητας και ελευθερίας της έκφρασης. 
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3.6 Ανακεφαλαίωση 

Τοπική Σύμπραξη είναι μία μορφή συνεργασίας μεταξύ οργανισμών του δημοσίου, 

του ιδιωτικού και του εθελοντικού και κοινωνικού τομέα, με στόχο το σχεδιασμό 

χωρικά προσδιορισμένων στρατηγικών, την προσαρμογή ευρωπαϊκών, εθνικών ή 

περιφερειακών πολιτικών στις τοπικές συνθήκες και τη λήψη πρωτοβουλιών στη 

βάση κοινών αναγκών, συμφερόντων και προτεραιοτήτων των τοπικών κοινωνιών. 

Δύο είναι τα κύρια μοντέλα Τοπικών Συμπράξεων, το πρώτο εκ των οποίων αφορά 

στη δημιουργία μίας νέας νομικής οντότητας, της οποίας θα ηγείται ένας εκ των 

εταίρων και το δεύτερο στην αξιοποίηση της νομικής οντότητας ενός εκ των εταίρων. 

Και στις δυο περιπτώσεις, ο εν λόγω εταίρος θα έχει την ευθύνη της διοίκησης και 

διαχείρισης των έργων, ενώ για θέματα σχεδιασμού, επιλογής έργων, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ, υπεύθυνη θα είναι ειδική επιτροπή στην οποία 

θα εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι. 

Σύμφωνα με τις αρχές που πρέπει να διέπουν το καταστατικό των συμπράξεων, αλλά 

και το μοντέλο της συν-διακυβέρνησης, αναδεικνύεται ο κεντρικός ρόλος που 

καλούνται να διαδραματίσουν οι ΕΚΟ, είτε ως εταίροι, είτε ως μέλη του δικτύου της 

σύμπραξης. Ταυτόχρονα, καθοριστικός παράγοντας σημασίας για την πραγμάτωση 

των σκοπών της Τοπικής Σύμπραξης, είναι η καλή και αποδοτική συνεργασία μεταξύ 

των εταίρων, για τη διασφάλιση της οποίας προτείνεται η δημιουργία ενός 

διαμεσολαβητικού οργάνου εκ μέρους του Δημοσίου Οργανισμού που συμμετέχει 

στη σύμπραξη. 

Τέλος, η δημιουργία και η υποστήριξη της λειτουργίας δικτύων πολιτών, ιδίως μέσω 

της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της ανάπτυξης δυνητικών 

κοινοτήτων, αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράγοντα για την προώθηση της 

συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις συμπαραγωγής που υλοποιεί η 

Τοπική Σύμπραξη. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει αναφερθεί και στο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, η βασική 

διεργασιακή δομή του προτεινόμενου μεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο 

του Κοινωνικού Σχεδιασμού, που παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρόν κεφάλαιο. 

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μία θεωρητική θεμελίωση της έννοιας του 

Κοινωνικού Σχεδιασμού, σε συνάρτηση με τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις 

(Ολοκληρωμένος Λογικός Σχεδιασμός, Σταδιακή Επαύξηση). 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα είδη του Κοινωνικού Σχεδιασμού 

(Ορθολογικός, Κανονιστικός, Συνολικός, κλπ.) και αναφέρονται οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις αναφορικά με τους στόχους και το περιεχόμενο του σχεδιασμού, τη 

συμμετοχή των πολιτών και το ρόλο του Κοινωνικού Σχεδιαστή
20

, συνοπτική 

περιγραφή του οποίου γίνεται στην τέταρτη ενότητα. 

Στην πέμπτη ενότητα γίνεται μία αδρή περιγραφή της διαδικασίας του Κοινωνικού 

Σχεδιασμού και τέλος, στην έκτη ενότητα γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις 

δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, ιδίως μέσω των Π.Σ. 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για 

την υποστήριξη της διαδικασίας του Κοινωνικού Σχεδιασμού. 

                                                 

20
 Εφεξής θα αναφέρεται εναλλακτικά και ως «Σχεδιαστής». 
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4.2 Θεωρητική Θεμελίωση του Κοινωνικού Σχεδιασμού 

Κοινωνικός σχεδιασμός είναι μία μεθοδολογία ολοκληρωμένου σχεδιασμού-

διαμόρφωσης πολιτικής σε συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, που επιχειρεί να καλύψει 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες των κοινωνιών και των μελών τους, μέσω σχεδιασμού 

στρατηγικής και προγραμμάτων δράσης που ενσωματώνουν αναπτυξιακές, περιβαλ-

λοντικές, χωροταξικές και κοινωνικές παραμέτρους (RMIT University, 2016). 

Χαρακτηριστικό του Κοινωνικού Σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι το αποτέλεσμα δεν 

μετριέται μόνο με οικονομικά μεγέθη, αλλά ιδίως με όρους κοινωνικούς, ηθικής και 

δικαιοσύνης, προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των μελών της 

κοινωνίας και να διαφυλάσσεται η κοινωνική συνοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του Κοινωνικού Σχεδιασμού θεμελιώνεται πάνω σε δύο 

άξονες: 

α) Στον άξονα των Αξιών: ο Κοινωνικός Σχεδιασμός συμβαδίζει με το Κράτος 

Πρόνοιας και συνεπώς θέτει στο επίκεντρο της δράσης του την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους μέσω της κοινωνικής πολιτικής 

(που μέσω του σχεδιασμού μεγιστοποιεί τα αποτελέσματά της), στοχεύει σε μια 

κοινωνία όπου οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες πρέπει να περιορίζονται, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή της κοινωνίας και να αποφεύγονται οι 

κοινωνικές συγκρούσεις. 

β) Στον άξονα των Ιδεολογιών: Το θεμέλιο των κοινωνικών συστημάτων διακρίνεται 

σε δύο κύρια συστήματα κοινωνικής αντίληψης και οργάνωσης, από τη μία 

πλευρά τον Οικονομικό Φιλελευθερισμό που εδράζεται στην αξία της Ελευθερίας 

και πρεσβεύει την ελεύθερη αγορά και από την άλλη πλευρά τον Σοσιαλισμό που 

εδράζεται στην αξία της Ισότητας και έχει στην πυρήνα του τις έννοιες του 

κρατικού παρεμβατισμού, της καθολικότητας των δικαιωμάτων και της 

αναδιανομής. 

Η κλασσική προσέγγιση στον Κοινωνικό Σχεδιασμό ονομάζεται «Ολοκληρωμένος 

Λογικός Σχεδιασμός» (Comprehensive Rational Planning), έχει τις ρίζες της στην 

φιλοσοφία του Λογικού Θετικισμού, σύμφωνα με την οποία όλα τα κοινωνικά 

προβλήματα μπορούν να οριστούν και τα αίτιά τους να αναγνωριστούν και να 
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προσδιοριστούν με ακρίβεια. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συλλογή όλων 

των απαραίτητων πληροφοριών και τα σχέδια που θα προκύψουν θα πρέπει να 

βασίζονται εξ’ ολοκλήρου σε συγκεκριμένα στοιχεία και λογικούς υπολογισμούς, 

ανεξαρτήτως του κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτιστικού πλαισίου (Morcol, 2007). 

Λόγω της «μονολιθικότητας» του Ολοκληρωμένου Λογικού Σχεδιασμού, 

εμφανίστηκαν εναλλακτικές θεωρίες, όπως ιδίως η θεωρία του Charles Lindblom's 

(1959) με την ονομασία «Σταδιακή Επαύξηση» ή «Ασύνδετη Σταδιακή Επαύξηση» 

(Incrementalism or Disjointed Incrementalism), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η 

επαναλαμβανόμενη εφαρμογή μικρής κλίμακας βελτιωτικών παρεμβάσεων και 

προσαρμογών, προσεγγίζοντας σταδιακά το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

4.3 Είδη Κοινωνικού Σχεδιασμού 

Τα σημαντικότερα είδη κοινωνικού σχεδιασμού είναι τα εξής: 

1. Ορθολογικός Σχεδιασμός: Είναι ο περισσότερο διαδεδομένος τύπος γιατί 

εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία εφαρμογής του Κοινωνικού Σχεδιασμού. Απορρέει 

από το λογικό θετικισμό και τον εμπειρισμό και βασίζεται κατεξοχήν στην 

επιστημονική διαδικασία. Είναι κατά το δυνατό αντικειμενικός σχεδιασμός και 

υπακούει στην αρχή της αριστοποίησης
21•  

2. Κανονιστικός Σχεδιασμός: βρίσκεται σχεδόν στον αντίποδα του ορθολογικού 

σχεδιασμού και υπηρετεί πρωτίστως κοινωνικές αξίες και ηθικούς στόχους για 

μια πιο ανθρώπινη κοινωνία και δευτερευόντως τους στόχους της 

«αριστοποίησης». Η οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική που απευθύνεται σε 

μειονεκτούσες ομάδες (ανάπηροι, μετανάστες, κλπ.), εκφράζεται με τον 

κανονιστικό σχεδιασμό• 

                                                 

21
 Η αρχή της αριστοποίησης ορίζει ότι η προσπάθεια θα πρέπει να στοχεύει στην 

επιλογή εκείνης της λύσης που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του κόστους και 

μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. 
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3. Συνολικός Σχεδιασμός: Αντιμετωπίζει την παρέμβαση για έναν συγκεκριμένο 

τομέα από όλες τις πλευρές, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατές λύσεις και 

χρησιμοποιώντας πληθώρα μεταβλητών που μορφοποιούν το πρόβλημα• 

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Βασίζεται στην επιλογή συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών του προβλήματος και επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το 

αποτέλεσμα και να δώσει την πιο αποδοτική λύση• 

5. Συμπτωματικός ή Συγκυριακός Σχεδιασμός: Χρησιμοποιείται όταν η παρέμβαση 

στοχεύει στην έγκαιρη και στιγμιαία λύση για γεγονότα που προκλήθηκαν 

ξαφνικά (π.χ καταστροφικός σεισμός, ή άλλη φυσική καταστροφή που δημιουργεί 

αστέγους, αρρώστους, κλπ.)• 

6. Συνηγορικός ή Σχεδιασμός Συνηγορίας: Απευθύνεται σε συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες ή σε μικρότερες γεωγραφικές ή διοικητικές ενότητες και 

στοχεύει σε λύσεις που είναι ευνοϊκές- δηλαδή συνηγορούν υπέρ των ατόμων στα 

οποία απευθύνεται. 

Ανάλογα με τις ανάγκες, συχνά οι Σχεδιαστές χρησιμοποιούν μεικτούς τύπους 

Κοινωνικού Σχεδιασμού. 

Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορετικές προσεγγίσεις στο μοντέλο του Κοινωνικού 

Σχεδιασμού, τόσο ως τους στόχους και το περιεχόμενο, όσο ως προς το ρόλο του 

Σχεδιαστή και συγκεκριμένα: 

 Σύμφωνα με τον Rothman (1975), στόχος του Κοινωνικού Σχεδιασμού είναι η 

εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αφορά στην κοινότητα ως σύνολο, ή σε 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, που είναι και οι αποδέκτες. Ο Σχεδιαστής 

είναι εξειδικευμένο στέλεχος φορέα, τον οποίο και εκπροσωπεί. Ο ρόλος του 

εστιάζεται κυρίως στη διευθέτηση ενός συγκεκριμένου ζητήματος και 

αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την επίλυσή του. Η συμβατική 

τάση στον Κοινωνικό Σχεδιασμό οριοθετεί το ρόλο του Σχεδιαστή ως ουδέτερο, 

χωρίς προσωπική εμπλοκή με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αμέτοχο στην 

πολιτική διαδικασία και τις πιθανές αντιθέσεις σε πολιτικό επίπεδο. Δεν εξετάζει 

πιθανές συγκρούσεις ή αντικρουόμενα συμφέροντα, δεν αποκλείει τη συνεργασία 
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με τοπικές ελίτ, αλλά δεν υποστηρίζει τη συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

 Η προσέγγιση του Thomas (1983), διαφοροποιείται ελαφρώς από του Rothman, 

καθώς προτείνει την, κατά περίπτωση, ενσωμάτωση διαδικασιών που ευνοούν 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας (έρευνες για τις απόψεις του ντόπιου 

πληθυσμού, αξιοποίηση της εμπειρίας και γνώσης εκπροσώπων της τοπικών 

συλλόγων και δικτύων ή ανοιχτές συναθροίσεις με την κοινότητα, κλπ.). 

 Σε αντίθεση με τις παραπάνω συμβατικές προσεγγίσεις, ο Peterman (2004) 

υποστηρίζει ότι: 

- κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει πολιτική διάσταση• 

- στόχος του Σχεδιαστή είναι να κάνει τη διαδικασία του σχεδιασμού 

προσβάσιμη και κατανοητή από όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας και να 

αναπτύξει προγράμματα που ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των πιο 

αδύναμων μελών της κοινότητας και τέλος, 

- ο Σχεδιαστής θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τις αξίες του και να 

εκπροσωπεί κυρίως τα άτομα εκείνα που πλήττονται από τις υπάρχουσες 

«ορθολογικές» πολιτικές.  

Τέλος, στο πλαίσιο των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης, με συμμετοχή των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιχειρείται να εφαρμοστεί ένα 

συνεργατικό μοντέλο σχεδιασμού, στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκονται ζητήματα 

όπως: 

 η ενδυνάμωση της Κοινότητας• 

 η δημιουργία Τοπικών Συμπράξεων μεταξύ του Δήμου, φορέων του Δημοσίου 

και του Ιδιωτικού τομέα, καθώς και ΕΚΟ• 

 η δημιουργία Συμπράξεων σε υποπεριφερειακό/διαπεριφερειακό επίπεδο• 

 η σύνδεση με εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς και σχηματισμούς, κλπ. 
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Για τον σκοπό αυτό, οι Σχεδιαστές πρέπει να έχουν δυνατότητα εφαρμογής 

συμμετοχικών πρακτικών σχεδιασμού, που θα αναπτύσσουν και θα αξιοποιούν τον 

δημόσιο διάλογο με τους πολίτες, σχετικά με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και 

τους τρόπους με τους οποίους οι ανάγκες αυτές συνδέονται με το στενό και το 

ευρύτερο περιβάλλον τους.  

4.4 Ο Ρόλος του Κοινωνικού Σχεδιαστή 

Ο Κοινωνικός Σχεδιαστής (Social Planner) είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας, 

ο οποίος συμμετέχει πολύπλευρα στην διαδικασία του Κοινωνικού Σχεδιασμού, 

αναλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, μία πλειάδα ρόλων και αρμοδιοτήτων για 

λογαριασμό του φορέα που υλοποιεί την διαδικασία του Κοινωνικού Σχεδιασμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα καθήκοντα του Σχεδιαστή
22

 περιλαμβάνουν την παροχή 

συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και 

τα πολιτικά όργανα, ή/και την συμμετοχή ή τον συντονισμό ομάδων έργου, ο σκοπός 

των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει: 

 τη διενέργεια ερευνών και αναλύσεων, ιδίως για την αναγνώριση και την 

ιεράρχηση των κύριων ζητημάτων που απασχολούν την κοινότητα• 

 το σχεδιασμό και την αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών• 

 το σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και συντονισμό της υλοποίησης ή/και 

αξιολόγηση πρωτοβουλιών/έργων/προγραμμάτων• 

 την προώθηση της συμμετοχής του κοινού και των λοιπών ενδιαφερομένων 

μερών (public participation) στις σχεδιαζόμενες/υλοποιούμενες δράσεις• 

                                                 

22
 Αναλυτική αναφορά στα καθήκοντα του Σχεδιαστή γίνεται σε προκήρυξη του 

Δήμου Edmonton (City of Edmonton CA, n.d.) που είναι αναρτημένη στη σχετική 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. 
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 την υποβοήθηση της ενδυνάμωσης της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξης του 

κοινωνικού κεφαλαίου• 

 την παροχή υποστήριξης στην εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης• 

 την παροχή υπηρεσιών mentoring και coaching προς τα αρμόδια όργανα του 

φορέα και τέλος,  

 την παροχή υποστήριξης προς τα αρμόδια όργανα με στόχο την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και φορέων, αλλά 

και σε γενικότερα θέματα καλής διακυβέρνησης. 

4.5 Η Διαδικασία του Κοινωνικού Σχεδιασμού 

Ο Κοινωνικός Σχεδιασμός είναι μία κυκλική διαδικασία, με συγκεκριμένη περίοδο 

(π.χ. ετήσια, τριετής), στο τέλος κάθε κύκλου της οποίας ακολουθεί αξιολόγηση, που 

χρησιμοποιείται για την ανατροφοδότηση-βελτίωση του συστήματος
23

. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα Κοινωνικού Σχεδιασμού, όπως αυτό που έχει 

υιοθετηθεί από την Περιφέρεια της Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας (NSW 

Department of Local Government, 2002), αυτό που προτείνεται από το European 

Social Network (n.d.) και χρησιμοποιείται από διάφορους φορείς της ευρωπαϊκής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, τα στάδια 

που περιλαμβάνουν είναι, σε γενικές γραμμές, τα εξής: 

1. Συλλογή Δεδομένων 

2. Διαχείριση και Αξιολόγηση Δεδομένων  

3. Ανάλυση Δεδομένων 

                                                 

23
 Κατά την εκτέλεση πιλοτικών (κυρίως) δράσεων που έχουν την μορφή έργου 

(project) με συγκεκριμένη αρχή και τέλος, μπορεί να προβλέπεται η εκτέλεση της 

παραπάνω διαδικασίας άπαξ. 
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4. Εκπόνηση του Σχεδίου 

5. Διαβούλευση, Σχεδιασμός και Οριστικοποίηση του Σχεδίου 

6. Παρουσίαση του Σχεδίου 

7. Λήψη Απόφασης / Υλοποίηση του Σχεδίου 

8. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Ανατροφοδότηση 

 

Διάγραμμα 4.1 

Το Μοντέλο Κοινωνικού Σχεδιασμού του Δήμου Βιέννης 

 

Πηγή: European Social Network (n.d.) 

 

Κατά τη διαδικασία του Κοινωνικού Σχεδιασμού, ο Σχεδιαστής αναλύει και 

χρησιμοποιεί τρείς αλληλεξαρτώμενους και αλληλοεπιδρώντες παράγοντες: 

 Δεδομένα: Στοιχεία που προσδιορίζουν το πρόβλημα, ως προς τα αίτια που το 

προκαλούν, την υφιστάμενη κατάσταση, το σύστημα και τις επιμέρους 

συμπεριφορές του συστήματος που πρέπει να αλλάξουν. 
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 Αξίες: Ένα πλαίσιο αξιών που λειτουργεί ως ένα πρίσμα, μέσω του οποίου τα 

στοιχεία που αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση αναλύονται και 

αξιολογούνται, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο μία κατάσταση είναι 

επιθυμητή, ευνοϊκή, επικίνδυνη ή ιδεολογικά παραδεκτή για την κοινωνία και για 

ποιο τμήμα της. 

 Ενέργειες. Ο Σχεδιαστής δεν περιορίζεται στην ανάλυση της κατάστασης και την 

περιγραφή της θεωρητικής αντίληψης ενός προβλήματος, αλλά προχωρά στο 

σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την επίλυσή του. 

4.6 Νέες Τεχνολογίες στον Κοινωνικό Σχεδιασμό 

Οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, ιδίως μέσω των συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, δίνουν τη δυνατότητα στους Σχεδιαστές να ενημερώνουν, να 

αλληλεπιδρούν και να διαβουλεύονται, τόσο με τους διάφορους εμπλεκόμενους 

φορείς (stakeholders), όσο και με τους πολίτες, αυξάνοντας τη συμμετοχικότητα και 

μέσω αυτής την διαφάνεια και την λογοδοσία, με απώτερο σκοπό την πολιτική 

νομιμοποίηση και συνειδητή αποδοχή των προς εφαρμογή παρεμβάσεων από την 

τοπική κοινωνία. 

Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες σύγχρονες τάσεις στον Κοινωνικό Σχεδιασμό είναι 

η αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, που δίνει τη δυνατότητα 

ψηφιακής χαρτογράφησης και πολυδιάστατης οπτικής αποτύπωσης των κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών ακόμα και φυσικών φαινομένων, που αποτελούν εισροές 

στην διαδικασία του Κοινωνικού Σχεδιασμού, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της 

αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, όσο και κατά το στάδιο της αξιολόγησης. 

Τέλος, σε επιχειρησιακό επίπεδο, η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει στον Σχεδιαστή τα 

απαραίτητα εργαλεία για την υποστήριξη της εργασίας του σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας του Κοινωνικού Σχεδιασμού, ξεκινώντας από την συλλογή, αποθήκευση, 

επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και φθάνοντας μέχρι την υποστήριξη της 

διοίκησης, του συντονισμού, της διαχείρισης και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων. 
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4.7 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό, ορίστηκε η έννοια του Κοινωνικού Σχεδιασμού, έγινε μία 

συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων και 

παρουσιάστηκαν τα διάφορα είδη του, καθώς και ο καθοριστικής σημασίας ρόλος του 

Σχεδιαστή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αδρές γραμμές η διαδικασία που 

ακολουθείται στο μοντέλο του Κοινωνικού Σχεδιασμού και οι σύγχρονες τεχνολογίες 

που το υποστηρίζουν.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μοντέλο του Κοινωνικού Σχεδιασμού προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο και συνεκτικό μεθοδολογικό πλαίσιο, για τον καθορισμό, την 

εξειδίκευση και την υλοποίηση δράσεων, με στόχο την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, 

την επίλυση προβλημάτων ή/και γενικότερα την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μία 

κοινότητα, με όρους βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων και μέσω της επίτευξης 

συνεργειών μεταξύ τοπικών φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του προτεινόμενου 

μεθοδολογικού πλαισίου, καθώς και των βασικών στοιχείων του επιχειρησιακού 

μοντέλου σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπράξεων για τη συμπαραγωγή 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά το ευρύτερο περιβάλλον (PEST 

Environment) στο πλαίσιο του οποίου γίνεται ο σχεδιασμός, καθώς επίσης οι αρχές 

και κανόνες που διέπουν το μεθοδολογικό πλαίσιο. 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η βασική διεργασιακή δομή του μεθοδολογικού 

πλαισίου, με τη μορφή μίας σειράς διαδοχικών βημάτων, καθένα από τα οποία 

αναλύεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ανάλυσης. 

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται μία ανασκόπηση των επιμέρους λειτουργιών, που 

κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθούν μηχανογραφικά και η σύνθεσή τους σε 

ευρύτερες λειτουργικές περιοχές – υποσυστήματα. 

Τέλος, στην πέμπτη ενότητα γίνεται μία σύνθεση των παραπάνω υποσυστημάτων σε 

Π.Σ., παρουσιάζονται οι γενικές αρχές της αρχιτεκτονικής τους, καθώς και ζητήματα 

διαλειτουργικότητας και φιλοξενίας. 
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5.2. Περιβάλλον και Άξονες Σχεδιασμού 

Όπως έχει αναφερθεί και στο εισαγωγικό κεφάλαιο, οι σημαντικές περικοπές στη 

χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας της χώρας μας, ως 

επακόλουθο της βαθειάς οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των 

κοινωνικών αναγκών, είχε σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των συλλογικών 

δράσεων προνοιακού εθελοντισμού (Μπουρίκος, 2013 και Σημίτη, 2014), καθώς και 

την ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 

ιδίως μέσω της δημιουργίας συμπράξεων φορέων και δικτύων κοινωνικής 

προστασίας
24

, οι δράσεις των οποίων χρηματοδοτούνται, κατά κύριο λόγο, από το 

ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Ωστόσο, η αξιοποίηση της τάσης αυτής προς όφελος της κοινωνίας, τόσο με όρους 

ποιότητας και καθολικότητας, όσο και με όρους αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας, προϋποθέτει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδίου παραγωγής κοινωνικών υπηρεσιών, στο σχεδιασμό του 

οποίου απαιτείται να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και συλλογικότητες 

και στο πλαίσιο του οποίου η πανσπερμία των παραπάνω δράσεων θα τίθεται κάτω 

από ενιαίο προγραμματισμό, οργάνωση και συντονισμό. 

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι οι εξής: 

 Πλήρης εφαρμογή των κανόνων της χρηστής διακυβέρνησης
25• 

 Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής και ανάπτυξη του Κοινωνικού Κεφαλαίου• 

                                                 

24
 Ένα παράδειγμα είναι το Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης Περιστερίου - 

Κοινωνικό Φαρμακείο (http://www.domesperisteri.gr/farmakeio.html). 

25
 Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η χρηστή διακυβέρνηση διαθέτει τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά: Είναι συμμετοχική, προσανατολισμένη στην επίτευξη συναίνεσης, 

υπεύθυνη/υπόλογη, διαφανής, ανταποκριτική, αποτελεσματική και αποδοτική, δίκαιη, 

ανοικτή σε όλους και τέλος, ακολουθεί τους κανόνες του κράτους δικαίου (2007). 

http://www.domesperisteri.gr/farmakeio.html
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 Εφαρμογή του μοντέλου της συμπαραγωγής υπηρεσιών και ειδικότερα του τύπου 

της συν-διακυβέρνησης
26• 

 Υλοποίηση του σχεδίου μέσω Τοπικών Συμπράξεων
27• 

 Προώθηση της αποτελεσματικής δικτύωσης των εταίρων, των λοιπών 

εμπλεκομένων φορέων και συλλογικοτήτων και των πολιτών και τέλος, 

 Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ. 

5.3 Βασική Διεργασιακή Δομή 

Η διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 

Σχεδίου παραγωγής Κοινωνικών Υπηρεσιών, που προτείνεται στο πλαίσιο του 

παρόντος κειμένου, βασίζεται στο μοντέλο του Κοινωνικού Σχεδιασμού. Ο 

Κοινωνικός Σχεδιασμός είναι μία κυκλική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το 

σχέδιο (social plan) εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται διαρκώς, σε συνάρτηση με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις (διαρκώς μεταβαλλόμενες) ανάγκες της 

κοινωνίας. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου, επελέγη ο 

συμμετοχικός/συνεργατικός τύπος Κοινωνικού Σχεδιασμού, που εστιάζει στη 

συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικοτήτων στο σχεδιασμό των πολιτικών. 

Η βασική δομή της διαδικασίας του Κοινωνικού Σχεδιασμού, υπέστη πλήθος 

προσαρμογών, για την ενσωμάτωση των σταδίων σύστασης και λειτουργίας Τοπικών 

Συμπράξεων, στοιχείων συμπαραγωγής, καθώς και τη διασύνδεσή της με τη 

διαδικασία Επιχειρησιακού Προγραμματισμού των Δήμων. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου μοντέλου, αποτελεί ο κρίσιμος ρόλος 

που αποδίδεται στον Κοινωνικό Σχεδιαστή, έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, που 

                                                 

26
 Βλέπε ενότητα 2.3 «Είδη και Μορφές Συμπαραγωγής Δημοσίων Υπηρεσιών». 

27
 Βλέπε ενότητες 3.2 «Ορισμός, Χαρακτηριστικά και Είδη Τοπικών Συμπράξεων» 

και 3.3 «Ζητήματα Εταιρικότητας και Δομής Τοπικών Συμπράξεων». 
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είτε ανήκει στο δυναμικό του Δήμου, είτε προσλαμβάνεται ως εξωτερικός 

συνεργάτης και ο οποίος, κατά περίπτωση, αναλαμβάνει μία πλειάδα καίριων 

αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Κοινωνικού Σχεδιασμού
28

. 

Η δομή της διαδικασίας σχεδιασμού και εκτέλεσης του Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Σχεδίου παραγωγής Κοινωνικών Υπηρεσιών φαίνεται στον Πίνακα 

5.1 που ακολουθεί. 

Πίνακας 5.1 

Διαδικασία Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και Παραγωγής Υπηρεσιών 

1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.1. Λήψη Απόφασης από αρμόδια Όργανα του Δήμου 

1.2. Επιλογή Κοινωνικού Σχεδιαστή και ανάθεση του Έργου 

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

2.1. Καθορισμός Πλαισίου Ανάλυσης 

2.2. Προσδιορισμός των Προβλημάτων και των Αιτίων που τα προκαλούν 

2.3. Διερεύνηση Δυνατοτήτων Αντιμετώπισης των Προβλημάτων 

2.4. Διαμόρφωση Τελικών Προτάσεων 

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

3.1. Διατύπωση Οράματος και Στρατηγικών Σκοπών 

  

                                                 

28
 Βλέπε ενότητα 4.4 «Ο ρόλος του Κοινωνικού Σχεδιαστή». 
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Πίνακας 5.1 

Συνέχεια 

3.2. Διαβούλευση με Τοπικούς Φορείς - Οργανώσεις και Πολίτες 

3.3. Προετοιμασία Δημιουργίας Σύμπραξης 

3.4. Οριστικοποίηση Οράματος και Στρατηγικών Σκοπών 

3.5. Δημοσιοποίηση Συμπερασμάτων και προτεινόμενων Παρεμβάσεων 

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

4.1. Διατύπωση Στρατηγικής 

4.2. Επιλογή Πολιτικών ανά τομέα Παρέμβασης (αρχές, κριτήρια και 

κατευθύνσεις) 

4.3. Διαβούλευση με Τοπικούς Φορείς - Οργανώσεις και Πολίτες 

4.4. Διατύπωση Εναλλακτικών Προτάσεων (εφόσον απαιτείται) 

4.5. Οριστικοποίηση - Κατάρτιση Τοπικής Στρατηγικής 

4.6. Δημοσιοποίηση Συμπερασμάτων και Προτεινόμενων Παρεμβάσεων 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

5.1. Διατύπωση πρότασης για Δομή Σύμπραξης στους υποψήφιους Εταίρους 

5.2. Διαβούλευση με υποψήφιους Εταίρους 

5.3. Οριστικοποίηση Δομής Σύμπραξης 

  



43 

 

Πίνακας 5.1 

Συνέχεια 

5.4. Λήψη Απόφασης από Όργανα Διοίκησης Εταίρων για συμμετοχή στη 

Σύμπραξη 

5.5. Υπογραφή Καταστατικού από τους Εταίρους 

5.6. Ένταξη των σκοπών της Σύμπραξης στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό 

των Εταίρων 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

6.1. Διερεύνηση-Οριστικοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης 

6.2. Μεσο-μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός των Πόρων 

6.3. Καθορισμός Συστήματος Παρακολούθησης και Συντονισμού των Δράσεων 

(Όργανα και Διαδικασίες) 

6.4. Καθορισμός Συστήματος Οικονομικής Παρακολούθησης 

(Όργανα και Διαδικασίες) 

6.5. Καθορισμός Συστήματος Αξιολόγησης (Όργανα και Διαδικασίες) 

6.6. Διευθέτηση Ζητημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας 

6.7. Δημιουργία των αναγκαίων Προϋποθέσεων από τους Εταίρους για την 

υλοποίηση των Δράσεων (οργανωτικών, στελέχωσης, κλπ)  

6.8. Δημιουργία/προσαρμογή Π.Σ. Διοίκησης/ Διαχείρισης Έργων 

6.9. Κατάρτιση Αναλυτικών Σχεδίων Δράσης 
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Πίνακας 5.1 

Συνέχεια 

6.10. Δημοσιοποίηση Σχεδίων Δράσης 

7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

7.1. Κατάρτιση και υποβολή Αιτήματος-των Χρηματοδότησης 

7.2. Υλοποίηση – Παρακολούθηση των Δράσεων 

7.3. Διαχείριση των Δράσεων 

7.4. Διαρκής Αξιολόγηση των Δράσεων: 

κατά τη διάρκεια (on-going), διαμορφωτική (formative), συμμετοχική 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

8.1. Σχεδιασμός Αξιολόγησης 

(εκ των υστέρων, θετικιστική και συμμετοχική) 

8.2. Υλοποίηση Αξιολόγησης 

8.3. Διάδοση/Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων 

8.4. Ανατροφοδότηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για λήψη Αποφάσεων 

σχετικά την υλοποίηση προσαρμογών ή τη διακοπή της Παρέμβασης 

Τα αναλυτικά στάδια της διαδικασίας παρατίθενται στον Πίνακα Π2 του 

Παραρτήματος. 
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5.4. Ανάλυση Μηχανογραφικών Αναγκών – Λειτουργική Περιγραφή 

Υποσυστημάτων 

Μετά την εξέταση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας σχεδιασμού και εκτέλεσης 

του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου παραγωγής Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

κατεγράφησαν οι ενέργειες που κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθούν από αντίστοιχες 

λειτουργίες των Π.Σ. και οι οποίες συγκροτούν τις λειτουργικές περιοχές που 

φαίνονται στο Διάγραμμα 5.1. 

Διάγραμμα 5.1 

Διάγραμμα SANKEY για την αντιστοίχηση 

Σταδίων Βασικής Διεργασιακής Δομής και 

Λειτουργικών Περιοχών Μηχανογραφικής Υποστήριξης 
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Ειδικότερα, οι λειτουργικές περιοχές αναλύονται ως εξής: 

1. Διαδικτυακός Τόπος (web-site) της Σύμπραξης 

Ο διαδικτυακός τόπος της Σύμπραξης είναι το κεντρικό σημείο πρόσβασης και μέσο 

διεπαφής των στελεχών των Φορέων και ΕΚΟ που, είτε συμμετέχουν ως εταίροι, είτε 

εμπλέκονται στη λειτουργία της Σύμπραξης, των μελών των δικτύων 

πολιτών/χρηστών (εφεξής μελών), καθώς και του ευρέως κοινού, τόσο με τη 

Σύμπραξη, όσο και μεταξύ τους. Κατά την είσοδό του, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση 

στα αντίστοιχα στοιχεία ενημέρωσης–πληροφόρησης, δικτύωσης, κλπ., που 

προβλέπονται βάσει της ιδιότητάς του. 

Στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του διαδικτυακού τόπου βρίσκεται ένα σύγχρονο 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – ΓΣΠ (Geographical Information Systems - 

GIS). Για τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιείται ένα προηγμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
29

, που -εκτός των άλλων- διαχειρίζεται τις 

εισροές από τα υπόλοιπα Π.Σ., ενώ παράλληλα παρέχει στους χρήστες δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης με τρόπους που υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς, περιλαμβάνοντας 

τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, διαδραστικών συστημάτων πλοήγησης και 

ιδίως μέσω ΓΣΠ, κλπ.
30

 Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες αποκτούν δυνατότητα 

προσαρμογής και προσωποποίησης της εμπειρίας πλοήγησης, γεγονός που καθιστά 

τη χρήση του διαδικτυακού τόπου πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα, ιδιότητες 

                                                 

29
 Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι μία εφαρμογή λογισμικού που 

υποστηρίζει τη δημιουργία/διαμόρφωση και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου 

ενός διαδικτυακού τόπου, μέσω ενός απλού συστήματος διεπαφής, από πολλούς 

χρήστες ταυτόχρονα, που λειτουργούν σε ατομική ή/και συνεργατική βάση (White, 

2005). 

30
 Μια καλή πρακτική υλοποίησης των παραπάνω, αποτελεί ο διαδικτυακός τόπος 

του Δήμου Chesterfield (Βιρτζίνια, ΗΠΑ) (http://www.chesterfield.gov), ο οποίος, το 

2011 ανακηρύχθηκε κορυφαίος του είδους του σε εθνική κλίμακα από το Κέντρο 

Ψηφιακής Διοίκησης (Center for Digital Government, 2011). 
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που γίνονται ολοένα και περισσότερο απαιτητές, ιδίως από τις νεώτερες ηλικίες 

(Meijer, 2012). 

Τέλος, θα παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη να εισφέρουν χρήματα (δωρεές), με 

χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής (πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, paypal, κλπ.). 

2. Διαχείριση Στοιχείων Φορέων, ΕΚΟ και Μελών 

Περιλαμβάνει τις λειτουργίες εισαγωγής, τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων 

όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και Οργανισμών, ΕΚΟ και μελών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενδελεχή καταγραφή των ικανοτήτων και των πόρων 

των Φορέων και ΕΚΟ, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συνολικής 

ικανότητας και πόρων της Σύμπραξης. Ωστόσο, η επιλογή των κατάλληλων 

χαρακτηριστικών που απαιτούνται για το συγκεκριμένο σκοπό, αποτελεί αντικείμενο 

εξειδικευμένης μελέτης που υπερβαίνει τους σκοπούς του παρόντος κειμένου. 

3. Εργαλεία Συμμετοχικότητας και Δικτύωσης (e-Participation & Networking Tools) 

Διακρίνουμε τέσσερα βασικά εργαλεία
31

: 

 Ηλεκτρονική Διαβούλευση (e-Consultation): Τυπική διαδικασία με κατεύθυνση 

«από πάνω προς τα κάτω», στο πλαίσιο της οποίας τα αρμόδια όργανα της 

Σύμπραξης ζητούν τη άποψη των μελών, προκειμένου να πάρουν απόφαση 

σχετικά με κάποιο ζήτημα. Το λογισμικό, παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέου 

ζητήματος Διαβούλευσης, διαχείρισης ενεργών ζητημάτων, καταγραφής των 

απόψεων των μελών, καθώς και πρόσβασης στα ζητήματα και στις αντίστοιχες 

απόψεις. 

 Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (e-Voting): Τυπική διαδικασία όμοια με την 

Διαβούλευση, με μόνη διαφορά ότι τα μέλη καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 

έναν αριθμό από εναλλακτικές προτάσεις. Ομοίως, το λογισμικό παρέχει τη 

                                                 

31
 Καλή πρακτική στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί ο διαδικτυακός τόπος του 

Δήμου Bristol, UK. (https://www.bristol.gov.uk/council-and-mayor/consultations-

and-petitions).  
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δυνατότητα εισαγωγής νέας ψηφοφορίας, διαχείρισης ενεργών ψηφοφοριών, 

καταχώρησης της ψήφου, καθώς και πρόσβασης στα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών. 

 Ηλεκτρονικό Ψήφισμα/Αίτημα (e-Petition): Τυπική διαδικασία με κατεύθυνση 

«από κάτω προς τα πάνω», δια της οποίας ένα μέλος μπορεί να θέσει ένα ζήτημα 

και εφόσον αυτό υποστηριχθεί (ψηφιστεί) από ένα αριθμό μελών που υπερβαίνει 

κάποιο συγκεκριμένο όριο, τότε το ζήτημα εισάγεται αυτόματα στα αρμόδια 

όργανα της Σύμπραξης για συζήτηση. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα 

εισαγωγής νέου ψηφίσματος, διαχείρισης ενεργών ψηφισμάτων, υποστήριξης 

ψηφίσματος, καθώς και πρόσβασης στα αποτελέσματα Ψηφισμάτων. 

 Ηλεκτρονική Ομάδα Συζήτησης (e-Panel): Είναι μία άτυπη διαδικασία, στο 

πλαίσιο της οποίας τα μέλη των Ομάδων έχουν τη δυνατότητα να συζητούν και 

να ανταλλάσσουν απόψεις με τα αρμόδια όργανα της Σύμπραξης, με ειδικούς σε 

διάφορα θεματικά πεδία, αλλά και μεταξύ τους, καθώς επίσης να συμμετέχουν σε 

δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, συζητήσεις, εργαστήρια (workshops), έρευνες 

και μετρήσεις γνώμης. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιείται ένας συνδυασμός 

ηλεκτρονικών μέσων, όπως χώροι συζητήσεων (discussion forums), εργαλεία 

άμεσης επικοινωνίας (live chat), καθώς και εργαλεία διενέργειας ερευνών 

(surveys, polls, questionnaires). 

Η Ηλεκτρονική Ομάδα Συζήτησης, αποτελεί το εργαλείο υποστήριξης της δικτύωσης 

της Σύμπραξης, μέσω του οποίου υποστηρίζονται δίκτυα των εξής κύριων 

κατηγοριών: 

 Δίκτυο στελεχών των Εταίρων της Σύμπραξης• 

 Δίκτυο στελεχών των Εταίρων της Σύμπραξης και στελεχών των ΕΚΟ που δε 

συμμετέχουν ως Εταίροι στη Σύμπραξη• 

 Δίκτυα εκπροσώπων της Σύμπραξης, στελεχών των ΕΚΟ που δε συμμετέχουν ως 

Εταίροι στη Σύμπραξη και μελών (πολιτών/χρηστών που συμμετέχουν στις 

δράσεις συμπαραγωγής)• 
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 Δίκτυα στελεχών κάποιου εμπλεκόμενου Φορέα ή ΕΚΟ και των δικών του μελών 

(ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στις δράσεις συμπαραγωγής της Σύμπραξης)
 32

. 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, 

ένα δίκτυο μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό, με ελεύθερη ή ελεγχόμενη εγγραφή, 

διαχειριζόμενο (moderated) ή μη, κλπ.
33

 

4. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που τίθεται στην υπηρεσία του σύγχρονου 

κοινωνικού σχεδιασμού είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – ΓΣΠ 

(Geographical Information Systems - GIS), τα οποία παρέχουν δυνατότητες 

ψηφιακής χαρτογράφησης και πολυδιάστατης οπτικής αποτύπωσης πληροφοριών. 

Έτσι, με τη χρήση ΓΣΠ μπορούν, επί παραδείγματι, να καταγραφούν τάσεις 

(δημογραφικές, αναπτυξιακές, κοινωνικο-οικονομικές, εγκληματικότητα, κλπ.) ή να 

μελετηθεί η επίδραση κάποιων παραγόντων (φυλετικών, εθνικών, οικονομικών, κλπ.) 

σε μία κοινότητα. Για τους λόγους αυτούς, τα ΓΣΠ αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για 

τον εντοπισμό περιοχών παρέμβασης, την αξιολόγηση των προγραμμάτων, την 

οργάνωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, κλπ. (Mizrahi & Davis, 2008, pp. 59-

60).  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, τα ΓΣΠ μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

εργαλείο ανάλυσης, σε συνδυασμό με τα εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδομένων που ακολουθούν ή/και ως μέσο αποτύπωσης και παρουσίασης στοιχείων 

ή/και ως μέσο πλοήγησης του διαδικτυακού τόπου της Σύμπραξης, όπως θα 

αναφερθεί στην επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. 

                                                 

32
 Τα δίκτυα αυτά φιλοξενούνται στο διαδικτυακό τόπο της Σύμπραξης υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: ο εν λόγω Φορέας ή ΕΚΟ να συμμετέχει στη Σύμπραξη, είτε ως 

Εταίρος, είτε ως απλό μέλος και τα μέλη του δικτύου του να εγγράφονται στο μητρώο 

μελών της Σύμπραξης. 

33
 Επί παραδείγματι, το δίκτυο στελεχών των Εταίρων της Σύμπραξης προτείνεται να 

είναι ένα κλειστό, περιορισμένης πρόσβασης, μη διαχειριζόμενο δίκτυο. 



50 

 

5. Διενέργεια Ερευνών - Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων 

Η αποτύπωση διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και ιδίως των απόψεων 

των πολιτών, αποτελεί δομικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασμού και εκτέλεσης 

του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου παραγωγής Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Για το σκοπό αυτό, σε αρκετά στάδιά της προβλέπεται η διενέργεια ερευνών 

(surveys, polls, questionnaires), όπως για τη διάγνωση των αναγκών ή της αποδοχής 

της στρατηγικής, για την αξιολόγηση των δράσεων, κλπ. Η αποτύπωση της άποψης 

των πολιτών και ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών συμμετοχικής αξιολόγησης, είναι 

απαραίτητη για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αλλά και για τη βελτίωση της λειτουργίας της Σύμπραξης, καθώς και των εργαλείων 

(μεθοδολογικών, τεχνολογικών, κλπ) που αξιοποιεί. 

Η διενέργεια ερευνών διακρίνεται σε τέσσερα κύρια στάδια: Σχεδιασμός 

Ερωτηματολογίου, Διακίνηση Ερωτηματολογίου/Λήψη Απαντήσεων, Επεξεργασία 

Δεδομένων και Ανάλυση Αποτελεσμάτων. Για τον σχεδιασμό των ερωτηματολογίων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές λογισμικού, είτε ανοικτού κώδικα 

(Open Source) όπως το Lime Survey, είτε εμπορικού λογισμικού όπως το SPSS. Η 

διακίνηση των ερωτηματολογίων μπορεί να γίνεται, είτε μέσω της ανάρτησης στο 

διαδικτυακό τόπο της Σύμπραξης (π.χ. σε κάποια Ομάδα Συζήτησης ή σε κάποια 

ιστοσελίδα), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την υποστήριξη των 

αρμόδιων στελεχών (και ιδίως του Σχεδιαστή) στην επεξεργασία των δεδομένων και 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές όπως το 

Microsoft Excel ή πιο εξειδικευμένα συστήματα όπως το SPSS, αλλά και σχετικές 

λειτουργίες των ΓΣΠ που αναφέρονται παραπάνω. 

6. Ενημέρωση – Πληροφόρηση 

Η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης αποτελεί έναν τομέα καίριας σημασίας για 

την επίτευξη των σκοπών της Σύμπραξης και ταυτόχρονα ένα πεδίο στο οποίο η 

τεχνολογία των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα. Για τον λόγο αυτό, βασικό 

κανάλι παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης θα αποτελέσει ο διαδικτυακός τόπος 

της Σύμπραξης. 

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης-πληροφόρησης απευθύνονται σε τρία διακριτά κοινά: στο 

ευρύ κοινό, στα μέλη και στους Εταίρους της Σύμπραξης. 
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Το περιεχόμενο της ενημέρωσης, ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Προς το ευρύ κοινό, θα καλύπτει θέματα εθελοντισμού, πληροφορίες σχετικά με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Σύμπραξης, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, 

πληροφόρηση για δράσεις, εκδηλώσεις, αποφάσεις συλλογικών οργάνων της 

Σύμπραξης, καθώς και την έκδοση ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και 

ανακοινώσεων (bulletins), που κατ΄ επιλογήν του χρήστη θα μπορούν να 

αποστέλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ. 

 Προς τα μέλη, επιπρόσθετα με τα παραπάνω, θα καλύπτει θέματα σχετικά με τη 

συμμετοχή του μέλους σε συγκεκριμένες δράσεις, υφιστάμενες ή/και 

αναδυόμενες ανάγκες πόρων, συντονισμό δράσεων, κλπ. 

 Προς τους Εταίρους της Σύμπραξης, επιπρόσθετα με τα παραπάνω, θα καλύπτει 

ζητήματα θεσμικο-κανονιστικού πλαισίου, χρηματοδοτικών μέσων, συντονισμού 

δράσεων και πόρων, καθώς και ενημέρωση μέσω του συστήματος Διοικητικής 

Πληροφόρησης (MIS) που αναφέρεται παρακάτω, κλπ. 

7. Διαχείριση Αιτημάτων – Παραπόνων 

Η ανταποκρισιμότητα στις πραγματικές ανάγκες, τόσο των πολιτών/χρηστών όσον 

αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και των μελών στις λειτουργίες της 

Σύμπραξης, καθώς και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, αποτελούν βασικές αρχές της Σύμπραξης. 

Για τον σκοπό, στο πλαίσιο του διαδικτυακού τόπου θα λειτουργεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και 

παραπόνων. Με την υποβολή του αιτήματος/παραπόνου, θα σχηματίζεται αυτόματα 

ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα δρομολογείται αρμοδίως για την υλοποίηση των 

σχετικών ενεργειών, με την ολοκλήρωση των οποίων θα ενημερώνεται ο 

ενδιαφερόμενος (μέσω του διαδικτυακού τόπου, SMS, e-mail, κλπ). Παράλληλα, ο 

ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής 

του. 
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8. Προγραμματισμός - Διοίκηση – Διαχείριση – Συντονισμός - Παρακολούθηση 

Έργων και Επιχειρησιακών Πόρων - ΟΠΣΔΔΕΠ 

Ο τομέας αυτός καλύπτει κυρίως τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του 

Επικεφαλής/Υπόλογου Φορέα
34

, ο οποίος έχει την ευθύνη της υλοποίησης και 

διαχείρισης των δράσεων, έναντι των σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών, 

των λοιπών Εταίρων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 

Οι βασικές λειτουργίες του ΟΠΣΔΔΕΠ αφορούν στην παροχή υποστήριξης ιδίως για: 

 Οικονομικό Προγραμματισμό (βραχυπρόθεσμο και μεσο-μακροπρόθεσμο)• 

 Προγραμματισμό, Διοίκηση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

Έργων και Προγραμμάτων• 

 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου – ΣΔΕ (Ν.4314/2014 και συναφείς 

διατάξεις)• 

 Διαχείριση Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών και 

 Διαχείριση και Συντονισμό Πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, εξοπλισμού, 

υποδομών, κλπ) που καλύπτει επίσης την εθελοντική εργασία καθώς και δωρεές 

σε χρήμα και είδος. 

Τέλος, τμήμα του ΟΠΣΔΔΕΠ αποτελεί το Σύστημα Επιχειρησιακής-Διοικητικής 

Πληροφόρησης – ΣΕΠ (Management Information System – MIS), το οποίο αντλεί 

στοιχεία από το τη Βάση Δεδομένων του ΟΠΣΔΔΕΠ και κατόπιν κατάλληλης 

επεξεργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα διαβιβάζει: 

 στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου – ΣΔΠ (Content Management System - 

CMS) του Διαδικτυακού Τόπου της Σύμπραξης, το οποίο με τη σειρά του 

                                                 

34
 Βλέπε ενότητα 3.3 «Ζητήματα Εταιρικότητας και Δομής Τοπικών Συμπράξεων» 
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διαχωρίζει τις πληροφορίες ανάλογα με το είδος και τα δικαιώματα πρόσβασης 

και τις δημοσιεύει στις κατάλληλες ενότητες του διαδικτυακού τόπου
35

 και 

 στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το οποίο αποτυπώνει χωρικά τις 

πληροφορίες (π.χ. γεωγραφική κατανομή των πόρων) για χρήση από τα αρμόδια 

στελέχη της Σύμπραξης (ιδίως τον Σχεδιαστή), καθώς για την παρουσίασή τους 

μέσω του διαδικτυακού τόπου της Σύμπραξης. 

9. Παροχή-Συμπαραγωγή Υπηρεσιών  

Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες και οι γενικότερες παράμετροι που σχετίζονται με 

την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών διαφοροποιούνται σημαντικά και κατά 

περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος των υπηρεσιών, τον πληθυσμό-στόχο, κλπ. Στο 

πλαίσιο αυτό, η περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών των Π.Σ. 

υποστήριξης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, θα απαιτούσε μία ολοκληρωμένη 

μελέτη, στη βάση μίας συστηματικής καταγραφής της σχετικής περιπτωσιολογίας, 

κάτι που υπερβαίνει τους σκοπούς του παρόντος κειμένου. 

Εν τούτοις, υποστηρίζεται ότι, συγκεκριμένες λειτουργίες που αναφέρονται σε 

προηγούμενα πεδία, όπως επί παραδείγματι η ολοκληρωμένη διαχείριση και ο 

συντονισμός των πόρων και ιδίως των ανθρώπινων (π.χ. εθελοντές), των υλικών (π.χ. 

φάρμακα, τρόφιμα, κλπ) και των οικονομικών (π.χ. δωρεές), καθώς και η 

αποτελεσματική δικτύωση των Οργανώσεων και των μελών, παρέχουν έμμεσα 

σημαντική υποστήριξη στη συμπαραγωγή των υπηρεσιών. 

                                                 

35
 Επί παραδείγματι, στοιχεία οικονομικής παρακολούθησης των δράσεων θα 

αναρτώνται στο χώρο πληροφόρησης των Εταίρων, ενώ τα απολογιστικά στοιχεία 

μπορεί να αναρτώνται στο χώρο ενημέρωσης του ευρέως κοινού. 
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5.5. Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η γενική αρχιτεκτονική των Π.Σ. που συγκροτούνται από τα παραπάνω λειτουργικά 

υποσυστήματα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.2. που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 5.2 

Γενική Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

Διαδικτυακός Τόπος της 
Σύμπραξης

Internet

ΟΠΣΔΔΕΠ

Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Υποσυστήματα Διαδικτυακού Τόπου

Διαχείριση Στοιχείων 
Φορέων, ΕΚΟ και 

Μελών

Εργαλεία 
Συμμετοχικότητας και 

Δικτύωσης

Γεωγραφικά 
Συστήματα 

Πληροφοριών

Επεξεργασία - 
Ανάλυση

Δεδομένων

Ενημέρωση –
Πληροφόρηση

Διαχείριση Αιτημάτων – 
Παραπόνων

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Διενέργεια Ερευνών
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Ειδικότερα, τα Π.Σ. έχουν ως εξής: 

1. Διαδικτυακός Τόπος της Σύμπραξης 

Αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς του οικοσυστήματος των επιμέρους Π.Σ. 

υποστήριξης των λειτουργιών της Σύμπραξης και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα: 

 Διαχείρισης Περιεχομένου• 

 Διαχείρισης Στοιχείων Φορέων, ΕΚΟ και Μελών• 

 Ενημέρωσης – Πληροφόρησης• 

 Συμμετοχικότητας και Δικτύωσης• 

 Διαχείρισης Ερωτηματολογίων• 

 Διαχείριση Αιτημάτων/Παραπόνων. 

Όσον αφορά στην τεχνολογία ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου, ενδεικτικά 

αναφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων πλατφορμών λογισμικού ανοικτού 

κώδικα, όπως JUMLA, DotNetNuke, κλπ για τη δημιουργία των βασικών 

λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση σχετικών 

πακέτων (modules) και την ανάπτυξη λογισμικού (custom software), που μπορεί να 

ενσωματωθεί μέσω i-frames ή άλλης ισοδύναμης τεχνολογικής προσέγγισης. 

Όσον αφορά στο ζήτημα των μηχανογραφικών υποδομών, όπου θα φιλοξενηθεί ο 

διαδικτυακός τόπος, αυτό συναρτάται κυρίως με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας 

με το ΓΣΠ και το ΟΠΣΔΔΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση για 

την οργανική ενσωμάτωση των λειτουργιών παρουσίασης του ΓΣΠ στον διαδικτυακό 

τόπο, καθίσταται πρακτικά υποχρεωτική η φιλοξενία του στον ίδιο χώρο με το ΓΣΠ., 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατό να φιλοξενηθεί σε άλλο χώρο, όπως π.χ. 

στις μηχανογραφικές υποδομές κάποιου κεντρικού φορέα ή τηλεπικοινωνιακού 

παρόχου. 
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2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων και 

Επιχειρησιακών Πόρων (ΟΠΣΔΔΕΠ) 

Το ΟΠΣΔΔΕΠ για να επιτελέσει το ρόλο που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, θα πρέπει να διαλειτουργεί: 

 Άμεσα (on-line) με τα Π.Σ. Οικονομικής Διαχείρισης του Επικεφαλής/Υπόλογου 

Φορέα, προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα για την υλοποίηση των δαπανών 

που σχετίζονται με τη λειτουργία της Σύμπραξης• 

 Άμεσα με το ΓΣΠ, προκειμένου να διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων 

και 

 Εκτός σύνδεσης (off-line) με το διαδικτυακό τόπο της Σύμπραξης, προκειμένου 

και πάλι να διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία παρακολούθησης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων. 

Για τους λόγους αυτούς, το ΟΠΣΔΔΕΠ είναι απαραίτητο, είτε να φιλοξενείται στις 

ίδιες μηχανογραφικές υποδομές, όπου φιλοξενούνται τα Π.Σ. με τα οποία απαιτείται 

άμεση επικοινωνία, είτε να δημιουργηθούν αντίστοιχες συνθήκες επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου. 

Τέλος, τόσο το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, όσο και το λογισμικό που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων, κρίνεται 

σκόπιμο να φιλοξενούνται στις μηχανογραφικές υποδομές που θα φιλοξενείται το 

ΟΠΣΔΔΕΠ. 
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5.6. Ανακεφαλαίωση 

Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον τομέα 

των κοινωνικών υπηρεσιών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού και 

εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, που θα 

βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες χρηστής διακυβέρνησης, θα 

υλοποιείται μέσω Τοπικών Συμπράξεων, θα ενσωματώνει τις αρχές της 

συμπαραγωγής υπηρεσιών και θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των ΤΠΕ. 

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας σαν βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από 

το μοντέλο του Κοινωνικού Σχεδιασμού, μετά και τον εμπλουτισμό της με τα 

απαραίτητα στάδια σύστασης και λειτουργίας Τοπικών Συμπράξεων, την 

προσαρμογή της στη διαδικασία Επιχειρησιακού Προγραμματισμού των ΟΤΑ, καθώς 

τις αρχές της συμπαραγωγής υπηρεσιών, καταρτίστηκε η βασική διεργασιακή δομή 

του μεθοδολογικού πλαισίου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένου 

στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου παραγωγής κοινωνικών υπηρεσιών. 

Μετά τη μελέτη των επιμέρους βημάτων της παραπάνω διαδικασίας, προέκυψαν οι 

μηχανογραφικές ανάγκες υποστήριξης της εφαρμογής της, βάσει των οποίων 

αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν οι λειτουργικές περιοχές των κύριων Π.Σ. και 

συγκεκριμένα:  

 του Διαδικτυακού Τόπου της Σύμπραξης και 

 του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης – Διαχείρισης 

Έργων και Επιχειρησιακών Πόρων,  

που, σε συνδυασμό με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και τα εργαλεία 

επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων, καλύπτουν το σύνολο των 

μηχανογραφικών αναγκών σύστασης και λειτουργίας των Τοπικών Συμπράξεων για 

την συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών. 

Τέλος, διερευνήθηκαν ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία ανάπτυξης του 

διαδικτυακού τόπου, καθώς και ζητήματα φιλοξενίας των συστημάτων, υπό το 

πρίσμα ιδίως των αναγκών διαλειτουργικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

6.1 Εισαγωγή 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, σοβαρές προκλήσεις, όπως ιδίως η γήρανση του 

πληθυσμού, η ημι-μόνιμη δημοσιονομική λιτότητα, η όξυνση των κοινωνικών 

προβλημάτων και τέλος η διαπίστωση του δημοκρατικού ελλείμματος σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης, έχουν ωθήσει πολλές κυβερνήσεις στην αναζήτηση νέων 

τρόπων εμπλοκής των πολιτών στην παραγωγή δημοσίων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο 

αυτό, πολλές χώρες πλέον υιοθετούν το μοντέλο της συμπαραγωγής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το οποίο, οι πολίτες, σε ατομική βάση ή μέσω ΕΚΟ, συμμετέχουν, από 

κοινού με ΔΟΠΥ, στις διαδικασίες σχεδιασμού και ιδίως συντονισμού και παροχής 

δημοσίων υπηρεσιών. 

Παράλληλα, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

και οργανισμών σε τοπικό επίπεδο (και ιδίως μεταξύ ΔΟΠΥ και ΕΚΟ), μέσω της 

σύστασης και λειτουργίας Τοπικών Συμπράξεων, αποτελεί δομικό στοιχείο του 

μοντέλου τοπικής ανάπτυξης και διακυβέρνησης, που προωθείται, τόσο σε διεθνές, 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο – κάτι που αντανακλάται ιδίως στους κανονισμούς 

που διέπουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. 

Στη χώρα μας, η ένταση και το βάθος της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, 

έχει προκαλέσει δραματική αύξηση των αναγκών κοινωνικής προστασίας, με 

ταυτόχρονη συρρίκνωση των προς τούτο διατιθέμενων πόρων και κατά συνέπεια των 

κρατικά παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Το εξ’ αυτού προκαλούμενο κενό 

στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, έρχεται να το καλύψει μία πληθώρα –

ασύνδετων ως επί το πλείστον- δράσεων προνοιακού εθελοντισμού, που εκφράζεται 

μέσω Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών, Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και ΕΚΟ. 
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Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στη δημιουργία και αξιοποίηση της 

υπεραξίας που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των εμπλεκομένων 

τοπικών φορέων και των πολιτών, η οποία θα εδράζεται στις αρχές και τους κανόνες, 

αφενός της εταιρικότητας στη βάση των Τοπικών Συμπράξεων και αφετέρου της 

ενεργού συμμετοχής των ΕΚΟ και των πολιτών, στο πλαίσιο του μοντέλου της 

συμπαραγωγής υπηρεσιών. 

6.2 Αποτελέσματα της Εργασίας 

Αποτέλεσμα/προϊόν της εργασίας αποτελεί το μεθοδολογικό πλαίσιο σύστασης και 

λειτουργίας Τοπικών Συμπράξεων για την συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών, που 

βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:  

 Πλήρης εφαρμογή των κανόνων της χρηστής διακυβέρνησης• 

 Ανάπτυξη του Κοινωνικού Κεφαλαίου• 

 Εφαρμογή του μοντέλου της συν-διακυβέρνησης• 

 Ανάπτυξη της εταιρικότητας στο πλαίσιο Τοπικών Συμπράξεων• 

 Αποτελεσματική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων• 

 Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ• 

και περιλαμβάνει: 

α. Τη μεθοδολογία σχεδιασμού της διεργασιακής δομής, που βασίστηκε στον 

συμμετοχικό/συνεργατικό τύπο του μοντέλου του Κοινωνικού Σχεδιασμού• 

β. Τη βασική διεργασιακή δομή, που παρουσιάζεται στην ενότητα 5.3• 

γ. Τη λειτουργική περιγραφή και βασική αρχιτεκτονική των Π.Σ. που παρέχουν 

υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διεργασιακής δομής. 
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Περαιτέρω, μέσω της αδρής περιγραφής των διεργασιών σύστασης και λειτουργίας, 

των διοικητικών και οργανωτικών δομών και των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

των σχετικών Π.Σ., η εργασία θέτει τις βάσεις ενός επιχειρησιακού μοντέλου 

λειτουργίας των Τοπικών Συμπράξεων για τη συμπαραγωγή κοινωνικών υπηρεσιών.  

6.3 Συμπεράσματα και Προτάσεις  

Τα κυριότερα συμπεράσματα και προτάσεις έχουν ως εξής: 

1. Θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο 

Εκτιμάται ότι το υφιστάμενο θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο καλύπτει επαρκώς τις 

ανάγκες εφαρμογής του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου. 

2. Χρηματοδοτικό πλαίσιο 

Η χρηματοδότηση Τοπικών Συμπράξεων με σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής μπορεί να γίνει, τόσο 

μέσω των Ε.Π. του ΕΣΠΑ (ιδίως μέσω των νέων χωρικών εργαλείων), όσο και μέσω 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (βλέπε Ενότητα 3.2). 

3. Εταιρικότητα - συνεργασία 

Κρίσιμο σημείο κατά τη δημιουργία της Σύμπραξης είναι η συμφωνία των Εταίρων 

για την επιλογή του Επικεφαλής/Υπόλογου Φορέα και ιδίως για τον καθορισμό των 

οργάνων διοίκησης, με αρμοδιότητα σε θέματα σχεδιασμού, επιλογής έργων, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, κλπ. (βλέπε Ενότητα 3.3). Επίσης, η καλή λειτουργία 

της Σύμπραξης συνδέεται, αφενός με ζητήματα επιχειρησιακής ευθυγράμμισης των 

συνεργαζόμενων φορέων και αφετέρου με την ύπαρξη (και σε ποιο βαθμό) σχέσεων 

ισοτιμίας μεταξύ των Εταίρων, σε ότι αφορά διαδικασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης 

και λήψης αποφάσεων, καθώς και με τις προσωπικές σχέσεις που διαμορφώνονται 

μεταξύ των στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η αξιοποίηση των υπηρεσιών 

εξειδικευμένου στελέχους ή εξωτερικού συμβούλου, που θα παρέχει υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης, τόσο κατά τη σύσταση, όσο κατά τη λειτουργία της Σύμπραξης 

(βλέπε Ενότητα 3.4). 
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4. Η συμμετοχή των ΕΚΟ 

Προκειμένου να ξεπεραστούν δυσκολίες που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες των 

ΕΚΟ (ποικιλία νομικών μορφών, ικανοτήτων, εύρους παρεχόμενων υπηρεσιών, 

κλπ.), προβλέπεται η ένταξή τους, είτε στη Σύμπραξη με την ιδιότητα του Εταίρου -

εφόσον η νομική τους υπόσταση το επιτρέπει- είτε στο δίκτυο των συνεργαζόμενων 

φορέων με παράλληλη εκπροσώπησή τους σε ειδικό (συμβουλευτικό) όργανο 

διοίκησης της Σύμπραξης. Με τον τρόπο αυτό, οι συνεργαζόμενες ΕΚΟ θα έχουν τη 

δυνατότητα προβολής-προώθησης των θέσεων και σκοπών τους, εξισορροπώντας τον 

κίνδυνο απώλειας της ταυτότητας και αυτονομίας τους (βλέπε Ενότητα 3.4). 

5. Συμμετοχή και δικτύωση των πολιτών 

Στο πλαίσιο του μοντέλου της συν-διακυβέρνησης, η συμμετοχή των Πολιτών 

διαμεσολαβείται από τις ΕΚΟ και κατά συνέπεια, η συμμετοχή των πολιτών άπτεται 

μόνον έμμεσα των σκοπών της παρούσας εργασίας (βλέπε Ενότητα 2.3). Εν τούτοις, 

έχει ληφθεί μέριμνα ώστε, πέραν των ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμμετοχικότητας 

και δικτύωσης που παρέχονται οριζόντια προς όλους τους πολίτες, να παρέχονται 

εξειδικευμένες υπηρεσίες δικτύωσης για τα μέλη όλων των εμπλεκόμενων ΕΚΟ 

(βλέπε Ενότητα 5.4). 

Δεδομένου ότι η λειτουργική περιγραφή Π.Σ. για την υποστήριξη της συμμετοχής 

των πολιτών σε αυτή καθ’ εαυτή τη συμπαραγωγή υπηρεσιών δεν κατέστη δυνατή 

στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, λόγω της εκτεταμένης περιπτωσιολογίας που 

εμπεριέχει, προτείνεται η διερεύνηση του εν ζητήματος να αποτελέσει αντικείμενο 

σχετικής μελέτης. 

6. Διοίκηση-διαχείριση-συντονισμός έργων και επιχειρησιακών πόρων 

Η διοίκηση και διαχείριση των έργων που διενεργείται από τον Επικεφαλής/Υπόλογο 

Εταίρο, θα υποστηρίζεται πλήρως από τις λειτουργίες του ΟΠΣΔΔΕΠ, το οποίο, σε 

συνδυασμό με σχετικές λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου της Σύμπραξης, θα 

παρέχει στους Εταίρους ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των έργων. Ταυτόχρονα, τα παραπάνω Π.Σ. θα παρέχουν υποστήριξη 

στις διαδικασίες συντονισμού των κοινών πόρων (βλέπε Ενότητες 5.4 και 5.5). 
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Δεδομένου ότι η λεπτομερής μηχανογραφική ανάλυση των παραπάνω συστημάτων 

δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, προτείνεται οι σχετικές 

λειτουργίες των Π.Σ. να αποτελέσουν αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης. 

7. Ο ρόλος του Κοινωνικού Σχεδιαστή 

Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στο μοντέλο του Κοινωνικού 

Σχεδιασμού, κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του οποίου διαδραματίζει ο Κοινωνικός 

Σχεδιαστής. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η υλοποίηση σχετικής μελέτης για τη 

διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά στην ύπαρξη κατάλληλων 

στελεχών του Δημοσίου, του Ιδιωτικού ή του Τρίτου Τομέα, που θα μπορούσαν με 

επάρκεια να αναλάβουν το ρόλο του Κοινωνικού Σχεδιαστή και παράλληλα, τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος με στόχο την ανάπτυξη 

τέτοιων στελεχών στους ΔΟΠΥ. 

6.4 Περιορισμοί της Εργασίας 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, δεν κατέστη δυνατή: 

α. η λειτουργική περιγραφή του Π.Σ. για την υποστήριξη της συμμετοχής των 

πολιτών σε αυτή καθ’ εαυτή τη συμπαραγωγή υπηρεσιών, και  

β. η περιγραφή των επιμέρους λειτουργιών που προβλέπονται για την υποστήριξη 

των λειτουργιών διοίκησης, διαχείρισης και συντονισμού έργων και 

επιχειρησιακών πόρων. 

6.5 Μελλοντικές Ερευνητικές Προεκτάσεις 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας δίνει έναυσμα για ένα σύνολο ερευνητικών 

εργασιών, όπως επί παραδείγματι: 

 Προσαρμογή και εστίαση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη δημιουργία 

εξειδικευμένων μοντέλων κάλυψης των αναγκών συγκεκριμένων τομέων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. προσφύγων) ή άλλων τομέων δημοσίων υπηρεσιών 

(π.χ. δημόσια ασφάλεια)• 
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 Μελέτη των διαφόρων τομέων συμπαραγωγής υπηρεσιών και της 

μηχανογραφικής τους υποστήριξης• 

 Διενέργεια ερευνών, όπως για τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής σε 

δράσεις συμπαραγωγής στην ελληνική πραγματικότητα, ανά είδος δράσης και 

ομάδα πληθυσμού. 

6.6 Επίλογος 

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία αύξηση των κοινωνικών αναγκών 

και την υποβάθμιση των κρατικά παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, η διασφάλιση 

της κοινωνικής προστασίας και συνοχής συναρτάται με την ικανότητα και πρόθεση 

όλων των τοπικών φορέων, οργανώσεων και πολιτών, να συνεργαστούν για τον από 

κοινού σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου στρατηγικού 

και επιχειρησιακού σχεδίου παραγωγής κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η σύζευξη του μοντέλου της συμπαραγωγής υπηρεσιών, με την εταιρικότητα μέσω 

των τοπικών συμπράξεων και τη διαδικασία του κοινωνικού σχεδιασμού, όπως 

αναπτύχθηκε στο παρόν κείμενο, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα 

καινοτόμο μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου, που θα στοχεύει 

στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στη δραστική βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 



64 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Π1 

Κίνητρα Συμμετοχής Χρηστών στη Συμπαραγωγή Δημοσίων Υπηρεσιών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΙΕΡΑΡ-

ΧΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΕΣ 1 Κοινωνικά Κίνητρα 

(Solidary/Sociality 

Incentives) 

Κοινωνικοποίηση, 

Συμμετοχή σε Ομάδα, 

Κοινωνική Αναγνώριση, 

Κοινωνική Εκτίμηση, 

Διασκέδαση 

2 Υψηλά Κίνητρα 

(Expressive 

Incentives) 

Ικανοποίηση από την 

συμμετοχή στην επίτευξη 

ενός σπουδαίου σκοπού 

3 Υλικά Κίνητρα 

(Material Incentives) 

Χρήματα, Αγαθά, 

Υπηρεσίες 

 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 1 Αξίες 

(Values) 

Έκφραση ανθρωπιστικών 

αξιών και αλληλεγγύης 

2 Προσωπική Ανάπτυξη 

(Enhancement) 

Προσωπική ανάπτυξη και 

αύξηση της 

αυτοεκτίμησης 

3 Κατανόηση - Μάθηση 

(Understanding) 

Ανάπτυξη γνώσης και 

δεξιοτήτων 
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Πίνακας Π1 

Συνέχεια 

 4 Κοινωνικά Κίνητρα 

(Solidary/Sociality 

Incentives) 

Κοινωνικοποίηση, 

Συμμετοχή σε Ομάδα, 

Κοινωνική Αναγνώριση, 

Κοινωνική Εκτίμηση, 

Διασκέδαση 

5 Επαγγελματική 

Βελτίωση (Career) 

Συγκέντρωση εμπειρίας 

και επαγγελματικών 

προσόντων  

6 Προστασία της 

Ψυχικής Υγείας 

(Protective) 

Διαχείριση άγχους και 

εσωτερικών 

συγκρούσεων 

 ΠΕΛΑΤΕΣ 1 Υλικά Κίνητρα 

(Material Incentives) 

Χρήματα, Αγαθά, 

Υπηρεσίες 

2 Κοινωνικά Κίνητρα 

(Solidary/Sociality 

Incentives) 

Κοινωνικοποίηση, 

Συμμετοχή σε Ομάδα, 

Κοινωνική Αναγνώριση, 

Κοινωνική Εκτίμηση, 

Διασκέδαση 

3 Κυρώσεις Μη- 

Συμμόρφωσης 

(Sanctions) 

Ενδυνάμωση των μη-

υλικών ανταμοιβών και 

διασφάλιση της δίκαιης 

κατανομής εισφερόμενων 

πόρων 

4 Υψηλά Κίνητρα 

(Expressive 

Incentives) 

Ικανοποίηση από την 

συμμετοχή στην επίτευξη 

ενός σπουδαίου σκοπού 
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Πίνακας Π1 

Συνέχεια 

 5 Προσωπική 

Ικανοποίηση 

(Intrinsic Rewards) 

Βελτίωση 

Αυτοεκτίμησης, 

Αίσθηση Ελέγχου και 

Εύρους Επιλογών, 

Ενστάλαξη Ελπίδας και 

Αίσθησης Σκοπού 
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Πίνακας Π2 

Αναλυτική Παρουσίαση Διεργασιακής Δομής του Μεθοδολογικού Πλαισίου 

1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.1. Λήψη Απόφασης από αρμόδια 

Όργανα του Δήμου για την 

ανάληψη του Έργου 

Εφόσον η υλοποίηση του παρόντος έργου 

γίνεται παράλληλα με - ή στο πλαίσιο της - 

κατάρτισης του Στρατηγικού 

Προγράμματος του Δήμου, τότε τα στάδια 

1.1 και 1.2 εκτελούνται κατόπιν της 

έκδοσης των αποτελεσμάτων του Βήματος 

2. «Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης» της 

διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΟΤΑ και σε συνέχεια 

σχετικής εισήγησης των αρμοδίων 

οργάνων (ΕΕΤΑΑ, 2011). 

1.2. Επιλογή Κοινωνικού Σχεδιαστή 

και ανάθεση του Έργου 

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

2.1. Καθορισμός Πλαισίου 

Ανάλυσης 

2.1.1. Αποτύπωση σχετικού πλαισίου 

Ευρωπαϊκής-Εθνικής-

Περιφερειακής Πολιτικής 

2.1.2. Δημιουργία Πληθυσμιακού – 

Δημογραφικού - Κοινωνικού 

Προφίλ (Ειδικές/Ευάλωτες 

Ομάδες, κλπ) της Περιοχής 

Παρέμβασης  

2.1.3. Αποτύπωση Κοινωνικού – 

Αξιακού Περιβάλλοντος – 

Κοινωνικού Κεφαλαίου  

2.1.4. Αναγνώριση Εμπλεκομένων 

Φορέων – Οργανώσεων 
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Πίνακας Π2 

Συνέχεια 

2.2. Προσδιορισμός των 

Προβλημάτων και των Αιτίων 

που τα προκαλούν 

2.2.1. Συλλογή-Διαχείριση Δεδομένων 

 Επίσημες Πηγές (ΕΣΥΕ, κλπ)  

 Αποτύπωση των Απόψεων 

Τοπικών Φορέων - 

Οργανώσεων και Πολιτών 

 Έρευνα (μέσω εταιριών 

μέτρησης της κοινής γνώμης, 

Πανεπιστημίων, κλπ) 

2.2.2. Αξιολόγηση Δεδομένων - 

Ανάλυση Υφιστάμενης 

Κατάστασης – Ανάλυση Αναγκών 

– Προσδιορισμός Κενού Παροχής 

Κοινωνικών Υπηρεσιών 

2.2.3. Διαμόρφωση Αρχικών 

Συμπερασμάτων σχετικά με τις 

Ανάγκες Παρέμβασης 

2.2.4. Συστηματοποίηση των Απόψεων 

 Καταγραφή συμπερασμάτων 

και ιεραρχημένων αναγκών 

παρέμβασης 

 Αποτύπωση των Απόψεων 

Τοπικών Φορέων - 

Οργανώσεων και Πολιτών 

 Οριστικοποίηση 

συμπερασμάτων 
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Πίνακας Π2 

Συνέχεια 

2.3. Διερεύνηση Δυνατοτήτων 

Αντιμετώπισης των 

Προβλημάτων 

2.3.1. Αποτύπωση της ικανότητας και 

των πόρων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων
36

 

2.3.2. Εκτίμηση της ικανότητας των 

τοπικών φορέων και ΕΚΟ να 

συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων 

2.3.3. Αναζήτηση Πηγών 

Χρηματοδότησης 

2.4. Διαμόρφωση Τελικών 

Προτάσεων 

2.4.1. Υποβολή Προτάσεων από τη 

Δημοτική Αρχή 

2.4.2. Αποδοχή Προτάσεων από τη 

Δημοτική Αρχή 

2.4.3. Δημοσιοποίηση συμπερασμάτων 

και προτεινόμενων παρεμβάσεων 

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

3.1. Διατύπωση Οράματος και Στρατηγικών Σκοπών 

3.2. Διαβούλευση με Τοπικούς Φορείς - Οργανώσεις και Πολίτες 

  

                                                 

36
 Λήψη στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου ή από τα 

αποτελέσματα του Βήματος 2. «Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης» της διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΟΤΑ. 
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Πίνακας Π2 

Συνέχεια 

3.3. Προετοιμασία Δημιουργίας 

Σύμπραξης 

3.3.1. Διερεύνηση Προθέσεων και 

Επιπέδου Δέσμευσης Τοπικών 

Φορέων - Οργανώσεων για 

συμμετοχή σε Σύμπραξη 

3.3.2. Αποτύπωση Ικανοτήτων, Πόρων 

Τοπικών Φορέων – Οργανώσεων 

που προτίθενται να συμμετάσχουν 

στη Σύμπραξη  

3.3.3. Συγκρότηση Άτυπου Σχήματος – 

Ομάδας Εργασίας για την 

επίβλεψη των επομένων σταδίων 

3.4. Οριστικοποίηση Οράματος και Στρατηγικών Σκοπών 

3.5. Δημοσιοποίηση συμπερασμάτων και προτεινόμενων παρεμβάσεων 

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

4.1. Διατύπωση Στρατηγικής 4.1.1. Καθορισμός Τομέων Παρέμβασης 

4.1.2. Ιεράρχηση επιμέρους 

Παρεμβάσεων 

4.1.3. Διερεύνηση της ένταξης της  

Στρατηγικής στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου 

4.2. Επιλογή Πολιτικών ανά τομέα Παρέμβασης (αρχές, κριτήρια και 

κατευθύνσεις) 

4.3. Διαβούλευση με Τοπικούς Φορείς - Οργανώσεις και Πολίτες 
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Πίνακας Π2 

Συνέχεια 

4.4. Διατύπωση Εναλλακτικών Προτάσεων (εφόσον απαιτείται) 

4.5. Οριστικοποίηση - Κατάρτιση Τοπικής Στρατηγικής 

4.6. Δημοσιοποίηση Συμπερασμάτων και Προτεινόμενων Παρεμβάσεων 

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

5.1. Διατύπωση πρότασης για Δομή 

Σύμπραξης στους Υποψήφιους 

Εταίρους 

 Νομικό Σχήμα 

 Δομή Διοίκησης και Λειτουργίας 

 Ρόλοι - Υποχρεώσεις – Αρμοδιότητες 

Εταίρων  

 Επικεφαλής/Υπόλογος Εταίρος 

 Επιτροπές (επιλογής έργων, 

παρακολούθησης / αξιολόγησης, 

κλπ) 

 Ρόλος Εθελοντικών/Κοινωνικών 

Οργανώσεων που δε συμμετέχουν 

στη Σύμπραξη 

5.2. Διαβούλευση Με Υποψήφιους Εταίρους 

5.3. Οριστικοποίηση Δομής Σύμπραξης 

5.4. Λήψη Απόφασης από Όργανα Διοίκησης Εταίρων για συμμετοχή στη 

Σύμπραξη 

5.5. Υπογραφή Καταστατικού από τους Εταίρους 

5.6. Ένταξη των σκοπών της Σύμπραξης στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό 

των Εταίρων 
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Πίνακας Π2 

Συνέχεια 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

6.1. Διερεύνηση-Οριστικοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης 

6.2. Μεσο-μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός των Πόρων 

6.3. Καθορισμός Συστήματος Παρακολούθησης και Συντονισμού των Δράσεων 

(Όργανα και Διαδικασίες) 

6.4. Καθορισμός Συστήματος Οικονομικής Παρακολούθησης (Όργανα και 

Διαδικασίες) 

6.5. Καθορισμός Συστήματος Αξιολόγησης 

(Όργανα και Διαδικασίες) 

6.6. Διευθέτηση Ζητημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (ή ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429) 

6.7. Δημιουργία των αναγκαίων Προϋποθέσεων (οργανωτικών, στελέχωσης, κλπ) 

από τους Εταίρους για την υλοποίηση των Δράσεων 

6.8. Δημιουργία/προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης/ 

Διαχείρισης Έργων 

6.9. Κατάρτιση Αναλυτικών 

Σχεδίων Δράσης 

Ανά Δράση καθορίζεται: 

 Φυσικό Αντικείμενο 

 Οικονομικό Αντικείμενο 

 Πηγές Χρηματοδότησης 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 Κατανομή Δραστηριοτήτων στους 

Εταίρους 

 Δείκτες Παρακολούθησης, κ.λπ. 
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Πίνακας Π2 

Συνέχεια 

6.10. Δημοσιοποίηση Σχεδίων Δράσης 

7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

7.1. Κατάρτιση και υποβολή Αιτήματος-των Χρηματοδότησης 

7.2. Υλοποίηση – Παρακολούθηση των Δράσεων 

7.3. Διαχείριση των Δράσεων 

7.4. Διαρκής Αξιολόγηση των Δράσεων: 

κατά τη διάρκεια (on-going), διαμορφωτική (formative), συμμετοχική 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

8.1. Σχεδιασμός Αξιολόγησης: 

εκ των υστέρων (ex-post), 

θετικιστική και συμμετοχική 

8.1.1. Καθορισμός Σκοπών και Πλαισίου 

Αναφοράς 

8.1.2. Εκπόνηση Εργαλείων 

Αξιολόγησης 

8.2. Υλοποίηση Αξιολόγησης 8.2.1. Προγραμματισμός – Οργάνωση 

Διαδικασίας Αξιολόγησης 

8.2.2. Συλλογή Δεδομένων 

8.2.3. Επεξεργασία/Ανάλυση 

Πληροφοριών 

8.2.4. Τεκμηρίωση Ευρημάτων 

8.3. Διάδοση/Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων 

8.4. Ανατροφοδότηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για λήψη Αποφάσεων 

σχετικά την υλοποίηση Προσαρμογών ή τη διακοπή της Παρέμβασης 
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Πίνακας Π3 

Πίνακας Αντιστοίχησης Ενεργειών Βασικής Διεργασιακής Δομής και 

Τομέων Μηχανογραφικής Υποστήριξης 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Τήρηση Στοιχείων Εμπλεκομένων Φορέων και ΕΚΟ 2.1.4, 2.3.2, 3.3.2  

2. Διενέργεια Ερευνών (Σχεδιασμός – Διαχείριση 

Ερωτηματολογίων) 

2.1.3, 2.2.1, 2.2.4, 3.2, 

4.3, 8.1.2, 8.2.2 

3. Επεξεργασία – Ανάλυση Δεδομένων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 

2.4.3, 3.2, 3.5, 4.3, 

8.2.3, 8.2.4 

4. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) 2.2.2, 8.2.4 

5. Ενημέρωση – Πληροφόρηση 2.4.3, 3.5, 4.6, 6.10, 8.3 

6. Επικοινωνία – Δικτύωση 7.2, 7.3, 7.4 

7. Διαβούλευση – Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 3.2, 4.3 

8. Διαχείριση Αιτημάτων – Παραπόνων 7.2 

9. Συντονισμός Υλοποίησης Δράσεων & Αξιοποίησης 

Πόρων 

7.2 

10. Προγραμματισμός - Διοίκηση – Διαχείριση Έργων 
6.9, 7.3 

11. Επιχειρησιακή-Διοικητική Πληροφόρηση (M.I.S.) 
7.3 

12. Συμμετοχική Αξιολόγηση 
7.4 

13. Παροχή Υπηρεσιών (Συμπαραγωγή) 7.2 
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Διάγραμμα Δ1 

Διάγραμμα SANKEY για την αντιστοίχηση 

Σταδίων Βασικής Διεργασιακής Δομής και 

Τομέων Μηχανογραφικής Υποστήριξης 
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