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Πεπίλητη  

 
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο Γηαβνχιεπζεο θαηά ηε ζχληαμε  

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ελφο Γήκνπ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο. Καηφπηλ γίλεηαη ελδεηθηηθή αλαθνξά 

ζε επξσπατθά παξαδείγκαηα δηαβνχιεπζεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, θσηία, Γαιιία) θαη 

αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ηνπο ζεκείσλ σο εθαιηήξην γηα αληίζηνηρε εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

Διιάδα. ηε ζπλέρεηα κέζσ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ΟΣΑ  

γίλεηαη έξεπλα γηα ηηο κεζφδνπο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο Γηαβνχιεπζεο ζην 

ηειηθφ θείκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο Γήκνπο. Απφ ηα πξσηνγελή 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 45 Γήκνπο πνπ πιεζπζκηαθά αλήθνπλ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο θαη γεσγξαθηθά ζε φιε ηελ Διιάδα, απνηππψλεηαη ε κηθξή ζπκκεηνρή ηφζν ησλ 

πνιηηψλ φζν θαη ζεζκνζεηεκέλσλ θνξέσλ ζηε Γηαβνχιεπζε, ε ηππηθή πνιιέο θνξέο 

εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο, ρσξίο θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. Δλζαξξπληηθφ ζεκείν απνηειεί ν 

εληνπηζκφο Γήκσλ φπνπ αθνινπζψληαο θαηλνηφκεο, γηα ηελ Διιάδα, κεζφδνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο  θαη θπξίσο έρνληαο ηζρπξή ζέιεζε λα 

πξνζεγγίζνπλ γηα ‘λα αθνχζνπλ‘ ηνπο πνιίηεο, ε δηαβνχιεπζε απνθηά πξαγκαηηθφ λφεκα, 

εκπινπηίδεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο, αμηνπνηψληαο ηε ζπιινγηθή επθπΐα  ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο.  
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Abstract  

 
This thesis examines the role of the Consultation in the drafting of the Operational Program 

of a Municipality. Initially, the institutional framework of business planning and consultation 

is presented. Then, European examples of consultation (United Kingdom, Scotland, France) 

and an indication of their potential points as a springboard for their respective 

implementation in Greece is made. Then, through a structured questionnaire addressed to the 

Local Authorities, a survey of the methods, results and contribution of the Consultation in 

the final text of the Operational Program of the Municipalities is made. From the primary 

data gathered from 45 Municipalities that belong to all population categories and 

geographically throughout Greece, it is reflected the low participation of both citizens and 

institutionalized bodies in the Consultation, the typical many times applying of the required 

procedures by the services, without tracing the results of the consultation process. However 

there are encouraging examples of Municipalities that implement innovative methods, using 

technological capabilities and, above all, having a strong desire to reach out to 'listen' to 

citizens, achieve the consultation gets real meaning, enriches the city's developmental 

design, utilizing collective intelligence of the local community. 
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1 ΟΙ ΘΔΜΟΙ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ  

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δχν ζεζκψλ πνπ ε ζπζρέηηζε ηνπο απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο  παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ 

Γήκσλ θαη ηεο Γηαβνχιεπζεο. Παξνπζηάδεηαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην θαη 

επηρεηξείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ εμέιημε ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο  πνπ επέβαιαλ ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηνπο.  

Έηζη  ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα γίλεηαη θαηαξράο κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Νφκσλ 

πνπ εηζήγαγαλ ηα  αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηε  κεηεμέιημε 

ηνπο κέρξη ην ηζρχνλ ζεκεξηλφ ζεζκηθφ θαζεζηψο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ελφο Γήκνπ. Καηφπηλ πεξηγξάθεηαη ε εηζαγσγή ηεο Γηαβνχιεπζεο σο 

ππνρξέσζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  θαζψο θαη νη επξσπατθέο απαηηήζεηο πνπ ηελ 

επέβαιαλ.  

1.2 Η ΘΔΜΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ 

Οη βάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ είραλ ηεζεί κε ην Ν. 1622/1986 

«Σνπηθή Απηνδηνίθεζε – πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο». 

χκθσλα κε ην άξζξν 15 ππφ ην ηίηιν ‘Γεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο’ αλαηίζεηαη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ε αξκνδηφηεηα λα θαηαξηίδεη κεζνρξφλην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ 

πξφγξακκα, χζηεξα απφ ζρεηηθή  πξφηαζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ή ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

δεκνηηθψλ ή ζπλνηθηαθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη εηήζην ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

θαη λα ρξεκαηνδνηεί ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ηφζν απφ ίδηνπο πφξνπο, φζν θαη 

απφ πηζηψζεηο ηνπ  πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζην δήκν.
1
 

                                                 
1
 Ν. 1622/1986 – ΦΔΚ 92Α/14-7-1986 «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε –πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο» Άξζξα 15,73,74 
2
 Αλαιπηηθφο Οδεγφο_Καηάξηηζεο ΔΠ_Γήκσλ_v13b.doc-Δθδνζε επηέκβξηνο 2011 
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Ζ κεηεμέιημε απηψλ ησλ  αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζεζκνζεηείηαη κε ην Ν.2539/1997 

πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φπνπ ζην άξζξν 13 αλαθέξεη φηη:  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ δήκσλ… θαζψο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηων αναγκαίων δημόζιων επενδύζεων 

ηοπικήρ ανάπηςξηρ, καηαπηίζεηαι ωρ ειδικό αναπηςξιακό ππόγπαμμα ηος άπθπος 71 

παπάγπαθορ 4 ηος Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄) ηο Ειδικό Ππόγπαμμα Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ 

(Ε.Π.Σ.Α.). Σο Ε.Π.Σ.Α. έρεη πεληαεηή ρξνληθή δηάξθεηα (1998 - 2002) πνπ κπνξεί λα 

παξαηαζεί ζε επηά ρξφληα (1998 - 2004). Σν Δ.Π.Σ.Α. πεξηειάκβαλε 6 ππνπξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ  ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ ειάρηζησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ 

δήκσλ, ηεο εθπφλεζεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ θαη ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ απαξαίηεησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο, ηεο κειέηεο 

θαη θαηαζθεπήο έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη αλαβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη  δηνηθεηηθήο, θνηλσληθήο, αζιεηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο. 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ απνηχπσζεο ηνπ ζθνπνχ, ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ κέζσλ δηαθπβέξλεζεο ελφο δήκνπ, φπσο ηα νξίδεη ε εθάζηνηε Γεκνηηθή 

Αξρή, νδήγεζε ζηε ζέζπηζε ηεο ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α ζην Ν. 3463/2006  Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (άξζξα 

203-207). χκθσλα κε ην άξζξν 206 : ηο επισειπηζιακό ππόγπαμμα καθοπίζονηαι οι 

ζηπαηηγικοί ζηόσοι, οι πποηεπαιόηηηερ ηηρ ηοπικήρ ανάπηςξηρ, καθώρ και η οπγάνωζη ηων 

ςπηπεζιών ηων Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηων επισειπήζεών ηοςρ, με 

παπάλληλη εξειδίκεςζη ηων δπάζεων ηηρ ηεηπαεηίαρ για ηην επίηεςξη ηων ζηόσων απηψλ. 

Με ην άξζξν 266 Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ. 

Με κηα ζεηξά Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

δηεπθξηλίζηεθαλ ην πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Δ.Π. θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Ζ  18183/2-4-2007 (ΦΔΚ 534 Β  ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξηερφκελν, δνκή θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο   ησλ   επηρεηξεζηαθψλ   πξνγξακκάησλ   ησλ   Οξγαληζκψλ   

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ».  
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 Σν 185/12-9-2007   (ΦΔΚ   221   Α  )   Πξνεδξηθφ   Γηάηαγκα   «Όξγαλα   θαη   

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ».  

 Ζ  5694/3-2-2011 (ΦΔΚ 382  Β)  Τπνπξγηθή   Απφθαζε   πνπ   ηξνπνπνηεί   ηελ   ππ’ 

αξηζκ.18183/2-4-2007 (ΦΔΚ 534 Β). 

 Σν 89/29-09-2011 (ΦΔΚ 213 Α) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ηξνπνπνηεί ην ππ’ αξηζκ. 

185/12-9-2007 (ΦΔΚ 221 Α  ). 

 Ζ  41179/4-11-2014 (ΦΔΚ 2970 Β  ) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξηερφκελν, δνκή θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο   ησλ  Πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ   ησλ   

Οξγαληζκψλ   Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 

2014-2019». 

1.3 ΓΟΜΗ, ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1.3.1 Γομή και Πεπιεσόμενο 

χκθσλα κε ηελ  41179/4-11-2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε, πνπ αθνξά ηα δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν  ησλ πεληαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηε πεξίνδν 2014-2019 

θαζνξίδεηαη φηη  ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειείηαη απφ:  

1. Σνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ. 

2. Σνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ (πνπ πεξηιακβάλεη θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ). 

3. Σνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 

ηο ηπαηηγικό σέδιο: 

α. απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ θαη 

αμηνινγείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

β. δηαηππψλεηαη ην αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α. θαη νη θαηεπζπληήξηεο 

αξρέο, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ,  

γ. πξνζδηνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην φξακά ηνπ.  
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ηο Δπισειπηζιακό σέδιο: 

α. πξνζδηνξίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηαξζξψλεηαη 

ην Πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεζκνζεηεκέλα εξγαιεία ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο καθξνπεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο. Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ Ο.Σ.Α. δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή αμφλσλ νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζε 

κέηξα, 

β. θάζε κέηξν εμεηδηθεχεηαη ζε ζηφρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ θάζε 

κέηξνπ, θάζε ππεξεζία θαηαξηίδεη αξκνδίσο ζρέδηα δξάζεο. Οη δξάζεηο είλαη δπλαηφ λα 

είλαη θαηεγνξίεο έξγσλ ή κεγάια έξγα ή επαλαιακβαλφκελεο ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, 

γ. πξνζδηνξίδνληαη δξάζεηο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη πξνψζεζεο δηαδεκνηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ δηαζθαιίδνληαο ηηο αξρέο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Τπεχζπλνη 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα είλαη ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη θαη ζχλδεζκνη Ο.Σ.Α. ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν 

Ο.Σ.Α. ή νη δνκέο πνπ νξίδνληαη σο θνξείο πινπνίεζεο ζηηο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Ο.Σ.Α. κε άιινπο θνξείο.  

δ. νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε κέηξνπ,  

ε. ηεξαξρνχληαη θαη πξνγξακκαηίδνληαη νη δξάζεηο θαζνξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζήο ηνπο,  

ζη. ζπζρεηίδνληαη νη δξάζεηο κε νηθνλνκηθέο πεγέο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθφ έληππν-

πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ, 

δ. θαηαγξάθνληαη νη ζπλνιηθά δηαζέζηκνη πφξνη αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο άληιεζεο φπσο ππνινγίδνληαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηάξηηζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ,  

ε. εθηηκψληαη ηα έζνδα ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έηνο ηεο πεληαεηίαο, 
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ζ. ππνινγίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα θάζε έηνο ηεο πεληαεηίαο, 

η. θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά έηνο θαη πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Γείκηερ  Παπακολούθηζηρ  και  Αξιολόγηζηρ  ηος  ππογπάμμαηορ  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πεληαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαηαξηίδνληαη 

Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε Γείθηεο Δηζξνψλ, 

Δθξνψλ θαη Απνηειέζκαηνο. Οη Γείθηεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκνη. ε θάζε Γείθηε αληηζηνηρίδεηαη κηα ηηκή − 

ζηφρνο γηα θάζε δξάζε. 

1.3.2 Γιαδικαζία Καηάπηιζηρ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

Α. Σηπαηηγικόρ Σσεδιαζμόρ 

ηνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ γίλεηαη θαηαξρήλ ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ δήκνπ ηφζν σο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο παξνπζηάδνληαο ηα θχξηα γεσγξαθηθά, 

δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη σο νξγαληζκνχ 

πεξηγξάθνληαο ηελ δηάξζξσζε ηνπ, ηα φξγαλα δηνίθεζεο  ηνπ θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη 

(αλζξψπηλνπο, νηθνλνκηθνχο, εμνπιηζκνχ θ.α.). 

ηε ζπλέρεηα  γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο εληνπίδνληαο  ηα δπλαηά 

ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο πνπ  παξνπζηάδεη ν Γήκνο θαη  δηεξεπλψληαο ηηο επθαηξίεο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν Γήκνο αιιά θαη ηηο απεηιέο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ.  

Καηφπηλ ε εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρή δειψλεη ην φξακα ηεο γηα ην Γήκν θαη δηαηππψλεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ. 

Αμηνινγψληαο θαη ζηαζκίδνληαο φια ηα παξαπάλσ νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηνπηθή θαη 

ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ . χκθσλα κε ηνλ Αλαιπηηθφ Οδεγφ Καηάξηηζεο ΔΠ 

Γήκσλ
2
  πνπ θαηάξηηζε ε ΔΔΣΑΑ

3
 ε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο 

άμνλεο πνπ νκαδνπνηνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ : 

                                                 
2
 Αλαιπηηθφο Οδεγφο_Καηάξηηζεο ΔΠ_Γήκσλ_v13b.doc-Δθδνζε επηέκβξηνο 2011 
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Άμνλαο 1
νο

 «Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο» 

Άμνλαο 2
νο

 «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο»,  

Άμνλαο 3
νο

 «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε» 

Άμνλαο 4
νο

 «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ 

 Γήκνπ» 

Ζ εμεηδίθεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνπο άμνλεο ζηνρεχεη ζηελ : 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο , ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο , ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

πνιηηψλ θαη θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Πεξηνρήο 

  Απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ σο νξγαληζκνχ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ . 

 

Σν επφκελν βήκα αθνξά ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ αμφλσλ ζε κέηξα θαη ζηφρνπο : 

Χο  κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ νη ηνκείο πνπ ππάγνληαη  ζηνπο Άμνλεο  θαη 

απνηεινχλ απηφλνκα πεδία δξάζεο . Έηζη ελδεηθηηθά ζηνλ Άμνλα 1 πνπ αθνξά ην 

πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο  κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο ηνκείο : 

 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  

 Οηθηζηηθφο ρψξνο  

 Τπνδνκέο – Γίθηπα  

 Κηίξηα 

 Δλέξγεηα  

 Απνξξίκκαηα-Αλαθχθισζε   

ηνλ Άμνλα 2 Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο:  

 Πξφλνηα  

 Τγεία  

                                                                                                                                                       
3
 Ζ Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) ηδξχζεθε ην 1985 απφ θνξείο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ην θεληξηθφ θξάηνο. θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαζψο θαη ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ ηνκέα, ζε δεηήκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο.   
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 Πνιηηηζκφο 

 Αζιεηηζκφο 

 Γηα βίνπ Μάζεζε  

 

ηνλ Άμνλα 3 Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε: 

 Απαζρφιεζε θαη Αλεξγία 

 Σνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ηνλ Άμνλα 4 Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο ηνπ 

Γήκνπ: 

 Οξγάλσζε θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Δλίζρπζε Δμνπιηζκνχ θαη Μέζσλ Γήκνπ 

 Ζιεθηξνληθή εμππεξέηεζε πνιηηψλ 

 Οηθνλνκηθά  Γήκνπ   

Χο ηφρνη νξίδνληαη
4
 νη επηδησθφκελεο αιιαγέο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ. Απνηεινχλ δειαδή ηα απηά 

νξφζεκα πνπ θάζε δεκνηηθή αξρή επηζπκεί λα θηάζεη κέρξη ην ηέινο ηεο πεληαεηνχο δξάζεο 

ηεο ζε θάζε πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.  Γηα θάζε ζηφρν, νξίδεηαη ε αξκφδηα ππεξεζία 

πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμή ηνπ.  

Έρνληαο εμεηδηθεχζεη ηα Μέηξα θαη ηνπο ηφρνπο  γηα θάζε Άμνλα νινθιεξψλεηαη ν 

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο. Σν θείκελν απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο 

ηφζν κε φκνξνπο δήκνπο φζν θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα  γηα ηνλ ζπληνληζκφ δξάζεσλ 

ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηπρφλ δηαδεκνηηθψλ ή δηαβαζκηδηθψλ  

ζπλεξγαζηψλ. 

Σν ηειηθφ θείκελν πξνσζείηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα 

ςήθηζε.  

                                                 
4
 Βι. 41179/4-11-2014 (ΦΔΚ 2970 Β  ) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
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ε απηφ ην ζηάδην πξνβιέπεηαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν θαη ε εκπινθή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ  ηνπ γηα ηελ 

έθθξαζε  απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ επ’ απηνχ. Γηα ην ζηάδην απηφ ζα γίλεη αλαιπηηθή  

αλαθνξά ζε επφκελε παξάγξαθν. 

Β. Δπισειπηζιακόρ Σσεδιαζμόρ 

Με δνκεκέλν ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε Άμνλεο – Μέηξα – ηφρνπο νη ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ θαινχληαη λα θαηαζηξψζνπλ ζρέδηα δξάζεο  κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζεί ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. Οη δξάζεηο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζα  απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο γηα ηα επφκελα 5 έηε. Γηα θάζε δξάζε ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ε σξηκφηεηα, ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ψζηε λα θαζνξηζηεί ε πξνηεξαηφηεηα ηεο 

ζηελ πεληαεηία, κε Α,Β,Γ, ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηαο Α, ηα πιένλ  ψξηκα, ζθφπηκα θαη 

αλαγθαία . Δπίζεο γηα θάζε δξάζε ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ε απαηηνχκελε δαπάλε θαη ε 

θαηαλνκή ηεο ζηα έηε πινπνίεζεο.  

πγθεληξψλνληαο ηα ζηνηρεία ησλ δξάζεσλ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο, ε ππεξεζία 

Πξνγξακκαηηζκνχ  ηηο νκαδνπνηεί αλά κέηξν, είδνο θαη αξκφδηα ππεξεζία . Καηφπηλ 

ζπληάζζεη πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία γηα θάζε δξάζε φπσο άμνλα, κέηξν θαη 

ζηφρν, πξνηεξαηφηεηα, ρσξνζέηεζε, αξκφδηα θαη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, ρξνλνδηάγξακκα 

, πξνυπνινγηζκφ , εθηηκψκελεο εθξνέο θα. 

Μέζσ απηψλ ησλ πηλάθσλ θαη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία κπνξνχλ πξνθχπηνπλ δηάθνξνη 

πίλαθεο ειέγρνπ, νη  νπνίνη ηίζεληαη  ππφςε θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.     

Γ. Γείκηερ  Παπακολούθηζηρ  και  Αξιολόγηζηρ  ηος  ππογπάμμαηορ  

Σέινο γηα ηελ Παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο επηιέγνληαη θαηάιιεινη 

δείθηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ. Οη δείθηεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε δείθηεο εηζξνψλ, 

εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ε Τπεξεζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο επηιέγεη ηνπο δείθηεο πνπ ζα 

απνηππψλνπλ θαιχηεξα ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ 

ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ε δηαβίβαζε ηνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη 

ςήθηζε.  Σν εγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν 
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λνκηκφηεηαο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζήο ηνπ, ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία 

Δπνπηείαο ΟΣΑ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

1.4 Η ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

Ζ έλλνηα ηεο Γηαβνχιεπζεο εηζήρζε επίζεκα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  κε ην Π.Γ. 

185/2007 φπνπ εμεηδηθεχζεθαλ ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ ηα νπνία είραλ εηζαρζεί ζηνπο Γήκνπο κε ηα αξζ.203-

207 ηνπ Ν.3463/2006. χκθσλα κε απηφ, o ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηίζεηαη ζε δηαβνχιεπζε γηα 15 εκέξεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Γήκνπ αιιά θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνςίδνληαη απφ 

ηελ ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα αλαζεσξήζεη ην θείκελν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ 

λα ελζσκαηψζεη παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε θάζε ηεο 

δηαβνχιεπζεο
5
. 

Ζ  επέθηαζε θαη γελίθεπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Γηαβνχιεπζεο ζε πνιιά θαη ζεκαληηθά ζέκαηα 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

πγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 76 θαη 178 αλαθέξεη ηελ ζπγθξφηεζε Γεκνηηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο επηηξνπή Γηαβνχιεπζεο αληίζηνηρα. ηα θαζήθνληα ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο πεξηιακβάλνληαη  λα:  α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθφηεξνπ 

ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ 

δήκαξρν. γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δήκνπ 

θαη δηαηππψλεη γλψκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ. δ) Γχλαηαη λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ 

Κ.Γ.Κ
6
.  

                                                 
5
 Π.Γ. 185/2007- ΦΔΚ221Α/12-9-2007 Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ 
6
 Ν.3852/2010- Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο. 
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ην ίδην άξζξν επηθπξψλεη  θαη ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο πνιίηεο, 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη νη πξνηάζεηο –ζρφιηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζπλεδξίαζε ηεο 

επηηξνπήο.   

Οη ηνκείο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε Γηαβνχιεπζε είλαη  φινη απηνί πνπ άπηνληαη ηνπ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο, αθνξνχλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, επεξεάδνπλ ηελ δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, ελδεηθηηθά: ζέκαηα πεξηβάιινληνο, πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο, 

αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο ζην δεκφζην ρψξν, θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε.   

Σν γεγνλφο φηη ε δηαβνχιεπζε έγηλε ππνρξεσηηθή  αξρηθά  θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ελφο Γήκνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ απηή έρεη 

αιιά θαη ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν δηαδηθαζίεο:  

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνηειεί – ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ – ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ 

δηαθπβέξλεζε ηνπ Γήκνπ: απνηππψλεη ην Όξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο  γηα ηε κνξθή ηνπ 

Γήκνπ ζηελ επφκελε πεληαεηία, ηελ απνζηνιή πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη θαη ηελ 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα ην πεηχρεη, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα θαζνξίζεη σο 

αλαγθαίνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη απνδέθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη νη πνιίηεο, 

νη θάηνηθνη, νη επηρεηξεκαηίεο, νη θνξείο  ηνπ Γήκνπ , φινη απηνί πνπ ζα ‘ππνζηνχλ‘ απηή 

ηελ πνιηηηθή.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε κηαο ακθίδξνκεο 

ζρέζεο επηθνηλσλίαο, ππνζηήξημεο, ζπλαληίιεςεο  ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην Γήκν απφ 

ηηο δχν πιεπξέο. Θα πξέπεη ε θνηλσλία λα πιεξνθνξεζεί θαηαξράο θαη λα θαηαλνήζεη ζηε 

ζπλέρεηα, ην φξακα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε θάζε Γεκνηηθή Αξρή, χζηεξα λα 

εθθξάζεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο  θαη απφ ηελ άιιε ε Γεκνηηθή αξρή λα 

πξνζπαζήζεη λα ζπγθεξάζεη θαη ελζσκαηψζεη απηέο ηηο αλάγθεο ζηηο πνιηηηθέο πνπ ζα 

εθαξκφζεη.    

Μέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ησλ κεξψλ ηεο θνηλφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο θαηλνκέλσλ θαηάρξεζεο εμνπζίαο, αιιά θαη 
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ζηείξαο θξηηηθήο θαη απάζεηαο θαη ηειηθά ε ράξαμε ξεαιηζηηθφηεξεο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ελ γέλεη άζθεζε θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο
7
. 

1.5 ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΔΠΔΒΑΛΑΝ ΣΗΝ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα κία ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε εηζαγσγήο 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε φια ηα επίπεδα εθαξκνγήο 

πνιηηηθψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οη ιφγνη θαη νη απαηηήζεηο  πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ 

εμέιημε επηρεηξείηαη λα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ: 

1.5.1 Δςπυπαφκή απαίηηζη για ζςμμεηοσή ηυν πολιηών 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί θαη εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο ζηελ ράξαμε 

ησλ πνιηηηθψλ. χκθσλα κε ηε  πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο
8
 θάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα 

λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δεκνθξαηηθφ βίν ηεο Έλσζεο, ελψ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πην αλνηρηά θαη εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο. Σα ζεζκηθά φξγαλα δίδνπλ, κε ηα 

θαηάιιεια κέζα, ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ελψζεηο ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσζηνπνηνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ δεκφζηα ηηο γλψκεο ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο 

ηεο Έλσζεο. Οη αξρέο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ δηαθπβέξλεζε 

παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ θείκελα:  

Λεπθή Βίβινο γηα ηε δηαθπβέξλεζε
9
 

Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηελ επξσπατθή δηαθπβέξλεζε αθνξά ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ε Έλσζε 

θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ  πνπ  ηεο  αλαζέηνπλ  νη  πνιίηεο  ηεο. Πξνηείλεη  ηε  δηεχξπλζε  

ηεο  δηαδηθαζίαο  ιήςεο  απνθάζεσλ  φζνλ  αθνξά  ηελ  πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη νξγαλψζεσλ ζηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλνηηθήο πνιηηηθήο. Πξνσζεί ηε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ινγνδφηεζε θαη επζχλε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  πλεπψο, νη πνιίηεο ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε 

µέιε, ελεξγψληαο απφ θνηλνχ µε ηελ Έλσζε, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλεζπρίεο ηνπο. 

Πέληε  αξρέο ππνζηεξίδνπλ  ηε  ρξεζηή  δηαθπβέξλεζε θαη  ηηο  αιιαγέο  πνπ  πξνηείλνληαη : 

δηαθάλεηα,  ζπκκεηνρή,  ινγνδφηεζε,  απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη  ζπλνρή.  Κάζε αξρή είλαη 

                                                 
7
 Οδεγφο Γεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο, ΔΔΣΑΑ 

8
 ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΗΑΒΧΝΑ -ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΝΧΖ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΠΔΡΗ ΗΓΡΤΔΧ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (2007/C 306/01) 
9 Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε – ΜΗΑ ΛΔΤΚΖ  ΒΗΒΛΟ (COM(2001) 428 ηελικό) 2001/C 287/01 
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ζεκαληηθή γηα ηελ θαζηέξσζε πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Τπνζηεξίδνπλ ηε 

δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζηα θξάηε µέιε, αιιά εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα 

θπβέξλεζεο — παγθφζκην, επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ.  

 Γιαθάνεια.  Σα φξγαλα πξέπεη λα εξγάδνληαη θαηά  ηξφπν πην  δηάθαλν. Απφ  θνηλνχ  

µε ηα θξάηε µέιε, πξέπεη  λα θνηλνπνηνχλ  ηη αθξηβψο θάλεη  ε ΔΔ  θαη πνηεο  

απνθάζεηο  ιακβάλεη.  Πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηνχλ γισζζά εχιεπηε θαη θαηαλνεηή 

ζην επξχ θνηλφ. Κάηη ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζχλε πξνο ηφζν πνιχπινθα φξγαλα. 

 ςμμεηοσή. Ζ πνηφηεηα, ε ζρεηηθφηεηα, θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΔΔ εμαξηψληαη απφ ηελ  εμαζθάιηζε  επξείαο  ζπκκεηνρήο  ζε  φιε  ηελ  πνξεία  

ηεο  πνιηηηθήο  —  απφ  ηε  ράξαμε  ηεο έσο  ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζα κπνξέζεη, θαηά παζά πηζαλφηεηα, λα δεκηνπξγήζεη θαιχηεξν θιίκα 

εκπηζηνζχλεο ζην ηειηθφ  απνηέιεζµα θαη ζηα φξγαλα πνπ ραξάζζνπλ θαη εθηεινχλ 

πνιηηηθέο. Ζ ζπκκεηνρή  εμαξηάηαη  ζε  απνθαζηζηηθφ  βαζµφ απφ  ηηο  θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο  πνπ αθνινπζνχλ αλνηθηή πξνζέγγηζε θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. 

 Λογοδόηηζη. Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζαθέζηεξνη νη ξφινη ζηηο λνκνζεηηθέο θαη 

εθηειεζηηθέο δηαδηθαζίεο. Κάζε  φξγαλν  ηεο  ΔΔ  πξέπεη  λα  εμεγεί  θαη  λα  

αλαιαβαίλεη  ηελ  επζχλε  γηα  φ,ηη  θάλεη  ζην  πιαίζην  ηεο Δπξψπεο. Υξεηάδεηαη 

φµσο επίζεο κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη ππεπζπλφηεηα απφ ηα θξάηε µέιε θαη φινπο 

φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν. 

 Αποηελεζμαηικόηηηα.  Οη  πνιηηηθέο  πξέπεη  λα  είλαη  απνηειεζκαηηθέο  θαη  

έγθαηξεο,  λα  παξέρνπλ  φ,ηη ρξεηάδεηαη  βάζεη  ζαθψλ  ζηφρσλ,  αμηνιφγεζεο  ηεο  

κειινληηθήο  επίπησζεο  θαη,  φπνπ  ππάξρεη,  βάζεη παιαηφηεξεο πείξαο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη θαη απηή απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ 

θαηά ηξφπν αλαινγηθφ θαη απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην πιένλ θαηάιιειν επίπεδν. 

 ςνοσή. Πνιηηηθέο θαη δξάζε πξέπεη λα έρνπλ ζπλνρή θαη λα γίλνληαη εχθνια 

θαηαλνεηέο. Ζ αλάγθε γηα ζπλνρή  εληφο  ηεο  Έλσζεο  γίλεηαη  φιν  θαη  

κεγαιχηεξε:  ην  θάζκα  ηεο  απνζηνιήο  έρεη  δηεπξπλζεί,  ε δηεχξπλζε ζα εληείλεη  

ηελ πνηθηινκνξθία,  πξνθιήζεηο φπσο νη  θιηκαηηθέο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ βάζεη ησλ νπνίσλ είρε νηθνδνκεζεί ε 

Έλσζε, νη πεξηθεξεηαθέο θαη νη ηνπηθέο αξρέο εκπιέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 
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πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Ζ ζπλνρή απαηηεί πνιηηηθή εγεζία θαη ηζρπξή αξκνδηφηεηα εθ 

κέξνπο ησλ νξγάλσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί µηα ζπλεπήο πξνζέγγηζε εληφο ελφο 

πνιπζπλζέηνπ κεραληζκνχ. 

«Υάξηεο γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξψπε» 

Σν 2009 ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζπληάζζεη ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε 

Γηαθπβέξλεζε
10
, σο ζπλέρεηα θαη εμέιημε ηνπ πξναλαθεξζέληνο  θεηκέλνπ. ην λέν θείκελν 

κεηαμχ άιισλ ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε µέιε λα 

κεηαξξπζκίζνπλ ηελ αλνηθηή κέζνδν ζπληνληζµνχ ψζηε λα δηεπξπλζεί ε βάζε ησλ 

ζπµµεηερφλησλ, αλαπηχζζνληαο, απφ θνηλνχ µε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, 

δείθηεο ζπµµεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη εδαθηθνχο δείθηεο. Βάζεη απηήο ηεο Λεπθήο 

Βίβινπ πξνέθπςε θαη ςεθίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ν «Υάπηηρ για ηην 

πολςεπίπεδη διακςβέπνηζη ζηην Δςπώπη
11
» . ηνλ Υάξηε ππνζηεξίδεηαη ε πνιπεπίπεδε 

δηαθπβέξλεζε σο αξρή πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζχκπξαμε πνπ γίλεηαη πξάμε ράξε 

ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαη ζεζκνπνηεκέλε ζπλεξγαζία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Ζ πξψηε απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο εθαξκνγήο 

ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε, είλαη Αλάπηπμε κηαο διαθανούρ, ανοισηήρ 

θαη πλήπυρ ζςμμεηοσικήρ δηαδηθαζίαο ράξαμεο ησλ πνιηηηθψλ. 

1.5.2 Απαίηηζη από ηο Δςπυπαφκό Δηαιπικό Πλαίζιο Ανάπηςξηρ (ΔΠΑ) 2014-2020 

Οη αξρέο ηεο  "Δςπώπη 2020", πος αποηελεί ηην αναπηςξιακή ζηπαηηγική ηηρ ΔΔ, 

θέηοςν υρ ζηόσο μία έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκία γηα ηα θξάηε-

κέιε ηεο. Οη ηξεηο αιιεινζπκπιεξνχκελεο πξνηεξαηφηεηεο ζα βνεζήζνπλ ηελ ΔΔ θαη ηα 

θξάηε-κέιε ηεο λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο γίλεηαη 

κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ  θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ). Γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ν Καλνληζκφο Κνηλψλ Γηαηάμεσλ (Καλνληζκφο (ΔΔ) 

Αξηζ. 1303/2013) θαζνξίδεη 11 Θεκαηηθνχο ηφρνπο νη νπνίνη ζα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηα 

ΔΓΔΣ: 

                                                 
10

 Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ  CdR 89/2009 fin 
11
Φήθηζκα ηεο Δπηηξνπήο ησλ  Πεξηθεξεηψλ κε ζέκα «Υάξηεο γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε 

 ζηελ Δπξψπε» (2014/C 174/01) 
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Θ..1 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Θ..2 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, θαη ρξήζεο θαη πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

Θ..3 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ), θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην Σακείν Αιηείαο). 

Θ..4 Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

 ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Θ..5 Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

 δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Θ..6 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

 πφξσλ. 

Θ..7 Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ 

 ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ. 

Θ..8 Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

 εξγαδνκέλσλ. 

Θ..9 Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

Θ..10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. 

Θ..11 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

ην Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 2014-2020 θαζνξίδεηαη ε εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ην πψο ε Διιάδα σο θξάηνο-κέινο ζα επηηχρεη ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο θαη 

ζα θαηαλείκεη αληίζηνηρα ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα ησλ ΔΓΔΣ.  

χκθσλα κε ηειηθφ θείκελν ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηνλ Θεκαηηθφ ηφρν 2 

ζέηεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο, ηον 

εκζςγσπονιζμό ηος Κπάηοςρ και ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ 

διακςβέπνηζηρ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ ζε 

αληαγσληζηηθά επίπεδα δηεζλψο. 

Δπίζεο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-governance) κε φρεκα ηηο ΣΠΔ ζηνρεχεη ζην ξηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πποκειμένος η Γιοίκηζη να καηαζηεί 
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αποηελεζμαηικόηεπη και αποδοηικόηεπη, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη πποάγονηαρ ηην ενεπγή ζςμμεηοσή ηυν πολιηών. 

Αληίζηνηρα ζηελ αλάιπζε ηνπ Θ11 αλαθέξεηαη φηη Σν φξακα γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζηα 

επφκελα επηά ρξφληα, είλαη λα θαηαζηεί ζπλεθηηθή, θαιά ζπληνληζκέλε, επέιηθηε, 

εμσζηξεθήο θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην απνηέιεζκα, αποκαθιζηώνηαρ ηη ζσέζη 

εμπιζηοζύνηρ ηος κπάηοςρ με ηοςρ πολίηερ θαη ηηο επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο 

πνιηηνθεληξηθέο θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο ππεξεζίεο απνηειψληαο έηζη έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο θαη ππνζηεξίδνληαο έηζη νξηδφληηα ην 

ζπλνιηθφ φξακα ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 - 2020. 
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2 ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

2.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα θχξηα Αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαη ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο θαη έξγα ελίζρπζεο ηεο δηαβνχιεπζεο. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ελδεηθηηθή αλαθνξά κε παξαδείγκαηα δηαβνχιεπζεο  απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν θπξίσο θξαηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ Αγγιία θαη ηε θσηία, πνπ ζεσξνχληαη 

παξαδνζηαθά πξσηνπφξνη. Σν αληηθείκελα ηεο δηαβνχιεπζεο  αθνξνχλ είηε επηινγή 

επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο, είηε ηελ εθαξκνγή ή επηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελσλ  θαλνληζκψλ  

πνπ πξνηίζεληαη λα εθαξκφζνπλ. Δπίζεο γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ζπκκεηνρηθήο πιαηθφξκαο 

ηνπ Γήκνπ ηνπ Παξηζηνχ πνπ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ηδεψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πφιεο αιιά 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ελφο ζεκαληηθνχ πνζνχ σο  ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σν 

θεθάιαην θιείλεη κε κία αμηνιφγεζε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξνπζηαδφκελσλ 

εθαξκνγψλ.   

2.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ε επξσπατθφ, αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν, απνηειεί  ζήκεξα θχξηα ζηφρεπζε ε αλάπηπμε  

Έμππλσλ Πφιεσλ, πφιεσλ δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπο ζε βαζηθνχο ηνκείο 

φπσο:  

 Μεηαθνξέο  

 Δλέξγεηα 

 Πεξηβάιινλ 

 Τγεία  

 Δθπαίδεπζε 

 Πνιηηηζκφο – Σνπξηζκφο 

 πκκεηνρηθφηεηα θαη Γηαθπβέξλεζε 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ελζσκαηψζεη ηελ πξνψζεζε ησλ έμππλσλ πφιεσλ ζηελ βαζηθή 

Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή ηεο γηα ηελ Δπξψπε 2020 πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: έμππλε, 

βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. 
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Ζ πξσηνβνπιία ησλ έμππλσλ πφιεσλ εκπεξηέρεηαη ζε φιε ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 

θαζψο ππάξρνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο ηφζν ζε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο, φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν θπξίσο κέζσ ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξφγξακκαηνο  «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο ( 

ΔΠΑ 2014-2020).  

 
Παξάιιεια ππάξρνπλ πιήζνο επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο Έμππλεο 

Πφιεηο  κε θπξηφηεξε απηή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο The European Innovation Partnership 

on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) . 

Σν πξφγξακκα Horizon 2020 είλαη ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ Έξεπλα 

θαη ηελ Καηλνηνκία πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή "Δπξψπε 2020". 

Βαζηθφο ηνκέαο αλάπηπμεο ηεο Έμππλεο Πφιεο είλαη ε Ζιεθηξνληθή  Γηαθπβέξλεζε ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη θαη ε Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε, 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε εθαξκνγψλ πνπ κέζα απφ ειεθηξνληθά κέζα θαη κε 

απνκαθξπζκέλν ηξφπν επηηξέπνπλ ηελ ελεκέξσζε, ηε ζπκκεηνρή, ηελ έθθξαζε γλψκεο θαη 

πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ.  

Μέζσ πνιιψλ πξνγξακκάησλ πνπ είηε πινπνηνχληαη ζε εζληθφ, είηε ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν, 

δνκνχληαη πιαηθφξκεο πνπ πξνσζνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ 

εκπινθή ηνπο κε ηα δεκφζηα ζέκαηα. Μέζα απφ έλα εχθνιν ζε ρξήζε πεξηβάιινλ πνπ 

αλαπηχζζεηαη, θαινχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζπλήζσο κε 

δνκεκέλεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ είηε πξνηάζεηο πνπ νη Αξρέο ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ, είηε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηαβνχιεπζεο είλαη ε επθνιία πνπ πξνζθέξεη ζηελ 

πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ αθνχ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο 

εκέξαο θαη απφ φπνην ζεκείν εθείλνη επηζπκνχλ κε κφλε  πξνυπφζεζε ηε δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ 

αλζξψπσλ πνπ επηζπκνχλ θαη  επηδηψθνπλ λα δνπιεχνπλ θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο 

ππνζέζεηο ηνπο κε απνκαθξπζκέλν ηξφπν.  
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Αληίζηνηρα φκσο κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείνληαη φζνη δελ έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη 

εμνηθείσζε ηεο ρξήζεο ππνινγηζηή -θπξίσο άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο- ή άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή ή γεσγξαθηθή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.  

2.3 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ 

ΥΩΡΟ 

2.3.1 Ηνυμένο Βαζίλειο - Petitions -UK Government and Parliament 

Ζ Βξεηαληθή βνπιή κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ https://petition.parliament.uk/ πξνζθαιεί ηνπο 

Βξεηαλνχο πνιίηεο θαη θάηνηθνπο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο 

γηα φπνην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη λα ην ζέζνπλ ζε ςεθνθνξία. Ζ ςεθνθνξία 

παξακέλεη αλνηρηή γηα 6 κήλεο. Αλ νη πξνζππνγξάθνληεο μεπεξάζνπλ ηηο 10.000, ηφηε ε 

θπβέξλεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα απαληήζεη. Αλ ε ζπκκεηνρή μεπεξάζεη ηηο 100.000 ηφηε ην 

ζέκα νδεγείηαη γηα ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ (House of Commons) πνπ 

απνηειεί ην θχξην λνκνζεηηθφ ψκα ηεο ρψξαο. Σα ζέκαηα πνπ κπαίλνπλ ζε  δηαβνχιεπζε 

άπηνληαη νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο απφ ηελ πνιηηηθή φπσο ην ζέκα ηνπ Brexit ή ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηψλ  σο ηελ πγεία, ηελ παηδεία αιιά θαη επξχηεξα θνηλσληθά 

ζέκαηα. Μία αξκφδηα Δπηηξνπή εμεηάδεη ζε αξρηθφ επίπεδν ηα ζέκαηα θαη απνξξίπηεη απηά 

πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ή εκπηζηεπηηθά ζέκαηα ή εθείλα πνπ είλαη αλαξκφδηα ε Βνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ, βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή είλαη πξφδεια άζρεηα ή πξνζβιεηηθά. 

Μέρξη ζήκεξα (Ηαλ. 2017)  έρνπλ ηεζεί ζε ςεθνθνξία  25.366 ζέκαηα εθ ησλ νπνίσλ 386 

έρνπλ ιάβεη απάληεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε,  ελψ 50 έρνπλ ζπδεηεζεί ζηε Βνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ. Οη ζπδεηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην θαλάιη ηεο Βνπιήο [parliamentlive.tv] θαη 

είλαη πξνζβάζηκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε ζειίδα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα θάζε ζέκα. ηελ 

ίδηα ζειίδα παξνπζηάδεηαη ην θείκελν ηεο ζπδήηεζεο, ε απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηελ 

Κπβέξλεζε θαζψο θαη ζρεηηθά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε Βνπιή, θαζψο θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο δηαβνχιεπζεο (ρξφλνο δηαβνχιεπζεο, ζπκκεηέρνληεο). 

2.3.2 κυηία - Scottish Government 

Ζ Απνθεληξσκέλε  Κπβέξλεζε ηεο  θσηίαο έρεη έλα θάζκα αξκνδηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηθαηνζχλε, ηα αγξνηηθά ζέκαηα , ηε ζηέγαζε 

θαη ην πεξηβάιινλ. Οξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη πεξηιακβάλνπλ: ηε κεηαλάζηεπζε, ην χληαγκα, 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ άκπλα. [http://www.gov.scot/About , πξνζβ 27/1/2017] 

https://petition.parliament.uk/
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Ζ θπβέξλεζε ηεο θσηίαο ζέιεη λα θαηαζηήζεη φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξν γηα εθείλνπο 

πνπ επηζπκνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε θάζε πξνηεηλφκελν πεδίν έξγνπ  

ηεο κε ηξφπνπο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ  θαη ζα εληζρχνπλ ην έξγν απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη 

δεκηνπξγήζεη θφκβν δηαβνχιεπζεο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο 

[https://consult.scotland.gov.uk/ , πξνζβ. Ηαλ. 2017] φπνπ ζέηεη ζε Γηαβνχιεπζε ηα θείκελα 

πνπ έρεη εηνηκάζεη γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο είηε αθνξνχλ ηελ επηινγή επξχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο, είηε ηελ εθαξκνγή ή επηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελσλ  θαλνληζκψλ  πνπ 

πξνηίζεληαη λα εθαξκφζεη. Αθνχ παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα θείκελα πνπ έρνπλ 

πξνεηνηκαζηεί ζε κία θφξκα θαηαλνεηή θαη επράξηζηε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο , ηίζεληαη 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα θείκελα απηά. Ζ δηαβνχιεπζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο αιιά 

θαη παξαπάλσ αλάινγα κε ην ζέκα. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη, ψζηε 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ ηειηθψλ θεηκέλσλ. ε εηδηθή ζηήιε ηνπ θφκβνπ 

πνπ έρεη ην ηίηιν: Ρωηήζαμε, Είπαηε, Κάναμε (We Asked, You Said, We Did) 

παξνπζηάδνληαη νη πξφζθαηεο δηαβνπιεχζεηο θαη ην απνηέιεζκά ηνπο, ψζηε λα είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.  

2.3.3 κυηία – Κοινοβούλιο ηηρ κυηίαρ 

Σν θνηλνβνχιην ηεο θσηίαο πξνσζεί ηζρπξά ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηάο ηεο. ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ θαη ππφ ην ηίηιν  Getting Involved  

[http://www.parliament.scot/getting-involved.aspx πξνζβ.27/1/2017]  πξνζθαιεί θαη 

πξνηξέπεη ηνπο πνιίηεο λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ  ζηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, δίλνληάο ηνπο ηηο παξαθάησ επηινγέο : 

 Δμπλοκή Νεολαίαρ  (Youth Engagement) : Απεπζχλεηαη  απνθιεηζηηθά ζηνπο 

λένπο 16-25 κε ζηφρν λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα εθδειψζεηο, ζπλεδξίεο θαη εξγαζηήξηα 

ψζηε λα κάζνπλ γηα ην Κνηλνβνχιην θαη λα ηνπο παξνηξχλεη  λα  θαηαζέζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ζε έξεπλεο θαη δηαβνπιεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θνηλνβνχιην    

 Ημέπερ Κοινοβοςλίος (Parliament Days): Μία άιιε ελδηαθέξνπζα πξσηνβνπιία 

είλαη  ε  κεηαθνξά εξγαζηψλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ γηα κηα κέξα ζηηο θπξηφηεξεο -εθηφο 

Δδηκβνχξγν - πφιεηο ηεο θσηίαο. Πξαγκαηνπνηνχληαη είηε επίζεκεο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπλεδξηάζεηο επηηξνπψλ, είηε ζε πην 

αλεπίζεκν επίπεδν, φπσο δεκφζηεο δεμηψζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο  λα 

ζπλαληεζνχλ κε ηα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ηφρνο ηεο Ζκέξαο Κνηλνβνπιίνπ ζε 

φιε ηε θσηία ήηαλ λα απνδείμεη φηη ην Κνηλνβνχιην αλήθεη ζε φινπο κε ηελ ειπίδα 

http://www.parliament.scot/getting-involved.aspx
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λα εκπλεχζεη ηνπο πνιίηεο λα εκπιαθνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο  

δηαδηθαζίεο  ηνπ.  

 Σο κοινοβούλιο ζηα Κοινυνικά Γίκηςα  (Parliament on social media). Σν 

θνηλνβνχιην δηαηεξεί ελεξγνχο ινγαξηαζκνχο ζηα θνηλσληθά δίθηπα Facebook, 

Twitter, Instagram, ελψ δηαζέηεη θαλάιη ζην YouTube φπνπ πξνβάιινληαη νη 

ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο θαη ησλ επηηξνπψλ θαζψο θαη εθδειψζεηο θαη 

ελεκεξσηηθά βίληεν.  

 Οπγάνυζη Γιαμαπηςπιών  (Organising a protest) . Σν Κνηλνβνχιην επηηξέπεη ηε 

δηνξγάλσζε δηακαξηπξηψλ  πξνο απηφ, αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα 

ελαληησζνχλ θαη λα εθδειψζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζε θάζε ελέξγεηα ηνπ. Καιεί 

ηνπο πνιίηεο λα ην θάλνπλ φκσο κε έλα ηξφπν ζπληνληζκέλν, δειψλνληαο ηηο 

ζπλζήθεο, ηα αηηήκαηα θαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ έρεη εθδψζεη θαη 

‘Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα δηακαξηπξίεο θαη δηαδειψζεηο ζην Κνηλνβνχιην’. 

 Αναθοπέρ  (Petitions).  

Σν Κνηλνβνχιην ηεο θσηίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο  

ηνπ, [http://www.parliament.scot/gettinginvolved/petitions/, πξνζβ.27/1/2017] 

δεκηνπξγίαο αλαθνξέο γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο πνιίηεο  θαη ζέινπλ λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ζην Κνηλνβνχιην. Με κία απινπζηεπκέλε  δηαδηθαζία – πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζσ ελφο ζχληνκνπ βίληεν ζην you tube – κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

ηελ αλαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα ζηελ Δπηηξνπή Γεκφζησλ Αλαθνξψλ πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ αλαθνξψλ. Ζ επηηξνπή  πνπ 

απνηειείηαη απφ 7 βνπιεπηέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ επεμεξγάδεηαη ηα αηηήκαηα, θάλεη 

δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα θαη δίλεη θάπνηεο νδεγίεο γηα ζπκπιήξσζε πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη πιεξέζηεξε ε αλαθνξά. Δπίζεο, αθνχ ειέγμεη ην παξαδεθηφ ηεο αλαθνξάο 

σο πξνο θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο έιιεηςε πξνζβιεηηθνχ, 

δηαθεκηζηηθνχ ή άζρεηνπ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πεξηερφκελν) 

εγθξίλεη ηελ αλαθνξά. Ζ αλαθνξά είλαη πξνζβάζηκε πιένλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ν ζπληάθηεο ηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα είλαη αλνηρηή γηα ζρφιηα 

απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο φπσο επίζεο θαη λα ηελ πξνσζήζεη κέζσ ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  Αλ ε αλαθνξά ζπγθεληξψζεη πάλσ απφ 752  ςήθνπο ηφηε ε 

Δπηηξνπή ην δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα κε ην ζέκα επηηξνπή ηεο βνπιήο ή ζηελ 

νινκέιεηα γηα  ζπδήηεζε. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έιεγρν ηεο 

λνκνζεζίαο ή ζε αιιαγή ζην λφκν, ή λα απνηειέζεη κέξνο κηαο επξχηεξεο 

http://www.parliament.scot/gettinginvolved/petitions/
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θνηλνβνπιεπηηθήο ή θπβεξλεηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο πνιηηηθήο. Γηα  θάζε  απφ ηα 

πξνπεξηγξαθέληα ζηάδηα ν ζπληάθηεο ιακβάλεη πιήξε ελεκέξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή  

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 Σπέσοςζερ διαβοςλεύζειρ  (Current Consultations).  

Κάζε κέινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο παξάηαμήο ηνπ κέρξη δχν  κεκνλσκέλα  

λνκνζρέδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζεηείαο ηνπ εθθξάδνληαο ηε δηθή ηνπ πεπνίζεζε 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα  λνκνζέηεζεο  ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αθνινπζψληαο φκσο ηελ 

εμήο δηαδηθαζίαο: δεκηνπξγεί έλα πξνζρέδην ηνπ λνκνζρεδίνπ ζην νπνίν 

απνηππψλνληαη  ηα θχξηα ζεκεία. Σν θείκελν απηφ καδί κε έλα εξσηεκαηνιφγην 

ηίζεηαη ζε δηαβνχιεπζε πξνο ηνπο πνιίηεο φπνπ θαινχληαη λα ην ππνζηεξίμνπλ θαη 

λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ζπλνδεχεηαη απφ έλα κηθξφ βίληεν 

φπνπ ν θάζε βνπιεπηήο εθθξάδεη ζπλνπηηθά ηελ άπνςή ηνπ θαη θαιεί ηνπο πνιίηεο 

λα εθθξαζηνχλ. Ζ δηαβνχιεπζε έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 12 εβδνκάδεο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο,  ζπληάζζεηαη έθζεζε απνηειεζκάησλ, ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθήο πξφηαζεο  λνκνζρεδίνπ.  Σν ηειεπηαίν βήκα ψζηε ε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε λα εηζαρζεί σο λνκνζρέδην είλαη ε πξφηαζε λα ππνζηεξηρζεί 

απφ ηνπιάρηζηνλ 18 βνπιεπηέο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά 

θφκκαηα ηεο βνπιήο.  

2.3.4 Γαλλία – Γήμορ Παπιζίυν 

Ο Γήκνο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Γαιιίαο ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε κηαο δίθαηεο, 

πξννδεπηηθήο θαη βηψζηκεο πφιεο δεκηνχξγεζε ηνλ Ηαλνπάξην 2015 ηνλ ηζηφηνπν « Madame 

la maire, j'ai une idée » [https://idee.paris.fr/, πξνζβ.2/3/2017] φπνπ θαιεί ηνπο  πνιίηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην Γήκν θαη 

λα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ κεγάισλ θαη κηθξψλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο.  ε απηφ 

ην site φινη νη θάηνηθνη ηνπ Παξηζηνχ θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζρέδηά ηνπο 

γηα ηελ πφιε ηνπο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πνπ ζέηεη ν δήκνο θη αθνξνχλ ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, πνηφηεηαο δσήο, δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Μία ζεκαληηθή ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε απφ απηή ηελ πιαηθφξκα αιιά ζηε 

ζπλέρεηα εμειίρζεθε απηφλνκα, δεκηνπξγψληαο κία επαλαιακβαλφκελε πξαθηηθή είλαη ν 

ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο [www.budgetparticipatif.paris πξνζβ.2/3/2017]. Ο 

πξνυπνινγηζκφο απηφο επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο Παξηδηάλνπο πνπ επηζπκνχλ, ρσξίο 
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εμαίξεζε, λα πξνηείλνπλ έλα ζρέδην ζε επίπεδν  δηακεξίζκαηνο (αrrondissement) ή γηα φιν 

ην Γήκν. ηε ζπλέρεηα θάζε ρξφλν, νη Παξηδηάλνη θαινχληαη λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά κε ηα 

πξνηεηλφκελα έξγα,  γηα ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ  480 εθαηνκκχξηα επξψ  ζην δηάζηεκα 2014-

2020 πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηνπ επελδπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο:  ηελ αξρή θάζε έηνπο θαη κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ  

θαηαηίζεληαη νη ηδέεο ησλ πνιηηψλ. Απφ Μάξηην κέρξη Ηνχλην νη ηδέεο εμεηάδνληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο  ηνπ Γήκνπ θα απηέο πνπ έρνπλ  δεκφζην ελδηαθέξνλ, άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη δε δεκηνπξγνχλ ππεξβνιηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο, εμεηάδνληαη 

ζε δεχηεξν επίπεδν θαη ζπληάζζεηαη κία έθζεζε ζθνπηκφηεηαο θαη πξνεθηίκεζε θφζηνπο γηα 

θάζε κία. Οη ηερληθά εθηθηέο πξνηάζεηο ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία ηνλ επηέκβξην ζε δχν 

θαηεγνξίεο δξάζεσλ, απηέο πνπ είλαη γηα φιν ην Γήκν θαη απηέο πνπ αθνξνχλ θάζε 

μερσξηζηφ δηακέξηζκα. Γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ κφλν απηνί πνπ 

θαηνηθνχλ ή δνπιεχνπλ ζηελ θάζε πεξηνρή. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο πνπ επηθπξψλεηαη κε ηε ςήθηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ έηνπο. Απφ ην ζεκείν απηφ μεθηλά πιένλ ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ε εμέιημε 

ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη ζε μερσξηζηή πεξηνρή ηεο πιαηθφξκαο, ψζηε φινη νη πνιίηεο λα 

πιεξνθνξνχληαη ηελ πνξεία εξγαζηψλ θαη ην ζηάδην ζην νπνίν θάζε έξγν βξίζθεηαη. Σν 

πνζφ ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην 2014  πνπ έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπ 

έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο
12

: 

 2014: 17.700.000 επξψ γηα 9 έξγα. 

 2015: 67.700.000 επξψ γηα 8 έξγα πνπ αθνξνχλ φιε ηε πφιε θαη 180 ζε επηκέξνπο 

δηακεξίζκαηα. 

 2016: 94.400.000 επξψ γηα 11 έξγα πνπ αθνξνχλ φιε ηε πφιε θαη 208 ζε επηκέξνπο 

δηακεξίζκαηα. 

 

Όια ηα παξαπάλσ πεξηγξαθφκελα παξαδείγκαηα παξνπζηάδνπλ δχν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά : 

πξψηνλ βαζίδνληαη φια ζηηο ζχγρξνλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

θαη δεχηεξνλ έρνπλ έληνλα αλαπηπγκέλε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο.  

Ζ ξαγδαία θαη ζπλερήο αλάπηπμε  ησλ ΣΠΔ  δίλεη ηε δπλαηφηεηα  δηεχξπλζεο ηεο ιατθήο 

βάζεο πνπ θαιείηαη λα απνθαζίζεη αθνχ πξψηα πιεξνθνξεζεί θαη αληαιιάμεη απφςεηο, 

                                                 
12

 Πεγή: TOUT SAVOIR SUR LE BUDGET PARTICIPATIF- MAIRIE DE PARIS 
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πέξα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ‘επίζεκε ‘ζπκκεηνρή έθθξαζεο πνιηηηθήο βνχιεζεο κέζσ 

εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ   θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ έρεη γίλεη επθνιφηεξε γηα θάζε πνιίηε  θη ε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη επεθηαζεί : ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ γηα  ην 2015, 9 ζηα 10 

λνηθνθπξηά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είραλ πξφζβαζε ζην Internet , ζηε Γαιιία 8 ζηα 10 

θαη ζηελ Διιάδα ζρεδφλ 7 ζηα 10 αληίζηνηρα
13

.  

Όινη απηνί νη πνιίηεο απνηεινχλ έλα ‘ελ δπλάκεη’ ελεξγφ ζψκα θνηλσλίαο πνπ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλφ δηάινγν, λα εθθξάδεη απφςεηο, λα νξγαλψλεη θαη 

λα ζρεκαηίδεη ζπκκαρίεο κε νκντδεάηεο, λα δηνξγαλψλεη δηακαξηπξίεο δηεθδηθψληαο άκεζε 

ζπκκεηνρή ζηελ δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Παξάιιεια φκσο θάζε άπνςε, γλψκε, αίηεκα πνπ θαηαηίζεηαη θαηαγξάθεηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθφ θαη είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

ηνπ. ε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο εθαξκνγέο ππάξρεη μερσξηζηφ ζεκείν παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημεο θάζε πξφηαζεο πνπ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη θαη ηδηαίηεξν ζεκείν 

θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη 

πηζηνπνηείηαη ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ  απηψλ πνπ πξνθαινχλ ηε δηαβνχιεπζε, ελψ απφ 

ηελ άιιε  εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε πεπνίζεζε φηη ε γλψκε ηνπο  

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε.  

2.3.5 Δλλάδα – Γήμορ Αιγάλευ 

Τπάξρνπλ φκσο θαη ζηελ Διιάδα λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο 

φπσο ε ελδηαθέξνπζα, θαηά αξράο, πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ ησλ Αλνηρηψλ 

πλειεχζεσλ πνπ μεθίλεζε πξφζθαηα ζην Γήκν Αηγάιεσ: 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ. Αηγάιεσ κε βάζε ην άξζξν 70 ηνπ Ν.3852/2010 απνθάζηζε 

ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο  σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ γηα 

ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο.  

Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ είθνζη έλα κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα δέθα  εθιέγνληαη απφ 

αλνηρηέο ζπλειεχζεηο ησλ θαηνίθσλ αλά  εθινγηθφ δηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ, ελψ ηα ππφινηπα 

                                                 
13

 ηνηρεία ΟΟΑ:  https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm#indicator-chart πξνζβ. 19/3/2017 

https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm#indicator-chart
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έληεθα κέιε νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδεηαη απφ 

αληίζηνηρν Καλνληζκφ πνπ θαζνξίδεη ην έξγν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνλ ηξφπν ζχγθιηζεο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ   θαη  ηε δνκή ησλ αλνηρηψλ ζπλειεχζεσλ θαηνίθσλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

εθινγήο εθπξνζψπνπ ηεο ζηελ Δπηηξνπή Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο ζπγθαινχληαη αλνηρηέο ζπλειεχζεηο ησλ 

θαηνίθσλ αλά εθινγηθφ δηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ είηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, είηε κε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ πελήληα ππνγξαθψλ θαηνίθσλ 

ηνπ εθινγηθνχ δηακεξίζκαηνο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο. Οη απνθάζεηο ησλ 

ζπλειεχζεσλ δηαβηβάδνληαη κε επζχλε ηνπ πληνληζηή ζηελ Δπηηξνπή Σνπηθήο 

Γεκνθξαηίαο, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη 

ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη δίλεη έλα ηζρπξφ βήκα ζηνπο θαηνίθνπο 

αλεμάξηεηα κνξθσηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ή εθ ζέζεσο παξάγνληα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζέηεη ζε δηαβνχιεπζε ε Γεκνηηθή αξρή. Μέζα απφ ηηο 

Αλνηρηέο πλειεχζεηο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  κε ηε δηα δψζεο 

παξνπζία ηνπο λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, θαη λα εθθξάζνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξεο πηπρέο θάζε ζέκαηνο. Ζ ζπδήηεζε ζα επηθέξεη ψζκσζε ησλ 

απφςεσλ  κε απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη πινπξαιηζηηθά θαη 

λα απνηππψλνπλ ηε γλψκε πνιιψλ .   

Πην ζεκαληηθφ ίζσο ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ δηαβνχιεπζεο είλαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ δίλεηαη ζηνπο πνιίηεο θαη κάιηζηα αλά γεηηνληά λα αλαδεηθλχνπλ νη ίδηνη  ηα ζέκαηα πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ θαη πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα θηάζνπλ κέρξη ηε Γεκνηηθή Αξρή. Μία απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ δειαδή ηξνθνδφηεζε κε νξγαλσκέλν φκσο ηξφπν θαη φρη κε ηε ινγηθή ν 

θαζέλαο  δεηά απφ ην Γήκαξρν ηελ πξνζσπηθή ηνπ ράξε.  
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3 Η ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΣΑ 

3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ησλ Διιεληθψλ ΟΣΑ.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε γηα ηηο κεζφδνπο, ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο Γηαβνχιεπζεο ζην ηειηθφ θείκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνπο Γήκνπο.  

Ζ δηεξεχλεζε επηιέγεηαη λα γίλεη κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαινχληαη νη 

Γήκνη λα ζπκπιεξψζνπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Έηζη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα πεξηγξάθεηαη πψο έγηλε ε επηινγή ησλ παξαιεπηψλ, γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη απφθξηζεο πνπ ππήξρε. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη 

ηα θαηαγεγξακκέλα απνηειέζκαηα θαη ε ζηαηηζηηθή παξνπζίαζή ηνπο ζπλνδεπφκελε απφ ηα 

αληίζηνηρα γξαθήκαηα θαη πίλαθεο. 

3.2 ΠΛΗΘΤΜΟ ΔΡΔΤΝΑ- ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

Απφ ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη νη 

δήκνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ζχληαμε ηνπ Δ.Π. γηα ηελ πεξίνδν 2015-2019 θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο. Γηα λα εληνπηζηνχλ νη Γήκνη απηνί, δεηήζεθε ε 

ζπλδξνκή ηνπ Σκήκαηνο  Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εζηάιεζαλ απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζηηο 7/2/2017 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
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Α. Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

http://epota.ypes.gr/?page_id=113, 

Β. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ελεκέξσζε έσο 07/02/2017, 

Γ. Σα ζηνηρεία είηε αληιήζεθαλ απφ αλαδήηεζε ζην Internet, είηε απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

παξείραλ ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία νη ίδηνη νη Γήκνη,
14

 

πξνθχπηνπλ γηα ηνπο 325 Γήκνπο ηεο Δπηθξάηεηαο ηα εμήο: 

Γήμοι πος ολοκλήπυζαν ηο Δπισειπηζιακό 72 

Γήμοι πος έθηαζαν έυρ και ηην Α΄ Φάζη 87 

Γήμοι πος ανακοίνυζαν μόνο ηη διαβούλεςζη 8 

Γήμοι πος δεν ξεκίνηζαν ηο Δπισειπηζιακό 158 

 

Δπνκέλσο απνδέθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζαλ  νη 72 Γήκνη κε νινθιεξσκέλν 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  

3.3  ΓΟΜΗ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 17 

εξσηήζεηο  εθ ησλ νπνίσλ νη 10 είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, 4 εμ’ απηψλ δηπνιηθέο, ελψ νη 

ππφινηπεο  6 απαηηνχλ ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ. Οη ππφινηπεο είλαη  5 γεληθήο ελεκέξσζεο  

θαη 2 αλνηρηνχ ηχπνπ . 

Αλαιπηηθά : 

Οη πέληε πξψηεο εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έξεπλα θαζψο θαη ηελ χπαξμε κνλάδσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηε δπλακηθφηεηά ηνπο ζηνπο 

Γήκνπο  ζε ζρέζε θαη κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο.  

Δξψηεζε 1. Εεηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ν Γήκνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα 

Δξψηεζε 2. Εεηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα. 

Δξψηεζε 3. Εεηείηαη λα απαληεζεί αλ ππάξρεη κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ κε απάληεζε λαη ή 

φρη. 

                                                 
14

 Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα κε ηα ζηνηρεία επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β’  

http://epota.ypes.gr/?page_id=113
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Δξψηεζε 4. Εεηείηαη λα πεξηγξαθεί αλ ε ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ  απνηειεί Γηεχζπλζε , 

ηκήκα / γξαθείν ππαγφκελν ζε Γηεχζπλζε ή απηνηειέο  θαζψο θαη ηα ζηειερηαθφ δπλακηθφ 

ηεο κνλάδαο αλά εηδηθφηεηα.  

Δξψηεζε 5. Εεηνχληαη ζηνηρεία γηα ηελ ππεξεζία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε ζχληαμε Δ.Π . ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο. Οη 

εξσηήζεηο 6,7,8 επηθεληξψλνληαη ζηα κέζα δηαβνχιεπζεο .   

Δξψηεζε 6 θαη 7. Εεηείηαη ην είδνο θαη ε ζπκκεηνρή ζηα κέζα δεκνζηνπνίεζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ  απφ ηηο εμήο επηινγέο :  

Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, Γεκνηηθή Δπηηξνπή δηαβνχιεπζεο, Ζκεξίδα, ε εηδηθέο νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο (παξαθαιψ αλαθέξεηε αλαιπηηθά), ελψ δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκπιήξσζεο άιινπ κέζνπ πνπ δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα . 

Δξψηεζε 8. Γηεξεπλάηαη αλ έρεη επεθηαζεί ν Γήκνο ζε εθαξκνγή άιισλ κέζσλ 

ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο θαη πνηά είλαη απηά. 

Δξψηεζε 9. Δμεηδηθεχεη ζηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ: ηνλ Αλαιπηηθφ Οδεγφ Καηάξηηζεο 

ΔΠ Γήκσλ πνπ ζπλέηαμε ε ΔΔΣΑΑ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ζηε ζχληαμε ησλ Δ.Π. 

πξνηείλεηαη «Δξσηεκαηνιφγην Αλνηρηήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ» 
15

 γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαβνχιεπζεο ηνπ Δ.Π. ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσηηθφ ή πεξηνξηζηηθφ.  Με ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλάηαη αλ ν Γήκνο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγην ή φρη θαη πεξαηηέξσ αλ 

ρξεζηκνπνίεζε ην πξνηεηλφκελν ηεο ΔΔΣΑΑ ή κπήθε ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο δηθνχ ηνπ . 

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ην πιήζνο  ησλ 

ζπιιερζέλησλ .  

Οη επφκελεο εξσηήζεηο 10,11,12 αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ ηεο 

Γηαβνχιεπζεο είηε αθνξνχλ εξσηεκαηνιφγηα είηε άιιεο κνξθήο ζρνιίσλ ή πξνηάζεσλ . 

Δξψηεζε 10. Γηεξεπλάηαη πνηα ππεξεζία έρεη  επηθνξηηζηεί κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρνιίσλ 

κε επηινγέο ηελ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ, Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο ή δπλαηφηεηα 

δήισζεο άιιεο . 

                                                 
15

 Βι. Αναλυτικόσ Οδθγόσ_Κατάρτιςθσ ΕΡ_Διμων_v13b.doc-Εκδοςθ Σεπτζμβριοσ 2011- Ραράρτθμα ΣΤ ςελ. 
145 
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Δξψηεζε 11. Ζ εξψηεζε απηή είλαη ε κία απφ ηηο δχν αλνηρηνχ ηχπνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζηελ νπνία δηεξεπλάηαη κε πνηα θξηηήξηα αμηνινγνχληαη ηα ζρφιηα  ησλ πνιηηψλ. Δπεηδή ε 

εξψηεζε απηή θξίζεθε ζεκαληηθή αιιά θαη πνιχ επξεία δφζεθε επεμήγεζε κε αλαθνξά 

ελδεηθηηθψλ θξηηεξίσλ: αλαγθαηφηεηα, ζθνπηκφηεηα, σξηκφηεηα, αξκνδηφηεηα Γήκνπ. 

Δξψηεζε 12. Γηεξεπλάηαη αλ ζπληάρζεθε Έθζεζε θαηαγξαθήο  πνπ λα ζπγθεληξψλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηηο πξνηάζεηο νκαδνπνηεκέλεο αλά Άμνλα, Μέηξν θαη 

ηφρν. Ζ έθζεζε απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αλαζεψξεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ.   

Οη Δξσηήζεηο  13, 14 εζηηάδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο Γηαβνχιεπζεο  θαηά ηελ Α’ θάζε 

θαη ηελ Β’ θάζε.  

Δξψηεζε 13. ηελ εξψηεζε δεηείηαη λα απνηππσζεί αλ ηειηθά ε Γηαβνχιεπζε νδήγεζε ζε 

αλαζεψξεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ , πξνζδηνξίδνληαο ην κέηξν θαη ζηφρν 

αλά άμνλα. Αλ δειαδή κέζα απφ ηε Γηαδηθαζία ηεο Γηαβνχιεπζεο αλαδείρηεθε ε αλάγθε λα 

εκπινπηηζηεί  ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο κε θάπνην ζηφρν ή αθφκα θαη κέηξν πνπ ε 

Γεκνηηθή Αξρή δελ ην είρε εληνπίζεη.   

Δξψηεζε 14. Με ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλάηαη αλ ε Γηαβνχιεπζε νδήγεζε ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ δξάζεσλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε β΄ θάζε ηνπ Δ.Π .κε δξάζεηο πνπ ε 

θνηλσλία εληφπηζαλ φηη ιείπνπλ θαη ε δεκνηηθή Αξρή αλαγλψξηζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο.  

Οη ηειεπηαίεο ηξεηο εξσηήζεηο γλψκεο απεπζχλνληαη ζηα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρνληαο άκεζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, γλσξίδνληαο 

ηε ζπκκεηνρή ή κε ζε απηέο θαη σο πξψηνη απνδέθηεο ησλ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ έρνπλ 

πιεξέζηεξε εηθφλα θαη  κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ άπνςε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 

Γηαβνχιεπζεο  

Δξψηεζε 15. Απηή ε εξψηεζε γλψκεο δεηά ηελ άπνςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο κε λαη ή φρη.  

Δξψηεζε 16. ηε εξψηεζε δίλνληαη 5 πηζαλνί ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη 

δεηείηαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο κε θιίκαθα Likert. Οη ιφγνη πξνο αμηνιφγεζε 

είλαη : Έιιεηςε ρξφλνπ,  Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο , Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο , Πηζηεχνπλ φηη 

δελ ζα ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηνπο,  Γελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα  ‘θνηλά’ ελψ δίλεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ άιινπ ιφγνπ .  
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Δξψηεζε 17. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ θαη δεηά ηελ γλψκε ηνπ 

εξσηψκελνπ γηα ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο  ηεο ζπκκεηνρήο  ησλ πνιηηψλ. Δδψ 

θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο  πνπ νη εξσηψκελνη - ζηειέρε  θαηά θχξην ιφγν ησλ κνλάδσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ – πηζηεχνπλ φηη ζα νδεγήζνπλ ζε επξεία δηαβνχιεπζε  

Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Α’. 

3.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΗ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

Γηα ακεζφηεξα απνηειέζκαηα επηιέρζεθε λα απνζηαινχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνρεπκέλα ζηηο κνλάδεο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Γήκσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία  επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα) έγηλε δηεμνδηθή έξεπλα κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Γήκσλ θαη 

φπνπ δελ ήηαλ δπλαηή ν εληνπηζκφο ζηνηρείσλ, έγηλε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

Γήκνπο φπνπ δεηήζεθαλ νη αξκφδηνη ζχληαμεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ  πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απεπζείαο 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ πξνγξακκαηηζκνχ ή γεληθά ησλ 

αξκφδησλ πνπ ρεηξίζηεθαλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ. Δπίζεο έγηλαλ ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην 

εξσηεκαηνιφγην  αιιά θαη γηα ηελ ππελζχκηζε ζπκπιήξσζήο ηνπ.  

Ζ δηαδηθαζία απνζηνιήο  θαη ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε έλα κήλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ 10/3/2017 σο 10/4/2017. Έγηλε απνζηνιή ζε εβδνκήληα Γήκνπο αξρηθά 

θαη αληαπνθξίζεθαλ 23 Γήκνη. Μεηά απφ 2 εβδνκάδεο ζηάιζεθε εθ λένπ κήλπκα 

ππελζχκηζεο ζε 36 Γήκνπο ζην νπνίν αληαπνθξίζεθαλ 19, ελψ 3 απάληεζαλ κεηά απφ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Σειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 45 επυηημαηολόγια κε ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχζαλ λα επεμεξγαζηνχλ. Σν πιήζνο θαη ν βαζκφο ζπκπιήξσζεο ηνπ θξίζεθε επαξθήο 

θαη ηθαλνπνηεηηθφο.   Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

3.5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ – ΑΝΑΛΤΗ 

Σν πξψην ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

έξεπλαο θαζψο πξνέθπςε πφζνη Γήκνη έρνπλ νινθιεξψζεη ην Δ.Π . ηεο πεξηφδνπ 2015-219 

ελψ βξηζθφκαζηε ήδε ζην 2017. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ, νη Γήκνη απηνί είλαη 
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72 απφ ηνπο 325 Γήκνπο ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην  22% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Γήκσλ φπσο θαίλεηαη  ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 3.1. 

Γιάγπαμμα 3.1 Γήμοι ανά ζηάδιο εκπόνηζηρ Δ.Π.  

 

3.5.1 Μονάδερ Ππογπαμμαηιζμού – ηελέσυζη 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ (39 Γήκνη) δηαζέηνπλ Μνλάδα 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία έρεη αλαιάβεη θαη ηελ ζχληαμε ηνπ Δ.Π. ε 6 Γήκνπο ειιείςεη 

κνλάδαο πξνγξακκαηηζκνχ ζπζηάζεθε  Οκάδα Έξγνπ πνπ ήηαλ αξκφδηα γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

Δ.Π.  

Γιάγπαμμα 3.2 Ύπαπξη Μονάδυν ππογπαμμαηιζμού ζηοςρ Γήμοςρ (ποζοζηά %) 

 

Διμοι που 
ολοκλιρωςαν το 

Επιχειρθςιακό 
22% 

Διμοι που 
ζφταςαν ζωσ και 

τθν Αϋ Φάςθ 
27% 

Διμοι που 
ανακοίνωςαν 

μόνο τθ 
διαβοφλευςθ 

2% 

Διμοι που δεν 
ξεκίνθςαν το 

Επιχειρθςιακό 
49% 

ΝΑΙ 
87% 

ΌΧΙ 
13% 
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Απφ ηελ πιεζπζκηαθή αλάιπζε ησλ Γήκσλ πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη πνπ δελ έρνπλ ζπζηήζεη 

κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ δελ είλαη κφλν κηθξνί αιιά θαη κεζαίνη ή κεγάινη.  

ην δηάγξακκα 3.3 εκθαλίδεηαη ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ πξνγξακκαηηζκνχ αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ Γήκσλ, θαηεγνξηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010 –Καιιηθξάηεο.  

Γιάγπαμμα 3.3 ςζσέηιζη ύπαπξηρ μονάδυν ππογπαμμαηιζμού με πληθςζμό Γήμος 

 

Οη κνλάδεο πξνγξακκαηηζκνχ ζπλήζσο βξίζθνληαη νξγαλσηηθά ζε επίπεδν απηνηεινχο 

Σκήκαηνο (21) θαη ιηγφηεξν ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο (17) ελψ ππάξρεη κία πεξίπησζε πνπ 

απνηειεί απηνηειέο γξαθείν (1) . 

Γιάγπαμμα 3.4 Οπγανυηική βαθμίδα μονάδυν ππογπαμμαηιζμού 

 

Ζ ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ είλαη ζρεηηθά νιηγνκειήο: Ζ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ έρεη κέρξη 

3 άηνκα, ελψ πάλσ απφ 7 άηνκα έρεη κφλν έλαο Γήκνο. Τπάξρεη θαη κία πεξίπησζε φπνπ ην 

1 

10 11 
9 

6 

2 1 
3 2 

0

5
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1-2.000 2.001-5.000 5.001-10.000 10.000-30.000 30.000-60.000 60.001-100.000 100.001-150.000 >150001

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ ΔΘΜΟΥ 

Τπάρχει μονάδα προγραμματιςμοφ ςτο Διμο ; 

ΝΑΙ ΠΧΙ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
44% 

ΣΜΗΜΑ 
54% 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
2% 
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ηκήκα ζηειερψλεηαη απφ άηνκα κε παξάιιεια θαζήθνληα απφ άιιεο ππεξεζίεο (πεξίπησζε 

0* ζην παξαθάησ δηάγξακκα 3.5). 

Γιάγπαμμα 3.5 ηελέσυζη μονάδυν ππογπαμμαηιζμού  

 

Παξά ην κηθξφ ζε αξηζκφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ ην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ 

Πξνγξακκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 

3.6 ην 71% είλαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) πνιινί δε εμ’ απηψλ δηαζέηνπλ θαη 

κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο. 

Γιάγπαμμα 3.6 ηελέσυζη μονάδυν ππογπαμμαηιζμού ανά βαθμίδα εκπαίδεςζηρ 
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Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ΠΔ πξνέξρνληαη απφ Γηνηθεηηθφ /Οηθνλνκηθφ Σνκέα, 

Μεραληθνί, Πεξηβάιινληνο (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη, Γεσιφγνη θιπ), Πιεξνθνξηθήο.  

Ζ θαηαλνκή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 3.7: 

Γιάγπαμμα 3.7 ηελέσυζη ΠΔ μονάδυν ππογπαμμαηιζμού ανά Διδικόηηηα (ποζοζηά %) 

 

3.5.2 Σπόποι δημοζιοποίηζηρ- διαβούλεςζηρ 

Παξαθάησ δηεξεπλψληαη  νη ηξφπνη πνπ δεκνζηνπνηήζεθε θαη ηέζεθε ζε Γηαβνχιεπζε ν 

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο (..) δειαδή ην Α’ κέξνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Γιάγπαμμα 3.8 Πλήθορ Γήμυν ανά Μέζο δημοζιοποίηζηρ ηπαηηγικού σεδιαζμού 
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Α. Ηζηνζειίδα  

Όπσο πξνθχπηεη όλοι νη Γήκνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο γηα λα 

δεκνζηνπνηήζνπλ ην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ .  

Β. Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο  (ΓΔΓ)  

Όζνη Γήκνη έρνπλ ζπζηήζεη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο παξνπζίαζαλ θαη 

ζπδήηεζαλ ην ηξαηεγηθφ ηνπο ρεδηαζκφ . Όκσο παξφιν πνπ έρνπλ πεξάζεη 7 ρξφληα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε πνπ πξνέβιεπε ηελ ζχζηαζε ΓΔΓ ζε φινπο ηνπο Γήκνο άλσ 

ησλ 10.000 θαηνίθσλ πνιινί Γήκνη δελ έρνπλ εθαξκφζεη απηή ηελ ππνρξέσζε ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα,  απφ ηνπο 43 Γήκνπο πνπ είραλ ππνρξέσζε ζχζηαζεο ΓΔΓ, αθνχ 

αθαηξνχληαη 2 Γήκνη πνπ έρνπλ πιεζπζκφ ιηγφηεξν απφ 10.000, 9 Γήκνη δελ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ζχζηαζε ΓΔΓ. Δμεηάδνληαο ηνπο πιεζπζκηαθά (θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην Καιιηθξάηε) πξνθχπηεη φηη 

αλήθνπλ θαη  ζε κεζαίνπο θαη κεγάινπο πιεζπζκηαθά Γήκνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα 3.9. 

Γιάγπαμμα 3.9 Γήμοι πος δεν έσοςν ζςζηήζει ΓΔΓ (καηανομή με πληθςζμιακά κπιηήπια) 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ,  

απηή πξνθχπηεη φηη είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ νινκέιεηα ηνπο πνπ είλαη απφ 35 σο 

50 άηνκα.  Σα ζρεηηθά  απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηνπο 34 Γήκνπο πνπ έρνπλ ΓΔΓ 

παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 3.10 φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΓ 

(θαηεγνξηνπνηεκέλε αλά δηαζηήκαηα κε βήκα=5) αλά πιήζνο Γήκσλ.   
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Γιάγπαμμα 3.10 Πλήθορ Γήμυν ανά απιθμό ζςμμεηεσόνηυν ΓΔΓ 

 

Γιάγπαμμα 3.11 Ποζοζηιαία καηανομή ζςμμεηεσόνηυν 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 3.11 πάλσ απφ ηηο κηζέο ζπλεδξηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 

53% πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ιηγφηεξα απφ 15 κέιε παξφληα. Απηφ βέβαηα δελ δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα εγθπξφηεηαο ησλ απνθάζεσλ αθνχ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ απαξηία θαηά ηελ 

επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ππάξρεη κε φζα κέιε είλαη παξφληα
16

.   

Γ. Ζκεξίδα 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη έμη Γήκνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζν επηθνηλσλίαο ηελ 

Ζκεξίδα. Καηαγξάθεθε έλαο Γήκνο ν νπνίνο θαηά ηε θάζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

                                                 
16

 ΔΔΣΑΑ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ  ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΘΣ- Άρκρο 5, παρ 4-5. 
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νξάκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πξαγκαηνπνίεζε 

ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε – εκεξίδα κε φινπο ηνπο Παξαγσγηθνχο θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο 

ηεο Πφιεο θαη ηνπ φκνξνπο Γήκνπο. Σξεηο Γήκνη παξνπζίαζαλ ηνλ θείκελν ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ηνπο  ρεδηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα εκεξίδαο ζηελ νπνία ππήξρε ζπκκεηνρή 

35, 60 θαη 70 αηφκσλ. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη ε πεξίπησζε Γήκνπ πνπ ελψ νξγαλψζεθε 

εκεξίδα δελ ππήξρε θαζφινπ ζπκκεηνρή. Σέινο ππάξρεη θαη  πεξίπησζε Γήκνπ πνπ 

δηνξγάλσζε 3 εκεξίδεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζην πιαίζην ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο, ε νπνία ήηαλ αλνηθηή ζην θνηλφ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απφ ηηο εκεξίδεο 

απηέο θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαη έγηλε ηαμηλφκεζε ηνπο 

αλά ηνκέα  παξέκβαζεο ελψ έγηλε θαη πεξαηηέξσ αλάιπζε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (ζε πνηνπο ηνκείο ζηξέθνληαη νη κηθξφηεξεο θαη νη κεγαιχηεξεο ειηαθέο 

νκάδεο πνιηηψλ θιπ). Σν θείκελν πνπ πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα απηά ζπκπεξηιήθζεθε σο 

παξάξηεκα ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ Δ.Π. ηνπ Γήκνπ.   

Γ. Δηδηθέο Οκάδεο 

Γεθαπέληε Γήκνη αλαθέξνπλ φηη δεκνζηνπνίεζαλ ην .. ηνπο ζε εηδηθέο Οκάδεο 

ελδηαθέξνληνο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο , νη 

Δπηζηεκνληθνί, Δπαγγεικαηηθνί θαη Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, νη ζχιινγνη γνλέσλ, 

επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο, ελψζεηο μελνδφρσλ θιπ. Καηαγξάθνληαη δχν ηξφπνη 

επηθνηλσλίαο: ν πξψηνο κε απνζηνιή επηζηνιήο (ζπκβαηηθήο ή ειεθηξνληθήο) φπνπ 

γλσζηνπνηείηαη ν .. θαη δεηείηαη ε άπνςε ησλ θνξέσλ θαη ν δεχηεξνο κε επηηφπνπ 

ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ. Με ην πξψην ηξφπν πξνθχπηεη φηη δελ ππήξρε 

ζεκαληηθή αλαηξνθνδφηεζε. 

 Απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έξεπλα είλαη ε πινπνίεζε 

εξγαζηεξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σνπηθφ Παλεπηζηήκην θαη  θνξείο. χκθσλα κε 

αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ην 

εγρείξεκα αθνξά ζηελ απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο κε θνξείο ηεο πφιεο 

(Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο, αγξνηηθνί ζχιινγνη, Έλσζε Βηνθαιιηεξγεηψλ, χλδεζκνο Νέσλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ Αξθαδίαο, Σνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο Πεινπνλλήζνπ, Έλσζε Ξελνδφρσλ 

Αξθαδίαο, Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ΦΟΣ, ΔΟ Σξίπνιεο, Θεαηξηθή Οκάδα, 

ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ, Οκάδα Έιεπζηο, χιινγνο Μεηαπηπρηαθψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, Γεκφζηα Κ. Βηβιηνζήθε Σξίπνιεο) θαη ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ 
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αλαγθψλ θαη ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ζα 

αμηνπνηνχλ κε ηξφπν βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ηνπο ππάξρνληεο ηνπηθνχο πφξνπο. Σν 

Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν πινπνίεζε πξφγξακκα ελδπλάκσζεο ησλ 

ζηειερψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ, δηαρένληαο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαη ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ, ψζηε απφ θνηλνχ λα απνθαζίζνπλ πψο 

νξακαηίδνληαη ην ηφπν ηνπο, πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη αμίεο πνπ ζα ζηεξίδνπλ ην φξακα 

απηφ, πνηνη νη ζηφρνη θαη ν δξφκνο γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί. 
17

 

Δ. Άιιν  

ην ειεχζεξν πεδίν απαληήζεσλ γηα ηα κέζα δεκνζηνπνίεζεο ηνπ .. απνηππψλνληαη άιια 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θπξίσο εζηηάδνληαη ζηε ρξήζε ησλ 

ηνπηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ηνπηθφο ηχπνο ζπκβαηηθφο θαη ειεθηξνληθφο φπνπ έγηλαλ 

ζρεηηθέο ελεκεξψζεηο θαη  αλαθνηλψζεηο. Σξεηο  Γήκνη  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή ηεο 

google δεκηνχξγεζαλ «θφξκα» ζηελ φπνηα νη πνιίηεο θαηέζεηαλ ηηο απφςεηο ηνπο. Δπίζεο 

ζην πεδίν απηφ 2 Γήκνη αλαθέξνπλ ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Γηαβνχιεπζεο 

πνπ δηαζέηνπλ θαη είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ζηε κία πεξίπησζε 45 άηνκα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε θαηά ηε δίκελε 

πεξίνδν πνπ ήηαλ αλνηρηή ζπγθεληξψζεθαλ 71 πξνηάζεηο, νη νπνίεο θαη απνηππψζεθαλ ζηελ 

έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ δηαβνχιεπζεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθε σο παξάξηεκα ζην ηειηθφ 

θείκελν ηνπ Δ.Π. ηνπ Γήκνπ.   

πκπιεξσκαηηθά, ζηελ επφκελε εξψηεζε πνπ είλαη ζπλαθήο  θαη δηεξεπλά αλ νη Γήκνη 

έρνπλ αμηνπνηήζεη άιια κέζα ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο,  ηξεηο  Γήκνη αλαθέξνπλ ηε 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (facebook θιπ). 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε δηαβνχιεπζε , απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία : 

Απφ ηνπο 45 Γήκνπο ηεο έξεπλαο, 12 Γήκνη δελ ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηεκαηνιφγην, 13 

ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ πνπ ππήξρε ζην  Οδεγφ ζχληαμεο ΔΠ ηεο ΔΔΣΑΑ 
18
, ελψ 20 Γήκνη 

δεκηνχξγεζαλ δηθφ ηνπο  εξσηεκαηνιφγην (Γηάγξακκα 3.12). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξεηο  Γήκνη  πνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή ηεο google 

δεκηνχξγεζαλ «θφξκα» ζηελ φπνηα νη πνιίηεο θαηέζεηαλ ηηο απφςεηο ηνπο . 

                                                 
17

 ρεηηθφ θείκελν κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Β’ . 
18

 Βλζπε Αναλυτικόσ Οδθγόσ_Κατάρτιςθσ ΕΡ_Διμων_v13b.doc (ΕΕΤΑΑ)- ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ- ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΝΟΙΧΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
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Γιάγπαμμα 3.12 Υπήζη επυηημαηολογίος καηά ηη διαβούλεςζη 

 

 

Ζ αληαπφθξηζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα ραξαθηεξίδεηαη «θησρή». ηνπο 33 Γήκνπο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηεκαηνιφγην ππάξρνπλ 7 πεξηπηψζεηο πνπ ελψ ππήξρε δηαζέζηκν 

εξσηεκαηνιφγην δελ αληαπνθξίζεθε θαλείο (21%), ελψ απφ 1 σο 10 εξσηεκαηνιφγηα 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε 12 Γήκνπο (πνζνζηφ 37%), θαη αληίζηνηρα 11 σο 50 ζε 8 Γήκνπο 

(24%)  φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3.13.  

Γιάγπαμμα 3.13 Απιθμόρ ζςλλεσθένηυν επυηημαηολογίυν 
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3.5.3 Γιασείπιζη και καηαγπαθή ζσολίυν 

Όζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε  κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζρνιίσλ ησλ πνιηηψλ, πξνθχπηεη φηη θαηά κείδνλα ιφγν απηή είλαη ε κνλάδα 

πξνγξακκαηηζκνχ: ζε 27 Γήκνπο θαηά απνθιεηζηηθφηεηα  θαη ζε 9 Γήκνπο ζε ζπλεξγαζία 

είηε κε ηελ ππεξεζία πιεξνθνξηθήο, είηε κε άιιν φπσο ν γξαθείν Γεκάξρνπ ή ην γξαθείν 

Σχπνπ. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία  ζπιιέγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηελ 

Οκάδα Έξγνπ πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην Δ.Π. 

Γιάγπαμμα 3.14 Απμόδια ςπηπεζία καηαγπαθήρ και επεξεπγαζίαρ ζσολίυν 

 

Ζ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιίσλ είρε αξθεηέο θελέο 

απαληήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ γεληθά ζπκπεξάζκαηα. Όκσο 

θαίλεηαη φηη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα  ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

πξνηάζεσλ. Δπίζεο εμεηάδεηαη αλ νη πξνηάζεηο ζπλάδνπλ κε ην φξακα ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη 

ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ζ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ θιείλεη κε ηελ δηεξεχλεζε αλ ζπληάρζεθε Έθζεζε 

θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ. Όπσο πξνθχπηεη κφλν νη κηζνί Γήκνη (θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

47%) θαηέγξαςαλ ζε Έθζεζε  ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηαβνχιεπζεο ηνπο. Παξφιν πνπ δελ 

ππήξρε ζρεηηθή δηεξεπλεηηθή εξψηεζε, κεξηθνί  εξσηψκελνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη φηη δελ 

πξνέβεθαλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζρνιίσλ επεηδή  ε ζπκκεηνρή ήηαλ ειάρηζηε έσο 

κεδεληθή.  

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ 

ΆΛΛΟ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ -
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-
ΆΛΛΟ 
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Γιάγπαμμα 3.15 ύνηαξη έκθεζηρ αποηελεζμάηυν 

 

3.5.4 Καηαγπαθή αποηελεζμάηυν Α’ θάζη και Β’ θάζη  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαζέηνπλ νη εξσηψκελνη ε Γηαβνχιεπζε  ζηελ Α΄θάζε 

επέθεξε  ζε ιίγνπο Γήκνπο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ηειηθφ ηνπ θείκελν. πγθεθξηκέλα ζε 36 

απφ ηνπο 45 Γήκνπο δελ ππήξρε θακία αιιαγή φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.16 

Γιάγπαμμα 3.16 Δνζυμάηυζη πποηάζευν ζηην Α΄θάζη ηος Δ.Π. μεηά ηη Γιαβούλεςζη 

 

ηνπο ππφινηπνπο 9 Γήκνπο δειψλεηαη φηη έγηλαλ αιιαγέο θαη ζπκπιεξψζεηο θπξίσο ζηνλ 

άμνλα 1 (Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο) θαη ζηνλ άμνλα 3 (Σνπηθή Οηθνλνκία θαη 

Απαζρφιεζε). Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ δηαβνχιεπζεο θαη ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ θαζψο θαη θαηφπηλ θάπνησλ ηειεθσληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαίλεηαη νη αιιαγέο λα αθνξνχλ θπξίσο νκαδνπνηήζεηο ζηφρσλ, εκπινπηηζκφ 

κέηξσλ θαη  θξαζηηθέο αιιαγέο. Δληνπίζηεθε έλαο Γήκνο πνπ πξνέβεη ζε ζπκπιήξσζε κε 
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υντάχκθκε ζκκεςθ καταγραφισ αποτελεςμάτων; 
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80% ΝΑΙ 
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λέν κέηξν ζηνλ άμνλα 1. Οη δεισζείζεο αιιαγέο αλά άμνλα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα.  

Γιάγπαμμα 3.17 Πλήθορ Γήμυν με ηποποποιήζειρ ζηην Α΄Φάζη μεηά ηη διαβούλεςζη  

ανά άξονα πποηεπαιόηηηαρ 

 

Αληίζεηα κε ηα πξνεγνχκελα, πξνθχπηεη εληνλφηεξε ε ελζσκάησζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηάζεσλ – δξάζεσλ  ζηε Β’ θάζε ηνπ Δ.Π. κεηά ηε Γηαβνχιεπζε. Έηζη απφ ηε ζρεηηθή 

εξψηεζε ζπλάγεηαη φηη νη κηζνί Γήκνη (22 Γήκνη) πξνρψξεζαλ ζηελ έληαμε πξνηάζεσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ πνιίηεο θαη θνξείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαβνχιεπζεο ζηελ εμεηδίθεπζε 

ηνπ Β΄ κέξνο ηνπ Δ.Π. ηνπο. 

Γιάγπαμμα 3.18 Δνζυμάηυζη πποηάζευν ζηη Β’ θάζη ηος Δ.Π. μεηά ηη διαβούλεςζη  
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ΝΑΙ 
49% ΌΧΙ 
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Δμεηάδνληαο ηεο αλά άμνλα πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο αλήθνπλ ζηνλ άμνλα 1, 

θαηφπηλ ζηνλ  άμνλα 3 θαη 2 θαη ιηγφηεξεο ζηνλ άμνλα 4. 

Γιάγπαμμα 3.19 Πλήθορ Γήμυν με ηποποποιήζειρ ζηη Β΄ Φάζη. μεηά ηη διαβούλεςζη 

ανά άξονα πποηεπαιόηηηαρ 

 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ πιήζνπο ησλ ελζσκαησκέλσλ 

δξάζεσλ ζην Δ.Π. αλά Γήκν αλά άμνλα. 

Γιάγπαμμα 3.20 Γπάζειρ πος ενζυμαηώθηκαν ζηον άξονα 1 ανά πλήθορ Γήμυν 
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Γιάγπαμμα 3.21 Γπάζειρ πος ενζυμαηώθηκαν ζηον άξονα 2 ανά πλήθορ Γήμυν 

 

Γιάγπαμμα 3.22 Γπάζειρ πος ενζυμαηώθηκαν ζηον άξονα 3 ανά πλήθορ Γήμυν 

 

Γιάγπαμμα 3.23 Γπάζειρ πος ενζυμαηώθηκαν ζηον άξονα 4 ανά πλήθορ Γήμυν 
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Ζ άπνςε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εξσηψκελσλ είλαη φηη ε ειεθηξνληθή 

δηαβνχιεπζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή. Απφ ηνπο 45 Γήκνπο νη 42 

απαληνχλ ζεηηθά θαη κφλν 3 αξλεηηθά.  

Γιάγπαμμα 3.24 Ρόλορ Ηλεκηπονικήρ Γιαβούλεςζηρ ζηη ζςμμεηοσή ηυν πολιηών 

 

3.5.5 Λόγοι μη ζςμμεηοσήρ πολιηών 

ηελ πξνηειεπηαία εξψηεζε επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί κέζσ ησλ εξσηψκελσλ πνπ είλαη 

άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πνηνη κπνξεί λα είλαη νη ιφγνη πνπ 

απνηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. ηνλ επφκελν πίλαθα δίλνληαη ηα 

ζπλνιηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη ε νπηηθή 

ηνπο παξνπζίαζε.  

Πίνακαρ 3.1 ηοισεία αξιολόγηζηρ λόγυν μη ζςμμεηοσήρ ζηη διαβούλεςζη 
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Καθόλοσ Σημανηικό 5 0 1 0 0   

Λίγο    Σημανηικό 11 3 1 1 6 1 

Μέηρια Σημανηικό 21 16 3 6 16   

 Πολύ Σημανηικό 7 16 40 25 13 1 

  Πάρα Πολύ Σημανηικό 1 10 0 13 10 1 

 
45 45 45 45 45 3 

 

 

ΝΑΙ 
93% 

ΌΧΙ 
7% 

Η Η.Δ. μπορεί να ενιςχφςει τθν ςυμμετοχι ; 
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Γιάγπαμμα 3.25 Αξιολόγηζη λόγος ‘Έλλειτη σπόνος’ 

 

Γιάγπαμμα 3.26 Αξιολόγηζη λόγος ‘Έλλειτη πληποθόπηζηρ’ 

 

Γιάγπαμμα 3.27 Αξιολόγηζη λόγος ‘Έλλειτη ηεσνογνυζίαρ’ 
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Γιάγπαμμα 3.28 Αξιολόγηζη λόγος ‘Πιζηεύοςν δεν θα ληθθεί ςπότη η γνώμη ηοςρ’ 

 

Γιάγπαμμα 3.29 Αξιολόγηζη λόγος ‘Γεν ενδιαθέπονηαι για ηα κοινά’ 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κία ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ησλ παξαγφλησλ  ρξεζηκνπνηείηαη ε 

απεηθφληζε  ησλ Πνιπγψλσλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ γηαηί αθελφο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ 

ηαπηφρξνλα πνιιά πνιχγσλα - έλαληη ησλ ηζηνγξακκάησλ-  πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη 

ρξήζηκν (εμέηαζε 5 ιφγσλ ηαπηφρξνλα) θαη αθεηέξνπ κε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 

πξνθχπηνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα πνπ αζξνίδνπλ ζηε κνλάδα. 
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Γιάγπαμμα 3.30 Πολύγυνα ζσεηικών ζςσνοηήηυν 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ εμειίζζνληαη γξακκηθά ζε θάζε 

ραξαθηεξηζκφ απφ ην θαζφινπ ζεκαληηθφ =1 σο ην Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ =5 θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο κε ην πιήζνο θάζε απάληεζεο, πξνθχπηεη ε θαηάηαμε ησλ ιφγσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο κε ην πην ζεκαληηθφ λα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε 

‘βαζκνινγία’ σο άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο γηλνκέλσλ.   

Πίνακαρ 3.2 Καηάηαξη παπαγόνηυν με σπήζη ζςνηελεζηών βαπύηηηαρ 
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ην αλνηρηφ πεδίν φπνπ νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ άιινπο ιφγνπο πνπ θαηά ηελ 

άπνςε ηνπο  νη πνιίηεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαβνχιεπζε θαηαγξάθνληαη :  

 Με ππνζηήξημε ηεο ελέξγεηαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα.  

 Απνγνήηεπζε γεληθά απφ πνιηηηθφ ζθεληθφ ηελ ηειεπηαία 10εηία. 

 Έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. 

3.5.6 Απότειρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηυν πολιηών 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα 

θαηαζέζνπλ ηελ γλψκε ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο δηαδηθαζίαο Γηαβνχιεπζεο. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπο θαηαζέηεη πνιχ νπζηαζηηθέο απφςεηο  πνπ απνηππσλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. Παξαθάησ κεηαθέξνληαη απηνχζηεο  κεξηθέο ελδεηθηηθέο θαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο 

πξνηάζεηο απφ απηέο πνπ θαηαηέζεθαλ : 

 Μέζσ ηεο ελεκέξσζεο  θαη ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο  ‘εκπηζηνζχλεο’ ζηε ιήςε θαη 

πινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο. 

 Ζ δηαβνχιεπζε κπνξεί λα πεηχρεη κέζσ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηθαλήο 

κάδαο θνξέσλ θαη πνιηηψλ νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα κπνξνχλ θαη λα έρνπλ άπνςε θαη 

λα ηε δεκνζηνπνηνχλ. 

 Οη πνιίηεο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ έκπξαθηα φηη ε άπνςε ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε. 

 Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο,  αληαλαθιά ην 

βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ λα θαζνξίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ.  Πεξηνδηθά, απηή ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαη λα αιιάμεη ε 

ζχλζεζή ηεο, γηα ιφγνπο φπσο π.ρ. νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, αιιαγήο δεκνηηθήο αξρήο 

θ.ι.π. 

 Με ζπλερή παξφηξπλζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 Πιεξνθφξεζε νπζηαζηηθή θαη ελδπλάκσζε κέζσ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

 Με πξνζσπηθή επαθή θαη ελεκέξσζε ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν ζα γίλεη ε δηαβνχιεπζε. 

 Να γίλεη ελεκέξσζε κέζσ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ρψξσλ 

ηνπ Γήκνπ. 

 Μπνξεί λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο εθφζνλ 

αιιάμεη ε νπηηθή ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην ξφιν ηνπο ζηνλ ηνπηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε γλψκε ηνπο κεηξάεη θαη δηακνξθψλεη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 
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 Πηζηεχσ πσο πξέπεη λα δνζεί ην κήλπκα ζηνλ θάζε πνιίηε φηη ζπκκεηνρή ηνπ ζ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαη ν θαζέλαο καο κπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο ιχζεηο αξθεηψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

έρνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

 Με ηελ ζπζηεκαηηθή θαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαηάιιειε «εθπαίδεπζε-παηδεία»  ησλ 

πνιηηψλ, ψζηε αθελφο λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην (εθηφο απηνχ πνπ επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ 

ηελ λνκνζεζία) θαη αθεηέξνπ λα απνδεηρηεί έκπξαθηα φηη αμηνινγνχληαη θαη 

ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαβνπιεχζεηο θαη απηφ κπνξεί λα 

εληζρπζεί κέζα απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο κε θάζε κέζν ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ . 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη φηη ε άπνςή ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη ελεξγνί πνιίηεο απέλαληη ζηηο απνθάζεηο ηεο θάζε δεκνηηθήο αξρήο. 

 Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ληψζεη ν εθάζηνηε ελεξγφο πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, φηη ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε – πξφηαζε ζα 

θαηαγξαθεί θαη ζα αμηνινγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα ψζηε νη εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ, φπσο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ή ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο 

δηαθφξσλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπιινγηθνηήησλ, αθελφο λα δηαζέηνπλ επαξθέο 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ή ζρεηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ απηνχ θαη αθεηέξνπ λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν 

γηα έγθαηξε ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο  δηαβνχιεπζεο. 

 Με έκπξαθηε, θαζεκεξηλή θαη αηαιάληεπηε εθαξκνγή δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

απφ κέξνπο ησλ αηξεηψλ. Ζ θαηαδίθε ηεο αληίιεςεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

ιήςεο απφθαζεο απφ θιεηζηέο απξφζηηεο νκάδεο . 
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4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

4.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηφζν απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 2, φζν θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ ζπληάμεη Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη έρνπλ 

αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο Γηαβνχιεπζεο.  

Έηζη  ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα γίλεηαη θαηαξράο κηα επηζθφπεζε ησλ επξσπατθψλ 

παξαδεηγκάησλ δηαβνχιεπζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην θάλνληαο 

αλαθνξά ζηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία εθηελήο απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ειιεληθνχο ΟΣΑ. Σν θεθάιαην 

θιείλεη κε ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην αμηφπηζηε   

Γηαβνχιεπζε. 

4.2 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΩΝ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ην θεθάιαην 2 έγηλε ελδεηθηηθή αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα δηαβνχιεπζεο απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ θσηία θαη ηελ πφιε 

ηνπ  Παξηζηνχ. Όια ηα παξαδείγκαηα παξνπζηάδνπλ δχν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά : πξψηνλ 

βαζίδνληαη φια ζηηο ζχγρξνλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη 

δεχηεξνλ έρνπλ έληνλα αλαπηπγκέλε ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο.  

Ζ ξαγδαία θαη ζπλερήο αλάπηπμε  ησλ ΣΠΔ  δίλεη ηε δπλαηφηεηα  δηεχξπλζεο ηεο ιατθήο 

βάζεο  πνπ θαιείηαη λα απνθαζίζεη αθνχ πξψηα πιεξνθνξεζεί θαη αληαιιάμεη απφςεηο, 

πέξα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ‘επίζεκε‘ ζπκκεηνρή έθθξαζεο πνιηηηθήο βνχιεζεο κέζσ 

εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ   θάζε ηέζζεξα ρξφληα .  

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ έρεη γίλεη επθνιφηεξε γηα θάζε πνιίηε  θη ε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρεη επεθηαζεί : ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ γηα  ην 2015, 9 ζηα 10 
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λνηθνθπξηά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είραλ πξφζβαζε ζην Internet , ζηε Γαιιία 8 ζηα 10 

θαη ζηελ Διιάδα ζρεδφλ 7 ζηα 10 αληίζηνηρα
19

.  

Όινη απηνί νη πνιίηεο απνηεινχλ έλα ‘ελ δπλάκεη’ ελεξγφ ζψκα θνηλσλίαο πνπ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλφ δηάινγν, λα εθθξάδεη απφςεηο, λα νξγαλψλεη θαη 

λα ζρεκαηίδεη ζπκκαρίεο κε νκντδεάηεο, λα δηνξγαλψλεη δηακαξηπξίεο δηεθδηθψληαο άκεζε 

ζπκκεηνρή ζηελ δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Παξάιιεια φκσο θάζε άπνςε, γλψκε, αίηεκα πνπ θαηαηίζεηαη θαηαγξάθεηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθφ θαη είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

ηνπ. ε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο εθαξκνγέο ππάξρεη μερσξηζηφ ζεκείν παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημεο θάζε πξφηαζεο πνπ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη θαη ηδηαίηεξν ζεκείν 

θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη 

πηζηνπνηείηαη ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ  απηψλ πνπ πξνθαινχλ ηε δηαβνχιεπζε, ελψ απφ 

ηελ άιιε  εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε πεπνίζεζε φηη ε γλψκε ηνπο  

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε.  

4.3 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απεπζπλφηαλ ζηνπο 72 

Γήκνπο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Α΄ θαη Β’ Φάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία απφ 45 Γήκνπο (πνζνζηφ  απφθξηζεο 62,5%) πνπ πιεζπζκηαθά 

αλήθνπλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη γεσγξαθηθά ζε φιε ηελ Διιάδα. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ  θάπνηα ζπκπεξάζκαηα  πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαβνχιεπζεο, ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο  

ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ Γήκσλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ δξνπλ απνηξεπηηθά γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε απηήλ. 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη κφλν 22% ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπο Πξφγξακκα ελψ βξηζθφκαζηε ζηε κέζε ηεο πεληαεηνχο 

πιένλ δεκνηηθήο πεξηφδνπ. Με άιια ιφγηα κφλν 1 ζηνπο 5 Γήκνπο έρεη δηαηππψζεη ην 

φξακα ηνπ, έρεη ζέζεη  ηελ ηξαηεγηθή  πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη έρεη θαηαγξάςεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη θαη ηα έξγα -δξάζεηο πνπ ζα πινπνηήζεη.  

                                                 
19

 ηνηρεία ΟΟΑ:  https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm#indicator-chart πξνζβ. 19/3/2017 

https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm#indicator-chart
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Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη κία αδπλακία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα θηλείηαη νξγαλσκέλα, 

ζέηνληαο εμ’ αξρήο έλα ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ζρέδην δξάζεο κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη  ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εθπνξεχεηαη απφ ην φξακα ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά ζα εκπινπηίδεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  Αληίζεηα ην κνληέιν 

πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο είλαη ε εθαξκνγή δξάζεσλ θαη έξγσλ απνζπαζκαηηθά θαη 

θπξίσο κε βάζε ηελ εμαζθάιηζε θάπνηαο ρξεκαηνδφηεζεο. Αθξηβψο επεηδή είλαη 

απνζπαζκαηηθά θαη δελ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο κεηά ηελ αξρηθή 

εθαξκνγή ηνπο αιιά νχηε πνιιέο θνξέο  ε απνδνρή ηεο θνηλσλίαο, θαηαιήγνπλ λα κελ 

ελζσκαηψλνληαη νξζά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

ρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ηνπ Δ.Π. θαίλεηαη 

φηη ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ εθαξκνζηεί απηά πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ππάξρνπλ κνλάδεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ νξγαλσηηθά βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζε επίπεδν απηνηεινχο ηκήκαηνο θαη ιηγφηεξν ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο  θαη είλαη 

ζηειερσκέλεο κε κηθξφ αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ φκσο είλαη πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

θαη κε ζπλερηδφκελε κεηεθπαίδεπζε θαη απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ .  

Όζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ (.) πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο : 

 Όινη νη Γήκνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαξηήζνπλ ηα θείκελα ηνπ Δ.Π. πλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο. Δπεηδή 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε εηδηθή εθαξκνγή θαηακέηξεζεο 

επηζθεπηψλ δελ είλαη γλσζηφο ν αθξηβήο αξηζκφο πνιηηψλ πνπ ελεκεξψλνληαη, είλαη 

φκσο ζίγνπξα έλα αλνηθηφ θαη εχθνια πξνζβάζηκν κέζν. Δπίζεο παξαηεξείηαη 

θάπνηνη Γήκνη λα ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ  

πξνβνιή ηνπ ..  

 Πνιχ ιίγνη Γήκνη δηνξγαλψλνπλ εκεξίδεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηνλ ηξαηεγηθφ 

ρεδηαζκφ ηνπο  θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε απηέο  είλαη ζρεηηθά κηθξή. 

Αληίζεηα πνιιέο Γεκνηηθέο αξρέο πξνηηκνχλ λα δηνξγαλψλνπλ ζηνρεπκέλεο 

ζπλαληήζεηο κε επηζηεκνληθνχο, επηρεηξεκαηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο  θνξείο. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηνχλ αλνηρηέο ζπδεηήζεηο ζηηο επηκέξνπο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο  κε ηε ζπκκεηνρή  πέξαλ ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη πνιηηψλ ηεο 

πεξηνρήο.  
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 Ζ απνζηνιή επηζηνιψλ ζε ηνπηθνχο θνξείο θαη ζσκαηεία θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή θαζψο ππάξρεη ειάρηζηε αλαηξνθνδφηεζε απφ απηνχο κε απφςεηο 

θαη πξνηάζεηο.  

 Μία λέα κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη Γήκνη είλαη νη 

πιαηθφξκεο έθθξαζεο απφςεσλ θαη δηαβνχιεπζεο. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ 

Γήκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη έρνπλ ηέηνηα πιαηθφξκα, θαίλεηαη λα είλαη 

έλα  απνηειεζκαηηθφ  εξγαιείν. Γχν Γήκνη πνπ δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

ζρεηηθή πιαηθφξκα πξνζέιθπζαλ πνιχ  πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο θαη ζπγθέληξσζαλ 

πεξηζζφηεξα ζρφιηα θαη πξνηάζεηο απφ φηη νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη κε ηε ζπκβαηηθή 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ . Αο ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα θαηαγξάθνληαη 19 δήκνη 

απφ ηνπο 33 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηεκαηνιφγην νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ θάησ 

απφ 10 εξσηεκαηνιφγηα .  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ηελ εμέηαζε ησλ κέζσλ δεκνζηνπνίεζεο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ παξαθίλεζε θαη εκπινθή ησλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ ζα 

ιέγακε φηη  δχν ‘ αληίζεηεο’ κέζνδνη θαίλεηαη λα πξνθξίλνληαη:  

Απφ ηε κία νη θιεηζηέο – ζηνρεπκέλεο, δηα δψζεο, ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

θάζε θνξά ζπκκεηέρνληεο θαη ζπγθεθξηκέλε αηδέληα ζεκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε νη αλνηρηέο ειεθηξνληθέο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνθαινχληαη κέζα απφ 

πιαηθφξκεο ειθπζηηθέο ζηελ φςε θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε, φπνπ νη απφςεηο φισλ είλαη 

νξαηέο θαη αλνηρηέο ζην ζρνιηαζκφ .  

ρεηηθά κε ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (ΓΔΓ), έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ 

ζεζπίζηεθε  κε ηνλ Ν.3852/2010 Καιιηθξάηε θαη γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

κεηαμχ άιισλ, γηα ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, 

θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Απφ ηελ έξεπλα 

πξνθχπηεη φηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ Γήκσλ (21%) πνπ δελ έρνπλ θαλ ζπζηήζεη 

αθφκα ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή. Όκσο θαη ζηνπο Γήκνπο πνπ έρεη ζπζηαζεί , απηή ζπλεδξηάδεη 

κε ειάρηζηα κέιε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ιηγφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηεο, 

απνδπλακψλνληαο  πνιχ ηελ ηζρχ φπνησλ απνθάζεσλ ηεο έζησ θαη γλσκνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα.   

Δμεηάδνληαο ηψξα ην βαζηθφ εξψηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη θαηά πφζν ε 

δηαβνχιεπζε επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηεο, εκπιέθεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηειηθά 
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επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ελφο Γήκνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο κε βάζε ηελ έξεπλα : 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ (80%) δελ έθαλε θακία αιιαγή ζην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ κεηά 

ηε δηαβνχιεπζε.  

ηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο πνπ δειψλνπλ φηη έθαλαλ ηξνπνπνηήζεηο , απηέο αθνξνχλ 

θπξίσο επεμεξγαζία κε ζπκπιεξψζεηο ζηελ πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ θαη νκαδνπνηήζεηο ζηνπο 

ζηφρνπο. Οη πεξηζζφηεξεο πάλησο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε Γηαβνχιεπζε ζην 

ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ αθνξνχλ ζηνλ άμνλα 1 Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο  θαη κεηά 

ζηνλ άμνλα 3 Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηεινχλ  δχν 

πεξηπηψζεηο Γήκσλ πνπ κεηά ηελ Γηαβνχιεπζε δηέγλσζαλ ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ λένπ 

Μέηξνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφρν  πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

απηή.  

Αληίζεηα θαίλεηαη φηη ε Γηαβνχιεπζε ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο θαη εκπινπηίδεη 

ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΔΠ ζην Β’ κέξνο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη 22 Γήκνη –νη κηζνί 

δειαδή ελζσκάησζαλ ζηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπο έξγα θαη δξάζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ απφ πνιίηεο θαη θνξείο θαη πξνήιζαλ απφ ηελ ψζκσζε απφςεσλ θαηά ηε 

δηαβνχιεπζε. Ζ κεξίδα ηνπ ιένληνο αθνξά ην πεδίν ηνπ άμνλα 1  Πεξηβάιινλ θαη  Πνηφηεηα 

Εσήο θαη θαηφπηλ ηνλ άμνλα 3 Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε.  

 Ζ ηειεπηαία ελφηεηα αθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νη πνιίηεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ  

δηαβνχιεπζε. Οη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηα ζηειέρε πνπ είλαη άκεζα εκπιεθφκελνη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο άξα νη απαληήζεηο ηνπο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε βαξχηεηα. Οη 

εξσηψκελνη έζεζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ εθηηκνχλ φηη απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο  

γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κε ηελ εμήο ηεξάξρεζε : 

1. Οη πνιίηεο  πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηνπο. 

2. Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο. 

3. Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο. 

4. Οη πνιίηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα  ‘θνηλά’ 

5. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ 

Απφ  απηή ηελ θαηάηαμε πξνθχπηνπλ νη αδπλακίεο ζηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαβνχιεπζεο :  
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Ζ απνπζία ινγνδνζίαο θαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

αλαδεηθλχεηαη ε κεγαιχηεξε  αδπλακία. Οη πνιίηεο αληηιακβάλνληαη σο ‘θελφ γξάκκα’ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο φηαλ δελ ηνπο παξέρεηαη ε ελεκέξσζε  θαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο δε θνξέο νη απφςεηο απηέο δελ θαηαγξάθνληαη θαλ ζηα 

θείκελα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ Γήκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Έξεπλα πνιινί ιίγνη θάλνπλ αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ, ζηα κέζα θαη ηελ ζπκκεηνρή πνπ ππήξρε, ελψ κφλν δχν 

Γήκνη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζην ηειηθφ ηνπο θείκελν ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε ηνπ. Δπίζεο κφλν νη κηζνί Γήκνη θαηέγξαςαλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε αληίζηνηρε έθζεζε . 

Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο είλαη δχν παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε θαηά θχξην ιφγν. Σν πξφβιεκα εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο πνπ δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ απηά δηαζέηνπλ. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο . Θα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο γηα ζπκκεηνρή κε ζπκβαηηθνχο  ηξφπνπο  

επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια ε ελίζρπζε κε ςεθηαθέο γλψζεηο ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί ζηφρεπζε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ .  

Πνιιέο θνξέο νη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο δελ επηθνηλσλνχληαη αξθεηά αιιά πεξηνξίδνληαη 

ζε κία απιή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ κε απνδέθηεο φζνπο ζπλεηδεηά 

επηζθέπηνληαη ηελ ζειίδα γηα ελεκέξσζε ή εξγαζία.  Ζ πξνβνιή θαη ην θάιεζκα ζε 

ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαξθέο θαη λα ππάξρεη ελεκέξσζε κέζσ δειηίσλ ηχπνπ, 

ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ, ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο πνιίηεο θιπ. 

Ζ παξάκεηξνο φηη νη πνιίηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα  ‘θνηλά’ παξνπζηάδεη επίζεο έλα 

ηζρπξφ έξεηζκα, εληζρπφκελε απφ ηελ γεληθφηεξε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπγθπξία. Δπίζεο ε απνγνήηεπζε πνπ αηζζάλνληαη νη πνιίηεο απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή 

ζθελή ηα ηειεπηαία ρξφληα δξα απνηξεπηηθά θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ηνπηθά ζέκαηα. Ζ 

έιιεηςε θνπιηνχξαο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο- πνπ αλαθέξεηαη σο άιινο 

ιφγνο  απφ ηνπ εξσηψκελνπο- κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

απηήο ηεο άπνςεο.  
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Ζ έιιεηςε ρξφλνπ ηειηθά πξνθχπηεη σο ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηε κε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ. Φαίλεηαη φηη φηαλ μεπεξαζηνχλ φια ηα πξνζρψκαηα θαη ν πνιίηεο απνθηήζεη 

ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο, ζα βξεη θαη ην ρξφλν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ.  

4.4 ΠΡΟΣΑΔΙ 

Απφ ηελ  αλάιπζε θαη ηα επί κέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο Έξεπλαο, κε ηε ζπκκεηνρή 45 

Γήκσλ ηεο Διιάδαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δηαδηθαζίεο Γηαβνχιεπζεο γηα ηε ζχληαμε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηνπο Πξνγξάκκαηνο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηαβνχιεπζε θαηά ηελ 

ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη λα επηηπγράλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ην ζθνπφ ηεο, δειαδή λα εκπιέθεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα επεξεάδεη 

νπζηαζηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο ρξεηάδεηαη ε ιήςε κέηξσλ κε βξαρππξφζεζκα  θαη 

καθξνπξφζεζκα  απνηειέζκαηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζθέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε παξαδεηγκάησλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ  εθαξκνγψλ δηαβνχιεπζεο  ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηαηίζεληαη νη 

εμήο πξνηάζεηο: 

Θα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε Γηαβνχιεπζε λα πεηζζνχλ φηη ε γλψκε ηνπο αθνχγεηαη, 

αμηνινγείηαη θαη αλάινγα κπνξεί ή φρη λα ιεθζεί ππφςε ζε επφκελν βήκα . Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε αηηηνινγεκέλε απάληεζε αθφκα θαη αλ απνξξίπηνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ιφγσ αξκνδηφηεηαο, κε εθηθηφηεηαο θιπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αληηιακβάλνληαη φηη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ππεχζπλα θαη 

εκπεξηζηαησκέλα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο. Δπίζεο πξνηείλεηαη λα ππάξρεη 

θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη ππφδεημε ζηα ηειηθά θείκελα ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πνιίηεο θαη θνξείο. Υξήζηκν δε, ζα ήηαλ ε παξάζεζε ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ ψζηε λα είλαη εκθαλήο θαη απηαπφδεηθηε ε ζπκβνιή ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε βειηίσζε ησλ θεηκέλσλ.  

Γηα λα κπνξέζνπλ απηά λα εθαξκνζηνχλ φκσο ζα πξέπεη ε αξκφδηα ππεξεζία  λα είλαη 

επαξθψο ζηειερσκέλε θαη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο απφ ηνπο αλσηέξνπο. Απηφ 

καο νδεγεί  ζηα πξναπαηηνχκελα ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ πνπ είλαη ε επαξθήο ζηειέρσζε ή 

αθφκα θαη ε ζχζηαζε ησλ κνλάδσλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο Γήκνπο θαη θπξηφηεξα ε 

πνιηηηθή βνχιεζε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ  λα επελδχζνπλ ζηε Γηαβνχιεπζε ζε ρξφλν θαη 

πφξνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο.   
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Θα πξέπεη λα απνηειέζεη απφθαζε  θαη επζχλε ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο Αξρήο ε έκπξαθηε 

ππνζηήξημε ηεο ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εμπςψλνπλ ηνλ πνιίηε θαη ηνλ θαινχλ 

λα πξνηάμεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Όκσο ε απφθαζε απηή ζα πξέπεη 

λα πξνθχςεη κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο δέζκεπζεο γηα δηάζεζε  ζεκαληηθψλ 

πφξσλ απφ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πνπ δηαζέηεη ζήκεξα  ε Απηνδηνίθεζε.  

ε έλα πην καθξνπξφζεζκν επίπεδν ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί ζηνπο πνιίηεο  ε θνπιηνχξα 

ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ζηηο ιήςεηο απνθάζεσλ. Σν θαιχηεξν θπηψξην 

γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ην ζρνιείν. Ο θάζε Γήκνο κπνξεί λα νξγαλψζεη ‘εξγαζηήξηα 

δηαβνχιεπζεο‘ γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ. ε απηά ζα γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηηο 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, ηνλ νξζφ ηξφπν ζπδήηεζεο βαζηζκέλν ζε θαλφλεο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο  λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά, λα ζπδεηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθέο 

πξνηάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ψζηε λα δηακνξθψλνπλ  ηηο ηειηθέο επηινγέο ηνπο . Ζ 

πξαθηηθή εθαξκνγή απηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε 

πξνεηνηκαζία απφ κηθξή ειηθία ελεξγψλ πνιηηψλ θαη παξάιιεια απηφ δξα 

πνιιαπιαζηαζηηθά κεηαθέξνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ζην ζπίηη ηνπ θάζε καζεηή. 

Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία ηίζεηαη ζίγνπξα ζηελ ππεξεζία ησλ ζχγρξνλσλ δηαβνπιεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, παξέρνληαο  δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο εχρξεζησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκεο θαη δηαρεηξίζηκεο απφ κεγάιε κεξίδα πιεζπζκνχ. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηε πξφζβαζε φζν ησλ δπλαηψλ πεξηζζφηεξσλ 

πνιηηψλ, ψζηε λα δηεπξπλζεί ε βάζε θαη λα  εληζρπζεί ε βαξχηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ο 

ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο βαίλεη κεηνχκελνο  φκσο απηφ δελ πξέπεη λα απνηειεί ιφγν 

απνκάθξπλζεο  απφ ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε πην παξαδνζηαθψλ κνξθψλ δηαβνχιεπζεο. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ αλά νκάδεο ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ δείρλεη φηη είλαη κία απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο πνπ δεζκεχεη ηα κέιε ζε ζπκκεηνρή θαη ππεχζπλε έθθξαζε απφςεσλ.  

Σα νθέιε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ είλαη 

δεδνκέλα θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ νδεγεί ζηελ πινπνίεζε 

κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ άκεζα 

ελδηαθεξφκελσλ. Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φπσο ηελ βηψλνπλ νη πνιίηεο 

πξέπεη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ζρεδίαζε νπζηαζηηθφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ 

παξεκβάζεσλ.  
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Ζ δηαβνχιεπζε είηε δηα δψζεο, είηε ειεθηξνληθή έρεη θνηλνχο ζηφρνπο θαη πξέπεη λα 

ππαθνχεη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ ζεκαληηθή πξφθιεζε είλαη ε εθαξκνγή 

φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο  πνπ επηγξακκαηηθά ζπλνςίδνληαη ζε : 

 Πιεξνθφξεζε  

 Πξνζέιθπζε επξείαο ζπκκεηνρήο  

 Πξαγκαηηθή θαη ρσξίο ππνθηλήζεηο δηαβνχιεπζε 

 Καηαγξαθή απφςεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

 Πιεξνθφξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ησλ 

αιιαγψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ πνπ απηή επέθεξε.  

 
Οη Γήκνη έρνληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πην κηθξήο νξγαλσκέλεο κνλάδαο πνπ απνηειεί 

ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσλίαο, κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηνλ πνιίηε άκεζα.  Ζ δηαβνχιεπζε ζε 

απηφ ην επίπεδν είλαη πην εχθνιε γηαηί ε πιεξνθνξία θαη ην θάιεζκα ζε απηή κπνξεί λα 

γίλεη κέζα απφ ηα πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη κε ην Γήκν. Ο 

Γήκνο παξνπζηάδεη επνκέλσο πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηα άιια επίπεδα δηνίθεζεο ζηα 

ζηάδηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο πξνζέιθπζεο ζπκκεηνρήο. Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ησλ επφκελσλ ηξηψλ ζηαδίσλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο δηαβνχιεπζεο σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε  ηνπ Γήκνπ. Αλ ε δεκνηηθή αξρή απνθαζίζεη φηη ζέιεη λα εκπιέμεη ηνπο 

πνιίηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, επηζπκεί λα ηνπο αθνχζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο αιιά θαη λα δεζκεπηεί φηη ζα ηηο ιάβεη ππφςε ηεο θαη ζα ηηο αμηνινγήζεη κε εηιηθξηλή 

ηξφπν, ηφηε κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο ζε κία κφληκε βάζε ρηίδνληαο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε απηνχο . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’- ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Το παρόν ερωτθματολόγιο πραγματοποιείται για τισ ανάγκεσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 

με τίτλο: «Διαβούλευςη και Επιχειρηςιακόσ Σχεδιαςμόσ» ςτο πλαίςιο του μεταπτυχιακοφ 

προγράμματοσ «Τοπικι και Ρεριφερειακι Ανάπτυξθ και Αυτοδιοίκθςθ».  Απευκφνεται ςτα 

ςτελζχθ που είναι αρμόδια για τθ ςφνταξθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςτουσ 

Διμουσ.  

Οι πρϊτεσ ερωτιςεισ αφοροφν ςε ςτοιχεία οργάνωςθσ του Διμου για τισ μονάδεσ 

προγραμματιςμοφ, ενϊ οι επόμενεσ αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ Διαβοφλευςθσ κατά τθ 

ςφνταξθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ. Θ εμπειρία ςασ είναι πολφτιμθ και θ 

ςυμμετοχι ςασ κα με βοθκιςει ιδιαίτερα ςτθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω εργαςίασ. 

Οι απαντιςεισ κα παραμείνουν εμπιςτευτικζσ και κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο για 

ςτατιςτικοφσ λόγουσ και εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων. 

Σασ παρακαλϊ  κερμά να αφιερϊςετε λίγο από τον πολφτιμο χρόνο ςασ  για τθν απάντθςθ 

του ερωτθματολογίου. Για τθν αποςτολι του ι όποια απορία επικοινωνιςτε μαηί μου ςτο  

mbourtsoukli@gmail.com ι τθλεφωνικά ςτο 6945877922.  

Με εκτίμθςθ ,  
 
Μαρία Μπουρτςουκλι  
ΡΕ Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ  
  

mailto:mbourtsoukli@gmail.com
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

1. Διμοσ : 

2. Πλθκυςμόσ: 

3. Τπάρχει ςτο Διμο ςασ  μονάδα προγραμματιςμοφ που είναι αρμόδια για τθ ςφνταξθ 

του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ  ; 

 

 

 

4. Αν ναι , παρακαλϊ περιγράψτε το οργανωτικό επίπεδο και τθ ςτελζχωςθ τθσ.  

Διεφκυνςθ  

Τμιμα   

Γραφείο   

Άλλο  

 

Εργαηόμενοι  Ειδικότθτεσ 

  

5. Αν όχι, ποια υπθρεςία είναι αρμόδια για τθν ςφνταξθ του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ 2015-2019 ςτο Διμο ςασ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Με τι μζςα δθμοςιοποιικθκε  και τζκθκε ςε διαβοφλευςθ θ Αϋ φάςθ του Ε.Π.  

  (δυνατότθτα  πολλαπλϊν απαντιςεων) 

Στθν   Ιςτοςελίδα του Διμου  
 

  

Δθμοτικι Επιτροπι διαβοφλευςθσ  
 

  

Θμερίδα  
 

  

Σε ειδικζσ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ 
(παρακαλϊ αναφζρετε αναλυτικά ) 
 

  
 
 

Άλλο  
(παρακαλϊ αναφζρετε αναλυτικά ) 

 
 

  
 
 
 

 

  Ναι   
 

  Πχι   
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7. Πόςα άτομα ςυμμετείχαν ςε κάκε μζκοδο από τισ προαναφερόμενεσ ; 

Στθν   Ιςτοςελίδα του Διμου  
 

 

Δθμοτικι Επιτροπι διαβοφλευςθσ  
 

 

Θμερίδα  
 

 

Σε ειδικζσ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ 
(παρακαλϊ αναφζρετε αναλυτικά) 

 

 

Άλλο  
(παρακαλϊ αναφζρετε αναλυτικά) 

 

 

8.  Ζχει αξιοποιιςει ο Διμοσ ςασ άλλα  μζςα θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ; 

 
 
 
 

Εάν ναι, παρακαλϊ αναφζρετε ςυγκεκριμζνα: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο για τθν ζκφραςθ των απόψεων των 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαβοφλευςθ ; 

Πχι  
 

 

Ναι, αυτό που προτείνεται από τον οδθγό τθσ ΕΕΤΑΑ 
 

 

Ναι, δικό μασ 
 

 

 
Αν ναι, πόςα απαντθμζνα ερωτθματολόγια ςυλλζχκθκαν  ;    ………………..      
 

10. Ποιεσ υπθρεςίεσ είναι αρμόδιεσ για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των ςχολίων των 
πολιτϊν;   (δυνατότθτα  πολλαπλϊν απαντιςεων) 

Υπθρεςία Ρρογραμματιςμοφ 
 
 

 

Υπθρεςία Ρλθροφορικισ 
 

 

Άλλθ   
(παρακαλϊ αναφζρετε αναλυτικά) 
 

 

 

 
11. Με ποια κριτιρια αξιολογικθκαν  τα ςχόλια των πολιτϊν; (π.χ. αναγκαιότθτα, 

ςκοπιμότθτα, ωριμότθτα, αρμοδιότθτα Διμου) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Ναι   
 

  Πχι   
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12. υντάχκθκε Ζκκεςθ καταγραφισ απόψεων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Διαβοφλευςθσ; 

 

 

 

13. Τπιρξε ανακεϊρθςθ/ςυμπλιρωςθ  των ςτόχων του τρατθγικοφ χεδιαςμοφ μετά τθν 

Διαβοφλευςθ ;  Αν ναι,  παρακαλϊ περιγράψτε αναλυτικά (μζτρο , ςτόχοσ ) ανά άξονα: 

 

Άξονασ Ρεριγραφι  

Ρεριβάλλον και Ροιότθτα Ηωισ 
 

 

Κοινωνικι  Ρολιτικι- Ραιδεία- 
Ρολιτιςμόσ- Ακλθτιςμόσ και Υγεία 

 

 

Τοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ 
 

 

Βελτίωςθ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και 
Οικονομικισ Κατάςταςθσ του Διμου 

 

 

Δεν υπιρξε ανακεϊρθςθ   
 

14. Τπιρχαν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ- δράςεισ  που ενςωματϊκθκαν ςτθ Β’ φάςθ του 

Ε.Π. μετά τθ Διαβοφλευςθ ;  Αν ναι, ςε ποιόν άξονα και πόςεσ; 

Άξονασ Ρλικοσ 

Ρεριβάλλον και Ροιότθτα Ηωισ 
 

 

Κοινωνικι  Ρολιτικι- Ραιδεία- Ρολιτιςμόσ- 
Ακλθτιςμόσ και Υγεία 

 

 

Τοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ 
 

 

Βελτίωςθ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και 
Οικονομικισ Κατάςταςθσ του Διμου 

 

 

Δεν ενςωματϊκθκαν νζεσ προτάςεισ 
 

 
 

  Ναι   
 

  Πχι   
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15. Πιςτεφετε ότι  θ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ (με τον όρο περιγράφεται κάκε ενθμζρωςθ 

με δυνατότθτα ανάδραςθσ μζςω θλεκτρονικϊν μζςων)  μπορεί να ενιςχφςει τθ 

δθμόςια ςυμμετοχι; 

 

 

 

16. Πόςο ςθμαντικό ρόλο πιςτεφετε ότι παίηουν οι παρακάτω λόγοι ςτθ μθ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςε διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ: 

 
Καθόλου 

Σημαντικό 

Λίγο 

Σημαντικό 

Μέτρια 

Σημαντικό 

Πολύ    

Σημαντικό 

Πάρα 

Πολύ 

Σημαντικό 

Ζλλειψθ χρόνου 

 

     

Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ      

Ζλλειψθ τεχνογνωςίασ      

Ριςτεφουν ότι δεν κα λθφκεί υπόψθ θ γνϊμθ τουσ 

 

 

Κλ…. 

     

Δεν ενδιαφζρονται για τα  ‘κοινά’ 

 

Κλ…. 

     

Άλλο, (παρακαλϊ προςδιορίςτε) 

 

 

Κλ…. 

     

 
 

17. Κατά τθ γνϊμθ ςασ πϊσ μπορεί να ενιςχυκεί θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε διαδικαςίεσ 

διαβοφλευςθσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
ασ  ευχαριςτϊ πολφ για τθ ςυμμετοχι ςασ !  

  Ναι   
 

  Πχι   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΥΔΣΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 



Κα Μπουρτςουκλι καλθςπζρα.

Σασ επιςυνάπτω ζνα αρχείο με πλθροφορίεσ που ηθτιςατε.

Κωδικοποίθςθ: 

0: Διμοι που ανακοίνωςαν μόνο τθ διαβοφλευςθ

1: Διμοι που ζφταςαν ζωσ και τθν Α΄Φάςθ

2: Διμοι που ολοκκλιρωςαν το Επιχειρθςιακό

3: Διμοι που δεν ξεκίνθςαν το Επιχειρθςιακό

Παραδοχζσ:

Εφχομαι να κάνουν για τθν εργαςία ςασ.

Με εκτίμθςθ 

Παναγιώτθσ Σαμαρτηισ

Α. Τα ςτοιχεία βαςίηονται ςτθν πλθροφόρθςθ που παρζχεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

http://epota.ypes.gr/?page_id=113

Γ. Τα ςτοιχεία είτε αντλικθκαν από αναηιτθςθ ςτο Internet, είτε από τθν πλθροφόρθςθ που μασ 

παρείχαν οι ίδιοι οι Διμοι.

Β. Τα ςτοιχεία αφοροφν ενθμζρωςθ ζωσ 07/02/2017

Είμαι ςτθ διάκεςι ςασ αν χρειαςτείτε κάτι ωσ διευκρίνιςθ ι κάτι επιπλζον. Καλι επιτυχία ςτθν 

εργαςία ςασ, το κζμα τθσ οποίασ είναι εξαιρετικά ενδιαφζρον.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ 2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΟΣΑΝΗ 0

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ 1

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΟΞΑΣΟΤ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΣΩ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 1

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 1

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΤ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΤ ΑΜΟΘΡΑΚΗ 0

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΣΟΤ 1

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΓΓΑΙΟΤ 1

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΟΤ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ 2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΜΤΚΗ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΑΒΔΗΡΩΝ 2

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΣΟΠΕΙΡΟΤ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 1

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΙΑΜΟΤ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΑΠΩΝ 3

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ - ΕΤΟΜΟΤ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΤΚΕΩΝ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΛΣΑ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΤ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΛΒΗ 0

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 0

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙ ΠΑΙΟΝΙΑ 0

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΠΤΔΝΑ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 0
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΗ ΕΔΕΑ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΗ ΑΛΜΩΠΙΑ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΗ ΚΤΔΡΑ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΗ ΠΕΛΛΑ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΙΝΣΙΚΗ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΒΙΑΛΣΙΑ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ 2

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΘΩΝΙΑ 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟ epota.ypes.gr



ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΑΝΔΡΑ 3

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ 1

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΚΑΣΗ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΓΟΤ ΟΡΕΣΙΚΟΤ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΝΕΣΟΡΙΟΤ 2

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 2

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΟΙΟΤ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 2

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΕΠΩΝ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΑΡΣΗ ΑΡΣΑΙΩΝ 2

ΗΠΕΙΡΟ ΑΡΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ 1

ΗΠΕΙΡΟ ΑΡΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 1

ΗΠΕΙΡΟ ΑΡΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΖΟΤΜΕΡΚΩΝ 2

ΗΠΕΙΡΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 2

ΗΠΕΙΡΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΤΛΙΟΤ 1

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 2

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΤ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΣΑ 1

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΖΟΤΜΕΡΚΩΝ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΣΟΒΟΤ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗ 1

ΗΠΕΙΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΣΑ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 1

ΗΠΕΙΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ 3

ΗΠΕΙΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΖΗΡΟΤ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΡΓΙΘΕΑ 2

ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΠΑΛΑΜΑ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΟΦΑΔΩΝ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 2

ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΜΟΤΖΑΚΙΟΤ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΕΛΑΟΝΑ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΦΑΡΑΛΩΝ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΑΓΙΑ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΣΕΜΠΩΝ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑΙΩΝ 2

ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΚΙΛΕΛΕΡ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΒΟΛΟΤ 2

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΖΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΕΙΟΤ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΑΛΜΤΡΟΤ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΠΗΛΙΟΤ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΑΛΟΝΝΗΟΤ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΙΑΘΟΤ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΟΠΕΛΟΤ 3

ΘΕΑΛΙΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΠΤΛΗ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 1

ΘΕΑΛΙΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 1



ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 1

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΑΞΩΝ 3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΙΘΑΚΗ 3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 1

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΛΕΤΚΑΔΑ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΚΣIΟΤ - ΒΟΝΙΣΑ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΤ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 2

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΤ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΡΕΩΝ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΙΑ 2

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΠΤΡΓΟΤ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 3

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΤΛΛΗΝΗ 1

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΠΗΝΕΙΟΤ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΣΑΝΑΝΓΡΑ 0

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΕΠΙΕΩΝ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΣΙΑ ΔΙΣΟΜΟΤ - ΑΡΑΧΟΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΔΙΡΦΤΩΝ - ΜΕΑΠΙΩΝ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΡΕΣΡΙΑ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΚΑΡΤΣΟΤ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΙΣΙΑΙΑ -ΑΙΔΗΨΟΤ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΜΑΝΣΟΤΔΙΟΤ - ΛΙΜΝΗ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΚΤΜΗ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΒΟΙΑ ΚΤΡΟΤ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - ΕΛΑΣΕΙΑ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΛΟΚΡΩΝ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΟΜΟΚΟΤ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΜΩΛΟΤ -ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΣΤΛΙΔΑ 2

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 3

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΔΕΛΦΩΝ 1

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΔΩΡΙΔΟ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΒΤΡΩΝΟ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΗΛΙΟΤΠΟΛΕΩ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΣΟΜΕΑ ΔΑΦΝΗ -ΤΜΗΣΣΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΓΛΤΦΑΔΑ 3



ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΑΛΙΜΟΤ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΜΟΧΑΣΟΤ -ΣΑΤΡΟΤ 0

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.ΣΟΜΕΑ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΠΕΝΣΕΛΗ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΚΗΦΙΙΑ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΛΤΚΟΒΡΤΗ - ΠΕΤΚΗ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΤΧΙΚΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΒΡΙΛΗΙΩΝ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Β. ΣΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΕΩ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΙΛΙΟΤ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΣΟΜΕΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ - ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΙΡΑΙΩ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΑΙΓΙΝΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΚΤΘΗΡΩΝ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΠΕΣΩΝ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΤΔΡΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΩΝ ΠΟΡΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΕΤΙΝΑ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΤΛΛΙΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΦΤΛΗ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 1

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΩΡΩΠΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΙΟΝΤΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΩΝΙΚΟΤ 3

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΒΑΡΗ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΚΡΩΠΙΑ 2

ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 3



ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ ΑΡΓΟΤ - ΜΤΚΗΝΩΝ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΡΙΠΟΛΗ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΝΟΣΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΙΚΤΩΝΙΩΝ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΕΤΡΩΣΙΝΗ 1

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ - ΠΕΡΑΧΩΡΑ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΝΕΜΕΑ 1

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΣΗ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΤΡΩΣΑ 1

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΗ 1

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΜΕΗΝΙΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 1

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΜΕΗΝΙΑ ΣΡΙΦΤΛΙΑ 2

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΜΕΗΝΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑ 3

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ ΜΕΗΝΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ 3

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΒΟΤ ΛΕΒΟΤ 1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΒΟΤ ΛΗΜΝΟΤ 2

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΒΟΤ ΑΓΙΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ 1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΤ ΧΙΟΤ 1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΤ ΨΑΡΩΝ 1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΙΟΤ ΟΙΝΟΤΩΝ 3

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΜΟΤ ΑΜΟΤ 3

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ 3

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΜΟΤ ΦΟΤΡΝΩΝ ΚΟΡΕΩΝ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΩ 1

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΝΙΤΡΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 2

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 2

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΛΕΙΨΩΝ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΛΕΡΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΠΑΣΜΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ 2

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΤΜΗ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΧΑΛΚΗ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΜΕΓΙΣΗ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΣΗΛΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΤΡΟΤ - ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΚΤΘΝΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΕΡΙΦΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΙΦΝΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΤ 3



ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΣΗΝΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΙΗΣΩΝ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΙΚΙΝΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΤ 3

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ 3

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 2

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ 3

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ 2

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΦΑΙΣΟΤ 3

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΓΟΡΣΤΝΑ 3

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 3

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ 2

ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΙΑΝΝΟΤ 1

ΚΡΗΣΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 2

ΚΡΗΣΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΗΣΕΙΑ 2

ΚΡΗΣΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 2

ΚΡΗΣΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ 3

ΚΡΗΣΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ 3

ΚΡΗΣΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 1

ΚΡΗΣΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΜΑΡΙΟΤ 3

ΚΡΗΣΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 1

ΚΡΗΣΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3
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Σχεδιάηοντασ τθν Τοπικι Ανάπτυξθ ςτον Διμο Τρίπολθσ:  

Ο ρόλοσ του Πολίτθ 

Στο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ για τθν Νζα Προγραμματικι περίοδο 2014-
2020 ο Διμοσ Τρίπολθσ ζχει ενεργοποιιςει μια πρωτότυπθ και 
ιδιαίτερα ςθμαντικι προςπάκεια για τθν δθμιουργία ενόσ τοπικοφ 
ςχεδίου ανάπτυξθσ, το οποίο κα προκφψει μζςα από ςυμμετοχικζσ 
διαδικαςίεσ ουςιαςτικισ1 διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ τθσ πόλθσ.  
 
Η Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ Ανάπτυξθσ, Οργάνωςθσ και 
Πλθροφορικισ του Διμου και οι φορείσ τθσ πόλθσ ςε ςυνεργαςία και με 
το Τμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Σχζςεων του Πανεπιςτθμίου 
Πελοποννιςου, ςυνεργάηονται για τθν καταγραφι και ιεράρχθςθ των 
αναγκϊν και τθν διατφπωςθ προτάςεων που κα αντιμετωπίηουν 
προβλιματα και κα αξιοποιοφν με τρόπο βιϊςιμο και αποτελεςματικό 
τουσ υπάρχοντεσ τοπικοφσ πόρουσ.   
 
Η δουλειά που γίνεται είναι πρωτότυπθ, γιατί αποτελεί μια από τισ 
ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ ςτθν Ελλάδα όπου θ τοπικι κοινωνία εμπλζκεται 
με ζναν καινοτόμο τρόπο, ενεργά ςτθν διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ ενόσ 
Ολοκλθρωμζνου ςχεδίου τοπικισ ανάπτυξθσ. Το Πανεπιςτιμιο ςε 
ςυνεργαςία με το Διμο υλοποίθςε πρόγραμμα ενδυνάμωςθσ των 
ςτελεχϊν των ςυμμετεχόντων φορζων, διαχζοντασ τθν απαραίτθτθ 
πλθροφόρθςθ και τθν μεκοδολογία του ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων. Ο 
ςχεδιαςμόσ γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ ςτουσ οποίουσ και 
αφορά και δεν εξαντλείται ςε ζναν μικρό κφκλο από ειδιμονεσ, 
ςυμβοφλουσ και ειδικοφσ, οι οποίοι ςυχνά δεν ηουν ςτον τόπο για τον 
οποίο ςχεδιάηουν. Εδϊ αξιοποιείται το δυναμικό, θ γνϊςθ, θ εμπειρία 
και θ ςυλλογικι ευφυΐα του τόπου, ςτο πλαίςιο τθσ «ζξυπνθσ 
εξειδίκευςθσ». Οι ίδιοι οι φορείσ τθσ πόλθσ καλοφνται να οραματιςτοφν 
πωσ κζλουν τον τόπο τουσ, ποιεσ κα πρζπει να είναι οι αξίεσ που κα 
ςτθρίηουν το όραμα αυτό, ποιοι οι ςτόχοι και ο δρόμοσ για να 
επιτευχκοφν αυτοί.  
 
Είναι επίςθσ μια ιδιαίτερα ςθμαντικι δουλειά γιατί  δεν αποτελεί μια 
ακαδθμαϊκι άςκθςθ, αλλά κα ζχει πρακτικό αντίκτυπο, κακϊσ κα 
τροφοδοτιςει τον αναπτυξιακό προγραμματιςμό του Διμου για τθν 
περίοδο 2014 – 2020. Με άλλα λόγια αφορά το άμεςο μζλλον του 

                                                           
1
 Ουςιαςτικι διαβοφλευςθ: διαβοφλευςθ ζπειτα από τθν διάχυςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν 

και τθν ενδυνάμωςθ των ςτελεχϊν των φορζων ϊςτε θ ςυμμετοχι τουσ να είναι ουςιαςτικι από τα 
πρϊτα βιματα του ςχεδιαςμοφ 
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Διμου, τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξι του, για ζνα κρίςιμο  
χρονικό διάςτθμα.  
Στο παρόν άρκρο εξθγείται το πλαίςιο και ο ςτόχοσ τθσ προςπάκειασ, θ 
διαδικαςία και τα επόμενα βιματα, τονίηοντασ ότι το κζμα τθσ 
ανάπτυξθσ είναι μείηον ηιτθμα που αφορά όλουσ τουσ πολίτεσ και όλοι 
οι πολίτεσ ζχουν δικαίωμα και υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτον 
ςχεδιαςμό.   
Το πλαίςιο: Το πλαίςιο εντόσ του οποίου καλοφνται οι αρμόδιεσ αρχζσ 
ςτθν Ελλάδα γενικά να ςχεδιάςουν τον αναπτυξιακό προγραμματιςμό 
2014-2020, κακορίηεται μεταξφ άλλων από τισ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ, οι 
οποίεσ αποτυπϊνονται ςε μία ςειρά κειμζνων ςχετικά με τουσ 
αναπτυξιακοφσ και δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ για το προςεχζσ μζλλον. 
Τα κείμενα αυτά είναι θ Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», (Ε 2020), το Εκνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυκμίςεων, το Κοινό Στρατθγικό Πλαίςιο και τα 
Μνθμόνια Οικονομικισ Πολιτικισ.2 
Η «Ε 2020» είναι θ κοινι ςτρατθγικι των κρατϊν μελϊν (ΚΜ) τθσ Ε.Ε., 
με ςτόχο τθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, με 
υψθλά επίπεδα απαςχόλθςθσ, παραγωγικότθτασ και κοινωνικισ 
ςυνοχισ. 
H «Ε 2020» προβλζπει μεταξφ άλλων για πρϊτθ φορά κάποια νζα 
χρθματοδοτικά εργαλεία όπωσ είναι και θ «Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία 
Τοπικϊν Κοινοτιτων» (Community Led Local Development). Το νζο αυτό 
χρθματοδοτικό εργαλείο, ασ το λζμε απλά τοπικό ςχζδιο ανάπτυξθσ, 
πρζπει να ζχει μεταξφ άλλων τα εξισ ςτοιχεία: να βαςίηεται ςτισ τοπικζσ 
ανάγκεσ και το τοπικό δυναµικό, να αφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ εδαφικζσ 
ενότθτεσ και να ςυμπεριλαμβάνει καινοτόµα ςτοιχεία ςτον ςχεδιαςµό 
και τθν εφαρμογι τουσ.   
Η λογικι του ςχεδίου αυτοφ είναι ότι κα πρζπει να αναπτυχκεί με τθν 
ενεργι ςυμμετοχι φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ (ΜΚΟ, τοπικζσ 
οργανϊςεισ, κλπ) και οικονομίασ (ενϊςεισ παραγωγικϊν φορζων, 
ιδιϊτεσ, κ.α.).  
Είναι αυτό ακριβϊσ το οποίο γίνεται ςτον Διμο τθσ Τρίπολθσ τουσ 
τελευταίουσ 3 μινεσ.  
Πιο ςυγκεκριμζνα θ διαδικαςία είναι θ εξισ: Εκπρόςωποι τθσ 
Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ του Διμου, εκπρόςωποι των φορζων 
τθσ πόλθσ (Επιμελθτιριο Αρκαδίασ, αγροτικοί ςφλλογοι, Ζνωςθ 
Βιοκαλλιεργθτϊν, Σφνδεςμοσ Νζων Επιχειρθματιϊν Αρκαδίασ, 
Τουριςτικόσ Οργανιςμόσ Πελοποννιςου, Ζνωςθ Ξενοδόχων Αρκαδίασ, 
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ΦΟΤ, ΕΟΣ Τρίπολθσ, Θεατρικι 
                                                           
2
 http://www.espa.gr/elibrary/12_1st_Egkyklios_sxediasmou2014_20.pdf 

   http://www.eetaa.gr/eu2020/01102013_dimoi_eu2020.pdf 
http://www.eydamth.gr/lib/articles/ArticleID_499/07_egkyklios.pdf 
 

http://www.espa.gr/elibrary/12_1st_Egkyklios_sxediasmou2014_20.pdf
http://www.eetaa.gr/eu2020/01102013_dimoi_eu2020.pdf
http://www.eydamth.gr/lib/articles/ArticleID_499/07_egkyklios.pdf
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Ομάδα, Σϊμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ, Ομάδα Ζλευςισ, Σφλλογοσ 
Μεταπτυχιακϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ Δθμόςια Κ. Βιβλιοκικθ 
Τρίπολθσ), ςε ςυνεργαςία και με το Πανεπιςτιμιο, ζχοντασ 
δθμιουργιςει μια ομάδα – πυρινα, δουλεφουν ςυςτθματικά μζςα από 
τακτικζσ ςυναντιςεισ και με τεχνικζσ δομθμζνου διαλόγου.  
Ο ςτόχοσ αυτϊν των ςυναντιςεων είναι αφενόσ μεν θ ενδυνάμωςθ των 
ςυμμετεχόντων με γνϊςθ όςον αφορά τθν μεκοδολογία του  
ςτρατθγικοφ τοπικοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και θ ενθμζρωςι τουσ 
ςχετικά με τα μζχρι τϊρα προγράμματα τοπικισ ανάπτυξθσ και  
υπάρχουςεσ μελζτεσ/δράςεισ. Αφετζρου, θ διαβοφλευςθ με ςυμμετοχι 
όλων  των μελϊν τθσ ομάδασ και χριςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν 
(ερωτθματολόγια, ομάδεσ εργαςίασ κτλ) οφτωσ ϊςτε το ςχζδιο τοπικισ 
ανάπτυξθσ το οποίο κα παραχκεί, να αποτελεί το αποτζλεςμα τθσ 
ςυλλογικισ ευφυΐασ, να καλφπτει πραγματικζσ ανάγκεσ οικονομικισ και 
κοινωνικισ ανάπτυξθσ των τοπικϊν κοινοτιτων. 
Το αποτζλεςμα:  Ζπειτα από 8 ςυναντιςεισ τθσ «ομάδασ- πυρινα» των 

ςυμμετεχόντων φορζων, που πραγματοποιικθκαν από τον Δεκζμβριο 

του 2013 ζωσ τισ αρχζσ Μαρτίου του 2014 προζκυψε ζνα Προςχζδιο 

"Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων" (Community Led 

Local Development), το οποίο υπεβλικθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο για 

ζγκριςθ και κα τεκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ τουσ επόμενουσ μινεσ.  

Τα επόμενα βιματα: Το προςχζδιο αυτό κα τεκεί ςε δθμόςια 

διαβοφλευςθ ςτθν οποία κα μποροφν να ςυμμετζχουν ακόμα 

περιςςότεροι φορείσ και πολίτεσ. Το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα κα 

πραγματοποιθκοφν εργαςτιρια με μζλθ των φορζων τθσ πόλθσ και 

ανοιχτζσ θμερίδεσ για όλουσ τουσ πολίτεσ, προκειμζνου το αρχικό αυτό 

προςχζδιο να εμπλουτιςτεί και να οριςτικοποιθκεί. 

Η ομάδα των ςυντονιςτϊν τθσ διαδικαςίασ αυτισ, κα φροντίςει να 

ςυνκζςει το αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ διαβοφλευςθσ, που κα γίνει 

αποτυπϊνοντάσ το ςτο τελικό ςχζδιο «Ανάπτυξθσ με Πρωτοβουλία 

Τοπικϊν Κοινοτιτων» (Community Led Local Development), το οποίο 

και κα υποβάλει για χρθματοδότθςθ ο Διμοσ Τρίπολθσ.   

Δρ. Ευγενία Βακάκου, Τμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ & Διεκνών 

Σχζςεων, Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου 

Κατερίνα Σιάμπου, Διευκφντρια Προγραμματιςμοφ Ανάπτυξθσ, 

Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ  του Διμου Τρίπολθσ 
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