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Υπεύζπλε Γήισζε 
 Γειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζαο θαηαζέησ απνηειεί 

πξντφλ δηθήο κνπ πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο, δελ παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ κεξψλ θαη 

αθνινπζεί πηζηά ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα επηζηεκνληθήο ζπγγξαθήο, ηεξψληαο 

πηζηά ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.  
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Πεξίιεςε 
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο ηφζν ζε επίπεδν Γεκφζηαο, φζν θαη ζε επίπεδν Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη είδε ηεο δηαβνχιεπζεο, αιιά θαη εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ην OpenGov. Αθφκε, 

εμεηάδεηαη θαη ε ζέζε ζεζκψλ φπσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  ζρεηηθά κε ηελ 

δηαβνχιεπζε. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γηαβνχιεπζε, Γηαθπβέξλεζε, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

Δλεξγφο Σπκκεηνρή, OpenGov. 
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Abstract 
The aim of this dissertation is the study and analysis of deliberation procedures at both 

the level of Public and Local Government. More specifically, types of consultation are analyzed, 

but also the tools that have been used to carry out the process, such as OpenGov. Moreover, we 

analyze the deliberation processes used by international organizations such as the European 

Union, the United Nations and the Organization for Economic Co-operation and Development. 

Keywords: Deliberation, Governance, Public Administration, Local Government, Active 

Participation, OpenGov. 
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Δηζαγσγή 
 Η έληνλε δηαθχκαλζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ πνιηηηθή θαη ζηελ νηθνλνκία ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, απνηέιεζε κνριφ πνιιαπιψλ εμειίμεσλ θαη πηέζεσλ ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία γεληθφηεξα ηνπ επξχηεξνπ δπηηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη ηεο Διιάδαο εηδηθφηεξα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ Διιάδα, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη έπεηηα, 

δεκηνχξγεζε ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο  έλα θιίκα αλαζθάιεηαο θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ηφζν 

πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ ίδησλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Η αδπλακία ησλ θπβεξλήζεσλ λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο θαη κέηξα, ηα νπνία ζα απνηεινχλ πεγή βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

θξαηηθψλ ππνδνκψλ, ζα αλαλεψζνπλ ηελ δξάζε ηνπο θαη ζα ζεκάλνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ επίιπζε ζνβαξψλ δεηεκάησλ, απνηέιεζε ζεκαληηθή αηηία γηα ηελ απνπζία εκπηζηνζχλεο 

πξνο απηέο (Λαδή, 2010).  

 Δηδηθφηεξα ηηο δχν πεξαζκέλεο δεθαεηίεο, ε αληηπξνζσπεπηηθή Γεκνθξαηία νδεγήζεθε 

ζε κηα απνδφκεζε, θαζψο ν ξφινο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ πνιίηε παξέκεηλε ζηάζηκνο, ρσξίο λα 

ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εμειηρηεί θαη λα ελδπλακσζεί.  Ωζηφζν, ν ζχγρξνλνο πνιίηεο κφλν 

ζηάζηκνο θαη νθλεξφο δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη. Σήκεξα, ν πνιίηεο είλαη πην ελεξγεηηθφο απφ 

πνηέ θαη ζπληζηά ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα αλάδεημεο θνκκαηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ εγεηψλ. Η 

αλάδεημε απηή επηηπγράλεη ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δμαηηίαο, 

ινηπφλ, ηνπ φηη ε αληηπξνζσπεπηηθή Γεκνθξαηία ειάηησζε ηελ άκεζε ζπκβνιή ηνπ πνιίηε γχξσ 

απφ ηα θαζεκεξηλά θαη νπζηαζηηθή ζέκαηα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε αλεχξεζεο λέσλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ (Καξάπα, 2019).  

 Έηζη, ε αλάγθε χπαξμεο δηαβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο θαηαζηάζεθε πην θαλεξή απφ 

πνηέ, θαζψο ζεσξείηαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα ελεξγφηεξε, 

νπζηαζηηθφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Τν κνληέιν ηεο δηαβνπιεπηηθήο 

Γεκνθξαηίαο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ςεθνθεληξηθήο Γεκνθξαηίαο, 

θχξην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκεξηλήο δεκνθξαηίαο, ζε ζπκκεηνρηθή θαηά 

νπζηαζηηθφ ηξφπν. Σπγθεθξηκέλα, ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζηελ ακεζφηεξε, παξαγσγηθφηεξε, δηθαηφηεξε, ίζε θαη δηάθαλε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ. Η δηαβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία απνηειεί έλα μεθάζαξα αίηεκα γηα ακεζφηεξε 

Γεκνθξαηία, ρσξίο λα θαηαιχεηαη ε εθινγηθή ππφζηαζε, αιιά λα ελδπλακψλεηαη θαη λα 
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εκπινπηίδεηαη πνηνηηθά. Άξα, ζπλνπηηθφ ζηφρν ηεο δηαβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο ζπληζηά ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ πνζνζηνχ πνιηηψλ ζην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, απνζθνπψληαο ζηελ κεηαηξνπή ησλ πνιηηψλ απφ πνιίηεο ηεο 

εθινγηθήο ζηηγκήο, ζε δηαξθψο δξαζηήξηνπο θαη ελεξγνχο πνιίηεο. Έηζη, ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, πνπ 

ζηνρεχνπλ λα δψζνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηελ ζέζε ηνπο γηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. Τν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζπλερή θαη γφληκν δηάινγν, ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο απφ θνηλνχ  

(Καξάπα, 2019). 

 Σρεηηθά κε ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε εηζαγσγή ηεο δηαβνχιεπζεο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο. Η ελεξγφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ επηηξέπεη ζηελ δεκνθξαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, επνκέλσο δηαξθψο 

αλαδεηνχληαη θαη κειεηνχληαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ.  

 Τν ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θαη ε εμέηαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο ηφζν ζε επίπεδν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φζν θαη ζε επίπεδν Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο εκπεξηέρεηαη ε εηζαγσγή θαη 

ε αλάιπζε ησλ φξσλ «Γηαθπβέξλεζε», «Γεκφζηα Γηνίθεζε», «Γηαβνχιεπζε» θαη ηεο 

«Δλεξγνχο Σπκκεηνρήο». Σην δεχηεξν θεθάιαην, εμεηάδνληαη ηα είδε ηεο δηαβνχιεπζεο, ε 

ειιεληθή πεξίπησζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, θαζψο επίζεο κέζα θαη εξγαιεία 

δηαβνχιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, φπσο είλαη ην «OpenGov». Σην ηξίην 

θεθάιαην, εμεηάδνληαη νη ζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ), ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηε δηαβνχιεπζε. Τέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην, πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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Κεθάιαην 1 
 

 Σην παξφλ θεθάιαην θαη θπξίσο ζηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα επηζεκαίλνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη πέληε νξηζκνί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Πξνηνχ ζθηαγξαθεζεί, ινηπφλ, ιεπηνκεξψο ην ζέκα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία, είλαη ζθφπηκν λα ππάξμεη εκβάζπλζε ζηνλ φξν ηεο δηαβνχιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζε 

νξηζκέλνπο αθφκε πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πξναλαθεξζέληα φξν θαη νη νπνίνη 

αλαιχνληαη θαη εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο. Οη αλαθεξφκελνη φξνη, πέξα 

απφ ηνλ φξν «Γηαβνχιεπζε», φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, είλαη ε «Γηαθπβέξλεζε», ε «Γεκφζηα 

Γηνίθεζε», θαη ε «Δλεξγφο Σπκκεηνρή».  

1.1. Η Γηαθπβέξλεζε 
 Σχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή πνιηηηθήο επηζηήκεο Bevir Mark (2012) ν φξνο 

«Γηαθπβέξλεζε» κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία, ε νπνία αζθείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε 

ελφο θξάηνπο. Σηνλ φξν «Γηαθπβέξλεζε» ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο δηαληίδξαζεο 

κέζσ ησλ λφκσλ, ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ αζθείηαη απφ ηνπο ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο εμνπζίαο (Γηθαζηηθή- Δθηειεζηηθή- Ννκνζεηηθή Δμνπζία) ελφο νξγαλσκέλνπ 

θξάηνπο. Ταπηφρξνλα φκσο, ζηελ δηαδηθαζία ηεο Γηαθπβέξλεζεο ζπκκεηέρνπλ θαη δηάθνξνη 

θνξείο, εμειίζζνληάο ηελ απφ ηελ παηξνπαξάδνηε κνξθή πνπ δηαθαηείρε.  

1.1.3 Η Γεκόζηα Γηνίθεζε 
 Σηνλ φξν ηεο «Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο ησλ 

εθηειεζηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο ή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θνξκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπγθαηαιέγνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο 

θαη νξγαληζκνί, νη νπνίνη δηαζέηνπλ πνιηηηθή δχλακε, θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ θξαηηθνχ 

νξγαληζκνχ, ππάγνληαη ζηελ ππεξεζία ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη πινπνηνχλ ηηο εθάζηνηε 

πνιηηηθέο ή δηαρεηξίδνληαη ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα (H.A.Simon, V.A. Thompson & 

D.W.Smithburg, 1991) .  

1.1.4 Η Γηαβνύιεπζε 
 Η «Γηαβνχιεπζε» απνηειεί έλα κέζν αιιειεπίδξαζεο. Σπγθεθξηκέλα, είλαη έλα ηζρπξφ 

δηαδξαζηηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε νη πνιίηεο θαη νη  πνιηηηθή θαη ε 

Γηνίθεζε λα κνηξαζηνχλ απφςεηο, λα μεδηπιψζνπλ ηδέεο θαη ζθέςεηο, θαζψο επίζεο θαη λα 
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πξνηείλνπλ ζπκβνπιέο. Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο δηαβνχιεπζεο ζπληζηά ν δηάινγνο, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη κέζσ απηνχ, ιακβάλεη ρψξα ε αληαιιαγή 

επηρεηξεκάησλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπκθ σλία θαη ηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ απφ θνηλνχ. Η 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζε ζεζκηθφ πάληα επίπεδν, απνηειεί κηα νπζηαζηηθή δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ απηψλ πνπ απνηεινχλ δηακνξθσηέο κηαο πνιηηηθήο θαη ηνπ θνηλνχ ζηελ 

νπνία απηή ε πνιηηηθή αθνξά θαη απεπζχλεηαη. Δπνκέλσο, κέζσ ηελ δηαβνχιεπζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα, ζηνπο κελ πνιηηηθνχο παξάγνληεο λα αθνπγθξαζηνχλ ηελ άπνςε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο ή ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ελψ ζηνπο δε 

πνιίηεο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα αηζζαλζνχλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

απνηειέζνπλ ζπλδηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο (Department of Economic and Social Affairs, 

2007). 

1.1.5 Η Δλεξγόο Σπκκεηνρή 
 Ωο «Δλεξγή Σπκκεηνρή» νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζε πνιίηεο θαη 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε 

πνιηηηθψλ (Department of Economic and Social Affairs, 2007). Η «Δλεξγή Σπκκεηνρή» είλαη ν 

απψηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηεο δηαβνχιεπζεο. 
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Κεθάιαην 2 
Σην παξφλ θεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα ηεο «Γηαβνχιεπζεο» πξνζαξκνζκέλε ζηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε. Σπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη ηα είδε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο, ε ειιεληθή πεξίπησζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο, θαζψο επίζεο φξγαλα θαη εξγαιεία δηαβνχιεπζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, κε 

θπξηφηεξν απηψλ ηνπ «OpenGov». 

2.1 Η Δθαξκνγή ηεο Γηαβνύιεπζεο ζηα ζηάδηα παξαγσγήο ηεο Γεκόζηαο 

Πνιηηηθήο 
Γηα λα κπνξέζεη λα ραξαθηεξηζηεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαβνχιεπζε, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε δχν ζεκαληηθνί θαη βαζηθνί παξάγνληεο. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν πνπ 

ε ίδηα ε δηαβνχιεπζε ελεξγνπνηείηαη κέζα ζηνλ θχθιν δσήο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ελψ ν 

δεχηεξνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

επηηεπρζνχλ απφ ηελ ρξήζε ηεο δηαβνχιεπζεο (Κνκζέιε, 2011: 11). 

2.1.1 Η Γηαβνύιεπζε γηα ηνλ νξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο (Agenda Setting) 
Η «Γηαβνχιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο» (Agenda Setting) είλαη ην πξψην 

είδνο δηαβνχιεπζεο θαη αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αθνπγθξαζηεί θαη 

λα ιάβεη ππφςε ηηο απφςεηο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, ζρεηηθά κε ζέκαηα θαη δεηήκαηα πνπ  

ρξήδνπλ επίιπζε θαη ην θξάηνο θαιείηαη λα ηα εηζάγεη ζην πεδίν δξάζεο ηνπ. Η νπζηαζηηθή 

ζεκαζία ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ δηαβνχιεπζεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε άζθεζε δεκφζηαο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αλαγθαία επίιπζε δεηεκάησλ (Κνκζέιε, 2011: 11).  

Ο ξφινο ησλ πνιηηψλ ζε απηφ ην κνληέιν ηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πξνο ζπδήηεζε θαη επίιπζε. 

Έπεηηα ηα δεηήκαηα απηά ζα εληαρζνχλ ή φρη ζηελ πνιηηηθή αηδέληα γηα ζρεηηθή αληηκεηψπηζε. 

Παξάιιεια, νη πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δφκεζε θαη ζηελ δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ, ψζηε λα 

ππάξμεη θηλεηνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε απφ πιεπξά ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο, θαηά απηφ ην 

κνληέιν δηαβνχιεπζεο, ε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Κνκζέιε, 2011: 11).  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ δηαβνχιεπζεο είλαη ε εζηίαζε ζην πεδίν 

ηνπ πξνβιήκαηνο (problem space). Τν ζηάδην απηφ θπξίσο απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία 

ζπδεηήζεσλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε εξσηήζεηο, δηεπθνιχλνληαο ζηελ αλάπηπμε απφςεσλ 
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θαη ζηελ εμαθξίβσζε ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ε θνηλσλία θαη 

ην θξάηνο θαινχληαη λα εμεηάζνπλ. Τν επφκελν ζηάδην, ην νπνίν νλνκάδεηαη γελεζηνπξγά 

εξσηήκαηα (triggering questions), αθνξά ηα εξσηήκαηα θαη ηηο απαληήζεηο πνπ νξηνζεηνχλ ηα 

πιαίζηα ηνπ πεδίνπ δεηήκαηνο ή ηεο επθαηξίαο. Καηά απηφ ην ζηάδην πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πηζαλά δηαθπβεχκαηα, ηνπο ζηφρνπο ησλ κεηνρψλ 

(stakeholders), ελψ αθφκε εμεηάδνληαη νη πηζαλνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, θαζψο επίζεο θαη νη 

αλαγθαίνη πφξνη πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δεηεκάησλ  (Κνκζέιε, 2011: 

11).  

Ωζηφζν, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ην είδνο ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο δελ απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ςήθηζε ελφο 

λνκνζρεδίνπ, αιιά ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη ην ίδην ην πξφβιεκα θαη έπεηηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα απαζρνιεζεί κε απηφ ε λνκνζεηηθή ή θάπνηα 

πνιηηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαβνχιεπζεο δε κπνξεί λα ππάξμεη 

κφλν ηνπ, αιιά λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά καδί κε θάπνην άιιν.  

2.1.2 Η Γηαβνύιεπζε επί ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 
Η «Γηαβνχιεπζε επί ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο» είλαη ην δεχηεξν κνληέιν δηαβνχιεπζεο, 

θαηά ην νπνίν ην ίδην ην πνιηηηθφ ζχζηεκα αθνπγθξάδεηαη θαη ζπκκεξίδεηαη ηηο απφςεηο ηεο 

θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο δεηήκαηνο, πνπ ήδε είλαη ελζσκαησκέλν 

ζηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα. Σε απηφ ην κνληέιν δηαβνχιεπζεο ελζσκαηψλεηαη ε πξν – 

λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε. Σηελ πξν – λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε ελζσκαηψλνληαη ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην opengov.gr. Σε απηφ ην πιαίζην δφζεθε 

βάζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Κνκζέιε, 2011: 12).   

2.1.3 Τα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πξν – λνκνζεηηθήο δηαβνύιεπζεο 
Παξαπάλσ ππήξμε αλαθνξά ζηελ πξν – λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε , έηζη, ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πξν – 

λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε πθίζηαηαη ήδε επεμεξγαζκέλν θείκελν πεξηγξαθήο ηεο νπνηαζδήπνηε 

ιχζεο κε λνκηθή θαη πνιηηηθή έλλνηα. Δπηπιένλ, ζπλήζσο, απαηηείηαη έλα ειάρηζην επίπεδν 

νηθεηφηεηαο ηνπ θνηλνχ κε ηε λνκηθή δηάιεθην θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλεη. Δλψ, αθφκε, ε 

δηαδηθαζία θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) θαη ε αλακελφκελε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε θαη εζηηαζκέλε, δηφηη ην ήδε 
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ππάξρνλ θείκελν θαζνδεγεί ην θνηλφ ζθεθηεί κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαη πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. 

Γίρσο, βέβαηα, λα απνξξίπηεηαη θαη λα πεξηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα δεηεζεί ζην θνηλφ ε άπνςή 

ηνπ, λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ή αθφκα θαη λα εθθξαζηνχλ επηρεηξήκαηα θαη αληίζεηεο 

απφςεηο (Κνκζέιε, 2011 ζει 12).  

Δπνκέλσο, ν βαζηθφο ξφινο ησλ πνιηηψλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ δηαβνχιεπζε επί 

ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ίδηαο ηεο ιχζεο ηνπ δεηήκαηνο.  

Θεκειηψδεο ηδηφηεηα, αθνχ νη πνιίηεο πιένλ παίξλνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπο θαη 

νξίδνπλ εθείλνη ηηο ιχζεηο ζηα πηζαλά δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα. 

2.1.4 Η Γηαβνύιεπζε πνπ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην πώο νη 

ιύζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ πξνεγνύκελε θάζε, εθαξκόδνληαη ζηελ 

πξάμε. 
Τν ηξίην κνληέιν δηαβνχιεπζεο, εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνζκέλσλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ απφ ηελ θνηλσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηελ 

απαζρνινχλ. Η ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζε απηφ ην κνληέιν ηεο δηαβνχιεπζεο εζηηάδεη θπξίσο 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθηεινχκελσλ θαη ςεθηζκέλσλ πνιηηηθψλ ιχζεσλ (Κνκζέιε, 2011 ζει 

12).  

2.2 Γηαδηθαζίεο Γηαβνύιεπζεο: Η ειιεληθή πεξίπησζε 

Καηά ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο, ζεκεηψζεθε πσο ε πην ζπλεζηζκέλε θαη 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αξθεηά ρξφληα ζηελ Διιάδα, 

είλαη απηή ησλ αλαξηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Η παξαπάλσ πεξίπησζε 

δηαβνχιεπζεο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πιεζπζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο, κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ δξάζεσλ απηψλ ζην πεξηβάιινλ (Κνκζέιε, 2011: 29). 

Αθφκε κηα ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο είλαη απηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκνζίεπζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ε 

δαζηθή νξηνζέηεζε ηεο ρψξαο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη 

ν ρψξνο ζηνπο πνιίηεο λα δηαζέηνπλ επθνιφηεξε, ακεζφηεξε, νπζηαζηηθφηεξε θαη ρξεζηκφηεξε 

ζπκκεηνρή (Κνκζέιε, 2011: 29). 



15 
 

Δπηπιένλ κηα αθφκε πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. Η ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνηάζεθε θαη μεθίλεζε απφ ην Γξαθείν 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη έπεηηα πηνζεηήζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο κπνξεί λα πιαηζηψλεη ζρεηηθέο εθδειψζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο. Μέζα απφ απηέο ηηο εθδειψζεηο , νη νπνίεο θαηά πξνηίκεζε γίλνληαη 

δηαδηθηπαθά θαη δηα δψζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ππνβάινπλ ηα εξσηήκαηά 

ηνπο, λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαηζησκέλν πεδίν ζπδήηεζεο (Κνκζέιε, 2011: 29).  

2.3 Όξγαλα Γηαβνύιεπζεο ζε Πεξηθεξεηαθό θαη Τνπηθό Δπίπεδν 
Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ Ν. 3582/2010 ε Πεξηθεξεηαθή θαη Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο αλέιαβε ηελ ζχζηαζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ, ν νπνίνο αλήθε  ζαλ αξκνδηφηεηα ζηηο Ννκαξρηαθέο Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο 

Δπηηξνπέο (Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο , 2011: 61). 

2.3.1 Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο 

Η Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απνηειεί έλα γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη 

δεκηνπξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ζε δηάζηεκα δχν κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ λέσλ Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ. Σηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζπκκεηέρνπλ 

δήκαξρνη ηεο πεξηθέξεηαο θαη εθπξφζσπνη απφ νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, 

επηκειεηήξηα θαη επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο, ζπλεηαηξηζκνί, ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε πνπ 

ππάγεηαη ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ έδξα ζηελ πεξηθέξεηα 

θαη ηέινο νη πνιίηεο ηεο πεξηθέξεηαο, κέζσ νξγαλψζεσλ θαη δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ ηνπο 

εθπξνζσπνχλ (Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 2011: 61). 

Πνιιέο θνξέο ν ξφινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο είλαη εηζεγεηηθφο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εηζεγείηαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη μεθαζαξίδνληαο ηελ πξνηεξαηφηεηα 

απηψλ. Αθφκε θάλεη αλαθνξά ζε δεηήκαηα πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ελψ ηέινο ζεκεηψλεη 

ηηο δπλακηθέο θαη ειιείςεηο ηεο ίδηαο ηεο πεξηθέξεηαο. Σε απηφ ην ζεκείν, βέβαηα, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δελ αληηθαζηζηά ηελ δηαβνχιεπζε κε 

ηνπο πνιίηεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν (Γηαβαιθαληθφ  

Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 2011: 61).  
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2.3.2 Παξαδείγκαηα Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο 

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
 Η Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα κφλν Σπλεδξίαζε γηα ην 2021. Η Σπλεδξίαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2021, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο «e:Presence.gov.gr» θαη ε ζεκαηηθή ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πεξηειάκβαλε ηελ «Γλσκνδφηεζε γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Σρέδην γηα ηελ Πξνζαξκνγή 

ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή» (ΠεΣΠΚΑ). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

νκηιία ζρεηηθά κε δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπδήηεζεο ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απνθάζηζε νκφθσλα λα γλσκνδνηήζεη 

ζεηηθά επί ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σρεδίνπ γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  ζηελ 

Αηηηθή(https://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38245:1i

-synedriasi-perifereiakis-epitropis-diavoylefsis-2021&catid=503&Itemid=698). 

Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο 
Μέρξη ζηηγκήο γηα ηελ ρξνληά ηνπ 2021 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηέζζεξεηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο.  Η πξψηε 

δηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2021 θαη ε ζεκαηηθή ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο 

ήηαλ ε «Γλσκνδφηεζε γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Σρέδην γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή» (ΠεΣΠΚΑ), ε νπνία γλσκνδφηεζε ζεηηθά απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.  

(https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-

diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiI

wII9OF4PZjU90MgdsU). 

Η δεχηεξε Σπλεδξίαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2021 θαη ζεκαηηθή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

πεξηειάκβαλε ηελ Παξνρή γλψκεο γηα ηελ «Σηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

(ΣΜΠΔ) ηνπ Τνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

2021 – 2025». Ύζηεξα, απφ ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζε ηεο κειέηεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν θαη 

ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, ε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Τνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

https://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38245:1i-synedriasi-perifereiakis-epitropis-diavoylefsis-2021&catid=503&Itemid=698
https://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38245:1i-synedriasi-perifereiakis-epitropis-diavoylefsis-2021&catid=503&Itemid=698
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
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Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 2021 – 2025. Παξάιιεια, δφζεθε ε επηζήκαλζε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ελ ιφγσ Σηξαηεγηθή Μειέηε θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο πνπ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηνλ εηζεγεηή ηεο ζεκαηηθήο  

(https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-

diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiI

wII9OF4PZjU90MgdsU).  

Η ηξίηε Σπλεδξίαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδνο έιαβε ρψξα ηνλ Ινχιην ηνπ 2021 κέζσ ηεο πιαηθφξκαο «e:Presence.gov.gr». 

Η ζεκαηηθή  ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο αθνξνχζε ηελ «Παξνρή γλψκεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο επί ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ ηνπ 

4εηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ». Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο , πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ηνλ 

εηζεγεηή, αθνινχζεζαλ νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ζην 

ηέινο, έπεηηα απφ νκφθσλε απφθαζε, γλσκνδνηήζεθε ζεηηθά ε πξψηε θάζε ηνπ ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-

diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiI

wII9OF4PZjU90MgdsU).  

Η πην πξφζθαηε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2021 κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο 

«e:Presence.gov.gr». Οη ζεκαηηθέο ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο πεξηειάκβαλαλ, πξψηνλ, ηελ 

«Γηαηχπσζε γλψκεο επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδνο» θαη δεχηεξνλ ηελ «επηθχξσζε πξαθηηθψλ απφ ηελ 1ε έσο θαη 

ηελ 4ε ζπλεδξίαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδνο» (https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-

diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiI

wII9OF4PZjU90MgdsU). 

 

https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU
https://www.pde.gov.gr/gr/organa-diakubernisis/pe-diabouleusis/synedriaseis.html?fbclid=IwAR2SdDH0LOtB6r2kSKCpNrsjks7duGen5ejHpYMiIwII9OF4PZjU90MgdsU


18 
 

2.3.3 Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο 
 Η Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζαλ ζεζκφο είλαη ζρεηηθά λενζχζηαηνο θαη ν ξφινο 

πνπ δηαζέηεη είλαη ζπλήζσο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Σπκβάιιεη δειαδή κε ηηο δξάζεηο, ψζηε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ ηνπ δήκνπ θαη λα αθνινπζεί πνιηηηθέο πνπ ζα ηηο θαιχπηνπλ. Τα κέιε ηεο 

επηηξνπήο νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ εθάζηνηε δήκνπ. Τα ¾ ηεο επηηξνπήο είλαη 

εθπξφζσπνη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ ην ¼ είλαη εγγεγξακκέλνη δεκφηεο 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο (Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 2011: 62).  

 Σηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη εθπξνζσπνχληαη 

δηάθνξνη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Οξηζκέλνη απφ απηνχο είλαη εκπνξηθνί θαη 

επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη, δηάθνξνη επηζηεκνληθνί ζχιινγνη, ηνπηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ 

θαη εξγνδνηψλ, πνιηηηζηηθνί θαη πλεπκαηηθνί ζχιινγνη, ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, 

ζχιινγνη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πνιινί αθφκε (Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, 2011: 62).  

 Ο θπξηφηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο είλαη 

λα ελεκεξψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ ή αθφκε θαη γηα ζέκαηα 

γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηπξφζζεηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθππλίδεη θαη λα 

ελεκεξψλεη γηα ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο ν εθάζηνηε δήκνο, λα εμεηάδεη 

ηελ δπλακηθή ηνπ δήκνπ απηνχ, λα κνηξάδεηαη ηε γλψκε ηεο γηα ηα πξνβιήκαηα απηά θαη θαηά 

πφζν ηειηθά είλαη επηιχζηκα ή φρη θαη κε πνηνλ ηξφπν (Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, 2011: 62).  

 Αθφκα, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ιακβάλεη εηζεγήζεηο ή απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο κειέηεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο επηηξνπήο, ελψ επίζεο εμεηάδεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ππφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Έηζη, ινηπφλ, κέζσ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζε 

ζπγθεληξψλεη φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ην εθάζηνηε δεηήκαηα (Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, Μειέηε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

Δμσηεξηθφ, 2011: 62). Δπνκέλσο, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απνηειεί έλα πνιχηηκν 
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εξγαιείν δηαβνχιεπζεο, αθνχ κε θχξην εξγαιείν ηεο ηνλ δηάινγν, ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαιείηαη λα επηιχζεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθάζηνηε ηνπηθή 

θνηλσλία. 

2.4 Τα βαζηθά κέζα θαη εξγαιεία γηα ηελ δεκόζηα δηαβνύιεπζε 

Η δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα λα επηηχρεη φινπο ηεο ηνπο ζηφρνπο απνηειείηαη απφ βαζηθά 

κέζα θαη εξγαιεία. Απηά ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε ζπλεξγαηηθή 

αλάπηπμε ησλ θεηκέλσλ θαη ε πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία.  

Ξεθηλψληαο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα , ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άκεζε θαη απιή ρξήζε. 

Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξηρζνχλ θαη ζηελ πιαηθφξκα ηεο Google , ελψ ηαπηφρξνλα 

κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή κεξίδα ησλ πνιηηψλ. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζηάδην ηεο πξν δηαβνχιεπζεο, θαηά ην νπνίν δεηείηαη 

απφ ηνπο θνξείο ε γλψκε θαη ε ζέζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα. Σπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη απαληήζεηο είλαη κνλνιεθηηθέο  (Κνκζέιε, 

2011: 31).  

Πέξα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμή θαη ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θείκελν κε 

ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θαη πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θαη ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ζεκάησλ πςειήο ζεκαζίαο (Κνκζέιε, 2011: 32). Δλψ, ε πξφζσπν κε πξφζσπν 

επηθνηλσλία ζεσξείηαη ην βαζηθφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο , 

θαζψο αλ δελ πθίζηαηαη ε δεκφζηα εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, δελ ζα κπνξεί λα 

πθίζηαηαη θαη ε ίδηα ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε σο δηαδηθαζία (Κνκζέιε, 2011: 32).  

Σπλεπψο, θαη νη ηξεηο ηξφπνη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί, αθνχ πξνσζνχλ ηε δηαδηθαζία θαη 

ν θαζέλαο απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, αλαιφγσο κε ηνλ ζηφρν θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θάζε δηαβνχιεπζεο.  
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2.4.1 Η πεξίπησζε ηνπ Opengov 
Οη αξρέο, φπσο ε δηαβνχιεπζε, ε δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία θαη ε απνθέληξσζε, είλαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο αξρέο, ζηηο νπνίεο δνκείηαη ην ζρέδην «Αλνηθηή  

Γηαθπβέξλεζε». Γηα ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ «Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε» 

αμηνπνηήζεθε ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη νη ηερλνινγηθνί πφξνη, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα 

αλνηρηή πιαηθφξκα δηαθπβέξλεζεο θαη δηαβνχιεπζεο (https://www.ekdd.gr/ην-εθδδα/αλνηθηή-

δηαθπβέξλεζε/).  

Η δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 2009 θαη νλνκάδεηαη opengov,  

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα νπζηαζηηθή θαη πνηνηηθή 

πιεξνθφξεζε, θαζψο επίζεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε κηα αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

ησλ απνθάζεσλ γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Έηζη, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαβνπιεχζεσλ 

ζε λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνιηηηθήο, πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεηαη 

πνηνηηθά ην ζρέδην ηεο “Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο” (https://www.ekdd.gr/ην-εθδδα/αλνηθηή-

δηαθπβέξλεζε/).  

Τν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο δηαζέηεη ηελ ζεζκηθή επζχλε 

γηα ηελ δηαρείξηζε, ελεκέξσζε θαη ηελ αλάξηεζε πιηθνχ ζηελ θπβεξλεηηθή πιαηθφξκα  

opengov. Παξάιιεια, ην Τκήκα Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Απνδνηηθφηεηαο 

Πηζηνπνίεζεο θαη Νέσλ Τερλνινγηψλ δηαζέηεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

πιαηθφξκαο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή αλαγθαίσλ 

ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο ππφινηπνπο δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ πνηνηηθφηεξε 

αμηνπνίεζή ηεο (https://www.ekdd.gr/ην-εθδδα/αλνηθηή-δηαθπβέξλεζε/).  

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ε  ίδηα ε πιαηθφξκα ηνπ opengov, 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλαξηήζεηο ζρεηηθά κε πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ζπκκεηνρήο γχξσ απφ 

ζρέδηα λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνηίζεληαη γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε  

(https://www.ekdd.gr/ην-εθδδα/αλνηθηή-δηαθπβέξλεζε/). 

 

 

https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ανοικτή-διακυβέρνηση/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ανοικτή-διακυβέρνηση/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ανοικτή-διακυβέρνηση/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ανοικτή-διακυβέρνηση/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ανοικτή-διακυβέρνηση/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ανοικτή-διακυβέρνηση/
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2.4.2 Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο «OpenGov» 

Πιένλ κε ηελ χπαξμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ «OpenGov», δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε Υπνπξγείν λα δηαζέηεη έλαλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν δηαβνχιεπζεο. Οη αξρέο 

θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «OpenGov» ζρεηίδνληαη κε ηελ απιφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, 

ησλ εθαξκνγψλ πνπ εκπεξηέρεη θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ πξνο ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. Η 

εθάζηνηε δηαβνχιεπζε δηαζέηεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, φπσο είλαη ν ζθνπφο ηεο θαη ε 

δηάξθεηά ηεο. Ταπηφρξνλα, δελ απαηηείηαη ε εγγξαθή θαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε γηα 

ηελ ζπκκεηνρή θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ πνιηηψλ, δηφηη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ εγγξαθψλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δπνκέλσο, γηα λα ππνζηεξηρζεί ε ζπκκεηνρή, δίλεηαη 

ειεχζεξε πξφζβαζε γηα ζρνιηαζκφ ζηνπο πνιίηεο, ρσξίο θάπνηα πεξαηηέξσ εγγξαθή.  

Δπηπξφζζεηα, φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

«OpenGov», κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ είηε κε αξλεηηθφ, είηε κε ζεηηθφ πξφζεκν ηηο ζέζεηο ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο, απνζθνπψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δεκηνπξγία δηαιφγνπ θαη ηελ 

θαηάζεζε απφςεσλ απφ έλα επξχ θάζκα πνιηηψλ. Δλψ παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο δηαβνχιεπζεο, είηε απηφο είλαη θάπνην 

άξζξν ή θάπνην εξψηεκα. Βέβαηα, γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο 

δηαβνχιεπζεο, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δηάρπζήο ηεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ψζηε λα 

δηεπξπλζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ (Κνκζέιε, 2011: 13). 
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2.4.3 «OpenGov»: Η πξώηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
 Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010, βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία αξθεηά εξγαιεία 

γηα ηελ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ηνπ «opengov», κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη δηαξθψο 

πξνζπάζεηεο ελζάξξπλζεο ησλ πνιηηψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα 

πνπ απνηεινχλ πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην θνηλφ ελδηαθέξνλ, αιιά αθφκε θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δηαδηθαζίεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο (http://www.opengov.gr/ogp/?p=124). 

Παξφιν πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ε ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε, ηέζεθε σο ζηφρνο κέρξη θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2013, λα δηπιαζηαζηεί ε ελεξγεηηθή 

ζέζε ησλ πνιηηψλ, απμάλνληαο ηφζν ηελ δεκφζηα ζπκκεηνρή, φζν θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε .  

Μάιηζηα, ηελ πξψηε ηεηξαεηία απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο «opengov», 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 361 δηαβνπιεχζεηο (http://www.opengov.gr/ogp/?p=124). 

2.4.4 Οη εθαξκνζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ «OpenGov». 
Τν «OpenGov» έρεη θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία ζεκαηνδνηνχλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο δηαβνχιεπζεο ζηε ρψξα καο. Απηά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη: «Η Γηαβνχιεπζε 

κε ζχζηεκα απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο», «Η Δζσηεξηθή Γηαβνχιεπζε» θαη «Η Γεκφζηα 

Γηαβνχιεπζε».  

Όζνλ αθνξά ηε δηαβνχιεπζε κε ζχζηεκα απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο, απηφ ην είδνο 

δηαβνχιεπζεο θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξν λνκνζεηηθφ ζηάδην θαη πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο 

είλαη ε ζπγθέληξσζε ηδεψλ θαη απφςεσλ. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο πνιίηεο ηίζεληαη ζηνρεπκέλα 

εξσηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο. Έπεηηα, νη ίδηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα 

εξσηήκαηα απηά θάλνληαο ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη πξνζθέξνληαο ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ. Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ηε δηαβνχιεπζε, ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα πξνζρσξήζνπλ ζην ζηάδην ηεο ζχληαμεο ηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ (Κνκζέιε, 2011: 13 - 14). 

Η εζσηεξηθή δηαβνχιεπζε, απφ ηελ άιιε, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

φηαλ έλα ζρέδην λφκνπ, απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη απαηηείηαη ε γλψκε θαη ε ζέζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, 

αμηνπνηνχληαη ηζηφηνπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιινπ ηχπνπ δηαβνπιεχζεηο, φκσο ε 

πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε 

http://www.opengov.gr/ogp/?p=124
http://www.opengov.gr/ogp/?p=124
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θαη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο. Μηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εζσηεξηθήο δηαβνχιεπζεο ήηαλ 

απηή ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ο Υπνπξγφο θαη 

ε ππφινηπε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πξνζθάιεζαλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, απφ 

ην νπνίν δεηήζεθε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ (Κνκζέιε, 2011: 14).  

Δλψ, ηέινο, ε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ζε ζρέδην λφκνπ ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα απνηειεί 

ηελ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο. Σε ηέηνηνπ είδνπο δηαβνπιεχζεηο, νη πνιίηεο 

ιακβάλνπλ ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζνπλ θάπνην άξζξν ή ην ζρέδην λφκνπ ζε ζπλνιηθφ βαζκφ, 

θαζψο επίζεο θαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Όηαλ πξφθεηηαη νη πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ, 

αλαξηάηαη ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν, καδί κε επηπξφζζεην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, ζρεηηθά κε 

ελεκεξψζεηο γηα ηελ λνκνζεζία, θαη ηηο ζέζεηο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Όηαλ ε δηαδηθαζία 

ηεο δηαβνχιεπζεο νινθιεξσζεί ηφηε θνηλνπνηνχληαη ην ηειηθφ θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο καδί 

κε ηελ ηειηθή έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ (Κνκζέιε, 2011: 15) 
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3.4.5 Σηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ 

OpenGov 
 Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα «OpenGov», ηα νπνία 

παξαηίζεληαη θαη ζηα δεμία, απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, 

έσο θαη ζήκεξα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

991 δηαβνπιεχζεηο  

(http://www.opengov.gr/home/νpengov-

statistics). 

Σπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ 

εηθφλα πνπ αθνινπζεί, δηαθξίλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα Υπνπξγεία ηεο 

εθάζηνηε Κπβέξλεζεο, απφ άιινπο 

θνξείο φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Κπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο θαη ν 

αξηζκφο δηαβνπιεχζεσλ ησλ πξψελ ελ 

ελεξγεία Υπνπξγείσλ. Αθφκε, είλαη 

δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί θαη ν αξηζκφο 

ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο 

(http://www.opengov.gr/home/νpengov-

statistics). 
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Κεθάιαην 3 
Δθηφο απφ ηελ εμέηαζε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε κειέηε δηεζλψλ 

θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη πσο απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 

έλα δηεζλέο θαη νηθνπκεληθφ πιαίζην. Άιισζηε, είλαη αδχλαην λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε 

ειιεληθή θνηλσλία, πέξα απφ ηελ ηνπηθή ηεο ζεκαζία, έρεη θαη επξσπατθή θαη παγθφζκηα 

ηαπηφηεηα. Γηα απηφ, ζην ελ ιφγσ θεθάιαην, εμεηάδνληαη νη ζέζεηο ηνπ «Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ» θαη ηνπ «Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο» γηα λα δνζεί έλα 

πιαίζην γχξσ απφ ηε δηαβνχιεπζε ζηελ παγθφζκηα θαη νηθνπκεληθή θνηλσλία θαη ηεο 

«Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο» γηα ηε δηαβνχιεπζε ζηελ επξσπατθή θνηλσλία.  

3.1 Η ζέζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ πεξί ησλ Γεκόζησλ 

Γηαβνπιεύζεσλ 

 Ήδε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ) 

έρεη σο μεθάζαξν ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ δεηεκάησλ, πνπ δηαξθψο ηαιαλίδνπλ ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Η απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, ζηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ θαηά θφξν ελδπλάκσζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο δεκνθξαηίαο. Ωζηφζν, γηα λα κπνξέζεη λα δηεπξχλεη ηελ επηηπρία απηήο ηεο  

ηεξήο απνζηνιήο, ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν πνιίηεο ζηέθεηαη αξσγφο θαη ππνζηεξηθηήο 

ζηελ θαζηέξσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ 

(https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/undesa-youth-focal-point/).  

 Η Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ ή Division of Economic 

and Social Affairs (UNDESA), έρεη νξηζηεί σο αξκφδην θνξέα γηα ηελ δεκηνπξγία 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

βαζηθέο απνζηνιέο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ είλαη ε 

πεξηζπιινγή δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζε πεδία πνπ αθνξνχλ 

ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, δηεπθνιχλεη ζηηο δηαθξαηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ – κειψλ ζηα δηαθπβεξλεηηθά φξγαλα, ψζηε λα 

https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/undesa-youth-focal-point/
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αληηκεησπηζηνχλ νπζηαζηηθά νη δηεζλείο πξνθιήζεηο. Δλψ αθφκε, κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηεο 

ππφζηαζεο πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζε φζεο θπβεξλήζεηο ηε ρξεηάδνληαη, ψζηε κε νκαιφηεηα λα 

επηηεπρζεί ε πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν  

(https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/undesa-youth-focal-point/).  

 Λακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηελ ζέζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ 

εθπφλεζε ηνλ Οδεγφ Γηαβνχιεπζεο θαη Σπκκεηνρήο ην 2007. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ πνλήκαηνο 

είλαη λα θαζνδεγήζεη θαη βνεζήζεη ηα θξάηε - κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ψζηε λα 

πξνσζήζνπλ θαη λα θαζηεξψζνπλ ηελ δηαβνχιεπζε σο κέζν ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ. Ο παξαπάλσ νδεγφο πξνζέθεξε θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, ηνπο ζηφρνπο, ηα ζηάδηα 

θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε εχζηνρε 

εθαξκνγή ηεο (Department of Economic and Social Affairs, 2007). 

 Αλαγλσξίδνληαο ηελ ζπκβνιή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, δηαθφξσλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη  ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

λννηξνπίαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ έζεζε κέζσ ηνπ Οδεγνχ 

Γηαβνχιεπζεο θαη Σπκκεηνρήο νξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ θαη ζα ππνβνεζήζνπλ 

πεξεηαίξσ ηνπο παξαπάλσ ππιψλεο.  Η κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο νξγαλψζεσλ φπσο ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, δηαθφξσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, θαη γεληθφηεξα άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ νξγαλψζεσλ ζηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Οδεγνχ Γηαβνχιεπζεο θαη Σπκκεηνρήο. Παξάιιεια, αθφκε έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

ζηφρνο είλαη ππνζηήξημε θαη ε εχξεζε θαιχηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ πνιηηηθψλ ζα 

ελδπλακψζνπλ ηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δλψ, ηέινο, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Οδεγνχ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ κεραληζκψλ θαη θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο κέζσ ησλ εξγαιείσλ 

πνπ δηαζέηνπλ. Σηφρνο είλαη ε κεηαιακπάδεπζε, ινηπφλ, κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο, θαη ηξφπσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ ζεζκηθή ζπκβνιή 

θαη ηθαλφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ (Department of Economic and Social Affairs, 2007).  

Σχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Γηαβνχιεπζεο θαη Σπκκεηνρήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ είλαη ηέζζεξεηο νκάδεο εκπιεθνκέλσλ. Η πξψηε νκάδα 

https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/undesa-youth-focal-point/
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ζπκπεξηιακβάλεη αξρηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, ηεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, δηάθνξεο 

νξγαλψζεηο πνιηηψλ θνηλνηηθνχ θαη ηδησηηθήο νηθνλνκίαο επηπέδνπ, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξεο 

αθαδεκατθέο θαη θνηηεηνθεληξηθέο θνηλφηεηεο ή νξγαλψζεηο. Η δεχηεξε νκάδα είλαη ε 

λνκνζεηηθή εμνπζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα Κνηλνβνχιηα ησλ ρσξψλ – κειψλ πνπ απαξηίδνπλ 

ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Η ηξίηε νκάδα απνηειείηαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ησλ 

ρσξψλ, είηε απηή είλαη θάπνηα θεληξηθή θπβέξλεζε, είηε απηή είλαη θάπνηα πεξηθεξεηαθή. Δλψ, 

ηέινο, ε ηέηαξηε νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο ηνπηθέο ή ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηεο εθάζηνηε 

ρψξαο – κέινπο ηνπ ζεζκνχ.  

Γεληθφηεξα, κέζσ απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ νκάδσλ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα θαιήο ζπλεξγαζίαο, ζπλεηαηξηθφηεηαο θαη νη εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνη 

λα είλαη ζπζπεηξσκέλνη θαη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο (Department of Economic and Social Affairs, 2007).  Παξαδείγκαηνο ράξε, απφ 

ηελ κηα πιεπξά, ε ηξίηε νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ζαλ θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο δηαζέηεη ηελ εδξαίσζε ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή, ελψ απφ 

ηελ άιιε, ε νκάδα, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνπο πνιίηεο ή απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαιείηαη λα αλαιακβάλεη δξάζεηο σο πξνο ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ εθάζηνηε νκάδσλ ή ηνλ έιεγρν απνθάζεσλ κε ζπκκεηνρηθφ ηξφπν (Department of 

Economic and Social Affairs, 2007: 30). 

3.1.2 Τν κνληέιν ηεο δεκόζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 
Σχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Γηαβνχιεπζεο θαη Σπκκεηνρήο, ην κνληέιν ηεο δεκφζηαο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά εξγαιεία. Τν 

πξψην εξγαιείν είλαη ε πιεξνθφξεζε, θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο  

φιεο εθείλεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα είλαη μεθάζαξε ε θαηαλφεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ζα ηεζεί ππφ ζπδήηεζε, θαζψο επίζεο νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ. Τν δεχηεξν εξγαιείν ηνπ κνληέινπ είλαη ε δηαβνχιεπζε, θαζψο κέζα απφ 

απηήλ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Τν ηξίην εξγαιείν είλαη ε ζπκκεηνρή, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ κε ηνπο θνξείο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο, ελψ επίζεο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε φηη ζα ιεθζνχλ ππφ 

εμέηαζε νη ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τν ηέηαξην εξγαιείν ηνπ κνληέινπ είλαη ε ζπλεξγαζία, ε 
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νπνία πξνυπνζέηεη ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ, θπξίσο γηα ηηο πξνηηκψκελεο ή 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Τέινο, ην πέκπην κνληέιν είλαη ε εθρψξεζε ηεο εμνπζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ πνιηηψλ (Department of Economic 

and Social Affairs, 2007: 42). 

3.2 Η ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Οξγαληζκνύ Σπλεξγαζίαο θαη Αλαζπγθξόηεζεο 

πεξί ησλ Γεκόζησλ Γηαβνπιεύζεσλ 
Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ζχζηαζήο ηνπ, ν Οηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο Σπλεξγαζίαο θαη 

Αλαζπγθξφηεζεο (ΟΟΣΑ) αλέιαβε σο βαζηθή ηνπ απνζηνιή ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κέζσ ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ – κειψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

αξσγή πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο εδξαίσζε πξνο ην δηεζλέο εκπφξην. Παξάιιεια, αληηιήθζεθε 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαη αλέιαβε δξάζεηο, νη νπνίεο ζα πξνζέθεξαλ 

ζεκαληηθά, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαιήο 

δηαθπβέξλεζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, ν Οηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο 

Σπλεξγαζίαο θαη Αλαζπγθξφηεζεο ππνζηήξημε φηη νη πνιίηεο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ , πνπ ζα απνηειέζνπλ 

ππνζηεξηθηηθφ ιίζν ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο (https://www.oecd.org/about/).  

Γηαζέηνληαο σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, ψζηε θαη 

νη πνιίηεο λα κεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ, ν 

ΟΟΣΑ δεκηνχξγεζε ηελ δηεξεπλεηηθή νκάδα PUMA ην 1999. Η νκάδα εξγαζίαο PUMA έρεη σο 

βαζηθφ ξφιν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ θαη κέζσλ, ψζηε λα ελδπλακσζνχλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο. Αθφκε, πέξα απφ ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο ζε ηκήκαηα ηνπ ζεζκηθνχ, λνκνζεηηθνχ 

θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ησλ εθάζηνηε ρσξψλ – κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ, ε PUMA 

είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ απνηχπσζε ηξφπσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (OECD, Puma Unclassified, 1999).  

Με ηελ έθδνζε ηεο έθζεζεο «Οη πνιίηεο σο εηαίξνη : Πιεξνθφξεζε, Γηαβνχιεπζε θαη 

Γεκφζηα Σπκκεηνρή ζηε Γηακφξθσζε Πνιηηηθήο» ην 2001, ν ΟΟΣΑ θαηάθεξε λα απνηππψζεη 

ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ 

https://www.oecd.org/about/
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– κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη λα πξνηείλεη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο γξακκέο, ηηο νπνίεο ηα θξάηε θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ.  

 Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ, πέληε είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ νη θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα εζηηάζνπλ, ψζηε λα γίλνπλ πην ζπκπαγείο νη ζπλεξγαηηθέο 

ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο πνιίηεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ 

πνηνηηθφηεξε επηινγή πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ελδειερή θαη ζηνρεπκέλε 

έξεπλα πεγψλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέηαζε θαη πξνηάζεσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ. Ο δεχηεξνο αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ πνπ ζα επηθέξνπλ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσλίαο, δειαδή πξνηείλεηαη ε αλαδήηεζε κεζφδσλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θπζηθά ην 

δηαδίθηπν. Ο ηξίηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ 

δεκφζησλ εηζξνψλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, κε απνηειέζκαηα λα πθίζηαηαη 

αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη λα πξνζθέξεηαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο κέζα 

απφ απηέο. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ, εζηηάδεη ζηελ 

δηαθάλεηα θαη ζηελ ινγνδνζία ησλ θπβεξλήζεσλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ππνγξακκίδνληαο ηελ 

ζεκαζία απηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαιήο ζέιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Δλψ, ηέινο, ν πέκπηνο 

παξάγνληαο αθνξά ηελ εχξεζε ηξφπσλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ δεκφζηα εκπηζηνζχλε πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξε 

ζπλεηαηξηθφηεηα (OECD, Citizens as Partners, 2001). 

 3.2.1 Τν κνληέιν δηαβνύιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΟΣΑ 
 Ταπηφρξνλα κε ηελ έθζεζε πνπ εμέδσζε ν ΟΟΣΑ ην 2001, δεκνζηεχηεθε θαη έλα 

πξαθηηθφ εγρεηξίδην, ην νπνίν πξφηεηλε ηξφπνπο εθαξκνγήο ζε φζεο ρψξεο – κέιε ελδηαθέξνληαλ 

λα εληάμνπλ ην πξφηππν ηεο θαιήο δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο. Οπζηαζηηθά, ην εγρεηξίδην 

ηνπ ΟΟΣΑ, απνηειεί έλα πξαθηηθφ νδεγφ, ν νπνίνο ππνδεηθλχεη ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο θαη 

νπζηαζηηθφηεξνπο ζεζκνχο, κεραληζκνχο πιεξνθφξεζεο θαη εξγαιεία δηαβνχιεπζεο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ελδπλακσζεί θαη λα ζηεξηρζεί ε ζπκκεηνρή ηνλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Παξάιιεια, κέζα απφ ηνλ νδεγφ 

πξνηείλνληαη ηξφπνη βάζεη ησλ νπνίσλ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο θαη ηα βαζηθά ζηειέρε ηεο 
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δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκπαγέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο (OECD, Citizens as Partners, 2001).  

Γεληθφηεξα, ν νδεγφο ππελζπκίδεη ζηηο θπβεξλήζεηο ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ηηο πξνηξέπεη λα απνθηήζνπλ ελεξγφηεξε ζηάζε θαη 

ζειθηηθφηεηα πξνο απηφλ ηνλ ζηφρν.  

3.2.2 Δξγαιεία θαη Μεραληζκνί ad hoc δηαβνύιεπζεο 
Η ad hoc δηαβνχιεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη σο δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην. Λακβάλνληαο ππφςε ηε παξαπάλσ ινγηθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε κνξθή 

δηαβνχιεπζεο, είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα εξγαιεία θαη κεραληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηεο (OECD, Citizens as Partners, 2001).  

Τν πξψην εξγαιείν είλαη πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα φξγαλα ηεο 

δηαβνχιεπζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηάθνξεο επηηξνπέο δηαβνχιεπζεο είηε σο πνιίηεο, είηε σο εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο. Τν δεχηεξν 

εξγαιείν πνπ πξνηείλεη ν ΟΟΣΑ γηα ηελ ad hoc δηαβνχιεπζε είλαη ηα εξγαζηήξηα, ηα ζεκηλάξηα 

θαη νη δηαζθέςεηο, θαζψο κέζσ ηεο πξαγκάησζεο ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ, πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηηο θπβεξλήζεηο λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο θαη λα αθνπγθξαζηνχλ 

ηνλ παικφ θαη ηηο επηζπκίεο ηεο θνηλσλίαο. Τν ηξίην εξγαιείν είλαη νη δεκφζηεο αθξνάζεηο, νη 

νπνίεο θαηά βάζε πξνζθέξνληαη ζε εκπεηξνγλψκνλεο, ζε εθπξνζψπνπο νξγαλψζεσλ αιιά θαη 

ζε πνιίηεο. Μέζα απφ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο πεξί δεηεκάησλ φπσο 

επξχηεξα πιαίζηα πνιηηηθήο ή ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο εμέηαζε. Τν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 

εξγαιείν πνπ πξνηείλεηαη γηα ηηο ad hoc δηαβνπιεχζεηο είλαη ηα κε δεζκεπηηθά δεκνςεθίζκαηα, 

θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαηεζεί άκεζα ε ζέζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ δηάθνξα 

δεηήκαηα θαη πνιηηηθέο (OECD, Citizens as Partners, 2001).  

3.2.3 Δξγαιεία θαη Μεραληζκνί κόληκεο δηαβνύιεπζεο 
 Πέξα φκσο απφ ηα εξγαιεία θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ad hoc 

δηαβνχιεπζε, ν ΟΟΣΑ πξνζζέηεη θαη νξηζκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κφληκε δηαβνχιεπζε. Η 

κφληκε δηαβνχιεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ εχξεζε κφληκσλ 
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ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα ελζσκαησζνχλ ζηνπο  ηξφπνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

 Σχκθσλα κε ηνλ πξαθηηθφ νδεγφ ηνπ ΟΟΣΑ, ην πξψην εξγαιείν είλαη νη αλνηρηέο ψξεο 

δηαβνχιεπζεο, βάζεη ηνπ νπνίν νξίδνληαη δεζκεπηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη 

ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζεο, ψζηε λα ζπδεηήζνπλ επίθαηξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία, 

ηελ νηθνλνκία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία. Τν δεχηεξν εξγαιείν είλαη ην πάλει πνιηηψλ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πνιηηψλ ή νξγαλψζεσλ θαη 

θαινχληαη πξνο ζπκκεηνρή ζε ζπλερείο δηαβνπιεχζεηο πεξί ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθάζηνηε νκάδα ή νξγάλσζε. Τέινο, ην ηξίην εξγαιείν είλαη νη ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, νη 

νπνίεο είλαη ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο. Οη 

επηηξνπέο απηέο απνηεινχληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηψλ ή ησλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελσλ 

νξγαλψζεσλ θαη σο βαζηθφο ηνπο ξφινο είλαη παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ηελ λνκνζεηηθή θαη 

εθηειεζηηθή εμνπζία (OECD, Citizens as Partners, 2001).  
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3.3 Η ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί ησλ Γεκόζησλ Γηαβνπιεύζεσλ 
 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαβνπιεχζεηο, θαη 

ηαπηφρξνλα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο θαη ζε δηάθνξνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εθείλνη ζηελ δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο. Τν 2001, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ελέθξηλε ηελ Λεπθή Βίβιν γηα ηελ «Δπξσπατθή 

Γηαθπβέξλεζε», απνζθνπψληαο ζηελ δηεχξπλζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ σο 

δηαδηθαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηζπκνχζε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ ίδησλ ησλ 

πνιηηψλ, φζσλ θαη ησλ δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ ζηε ράξαμε επξσπατθψλ πνιηηψλ. Ο απψηεξνο 

ζθνπφο, βέβαηα, ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ ήηαλ λα ελδπλακσζεί ε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα 

θαη λα πιαηζησζεί ε ππνρξέσζε γηα ινγνδνζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο 

(Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 4).  

 Σχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, ε δηαβνχιεπζε κε ελδηαθεξφκελα κέιε, νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο. Καζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο δηαβνχιεπζεο, δηφηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλεη κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη λα βειηηψζεη ηελ λνκνζεζία. Ο ιφγνο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

πξνζπάζεηα απηή, είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, θαζψο, αξρηθά, απνζθνπεί ζην λα εδξαησζεί ην 

πλεχκα θαη ε θηινζνθία φηη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ, κε ηελ επξεία 

ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ θνξέσλ. Παξάιιεια, γίλεηαη ππνζηεξίδεηαη έλα 

αλνηθηφ θαη δηάθαλν πεδίν ιήςεο απνθάζεσλ, ζην νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα δεδνκέλα 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 5).  

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, επεηδή δηαξθψο επηζπκεί ηελ εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ ηεο, εγθαηλίαζε ην 2017 ηνλ 

ηζηφηνπν “Σπκβάιεηε ζηελ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία”. Ο ηζηφηνπνο απηφο πξνζθέξεη ζηνπο 

πνιίηεο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ κηαο 

πνιηηηθήο. Μέζα απφ ηελ πχιε “Πείηε ηελ άπνςή ζαο”, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα 

κνηξαζηνχλ ηελ γλψκε ηνπο, λα δηαηππψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο 
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γηα ηελ ράξαμε κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Δπξσπατθφ 

Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 5 - 6).  

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 2018, αλαζεψξεζε θαη πξνρψξεζε ζε αλαβάζκηζε ηνπ 

ππάξρνληνο ηζηφηνπνπ “Σπκβάιεηε ζηελ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία”, ε νπνία πξνζέθεξε κε ηε 

ζεηξά αξθεηέο βειηηψζεηο ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε “Πείηε ηελ άπνςή ζαο”. Γηα αξρή, δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη απηέο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. Παξάιιεια, ε δηαδηθηπαθή πχιε ζα κπνξεί 

λα παξνπζηάδεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα ρξνλνγξακκή. Ταπηφρξνλα, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη επεξρφκελεο πξσηνβνπιίεο, 

ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέιε λα κπνξνχλ λα απνθηνχλ κηα πην ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε 

απηέο. Τέινο, ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε “Πείηε ηελ άπνςή ζαο” ππάξρνπλ κεηαθξαζκέλεο ζε φιεο 

ηηο γιψζζεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

φιεο ηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 6).  

3.3.1 Οη δεκόζηεο δηαβνπιεύζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
 Η δεκφζηα δηαβνχιεπζε πξνζθέξεη ηελ πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα αλαηξνθνδφηεζε θαηά επηινγή. Βέβαηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηζεκαίλεη 

φηη ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ ζεκαηηθή ηεο εθάζηνηε δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, δελ αληηπξνζσπεχνπλ απφιπηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τν 

απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ φηη νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνπλ απφ κφλνη 

ηνπο λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαη απηφ δελ κπνξεί λα 

απνηειεί απφιπην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο ζπλνιηθήο πιεζπζκηαθήο νκάδαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 10). 

 Γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθέο φηαλ 

ην δήηεκα, ην νπνίν ηίζεηαη ππφ δηαβνχιεπζε, ζπλνδεχεηαη απφ εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ, 

αμηνινγήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ειέγρνπο ζρεηηθήο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ 

θαη κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ. Αθφκε, νη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ζεσξνχληαη 

ππνρξεσηηθέο φηαλ ζρεηίδνληαη κε πξάζηλεο βίβινπο ή φηαλ αθνξνχλ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο 

ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σπλήζσο, είλαη δχν ηα πηζαλά 

ελδερφκελα έθβαζεο γηα ηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο. Η πξψηε πεξίπησζε ζρεηίδεηαη κε 

πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε λνκνζεηηθά πιαίζηα, ελψ ε δεχηεξε πεξίπησζε 
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ζρεηίδεηαη κε κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζπζηάζεηο γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο δηεζλψλ ζπκθσληψλ ή ζχληαμε εθζέζεσλ πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη Σπκβνχιην (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019 ζει. 10).  

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, 

είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη ε εδξαίσζε ελφο 

πιαηζίνπ αιιειεπίδξαζεο θαη ηε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ. Σηα πιαίζηα 

βειηίσζεο θαη εμέιημεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί δεκφζησλ δηαβνπιεχζεσλ, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί δχν βαζηθνχο ηξφπνπο γηα λα επηηχρεη ηελ επηζπκεηή ζπκκεηνρή  

(Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 9).  

 Αξρηθά, ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ ζπκκεηνρή θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε θαη νξγαληζκνχ, θαηά ηελ νπνία ηα ελδηαθεξφκελα κπνξνχλ ειεχζεξα 

λα κνηξάδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο. Γηα ηελ επθνιφηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνηεί δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο κέζσ δηαδηθηπαθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Με ηελ ζεηξά ηνπο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, δειψλνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζρεηηθά 

κε ην ππφ δηαβνχιεπζε δήηεκα, κέζσ ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην  ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν EU Survey. Τν EU Survery είλαη ην επίζεκν εξγαιείν εξεπλψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γηα ακεζφηεξε θαη επθνιφηεξε  

πξφζβαζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηεο δηαβνχιεπζεο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 

9).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζηνρεπκέλε δηαβνχιεπζε επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο θαη αθνξά κφλν έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Σηα πιαίζηα 

δηεθπεξαίσζεο ηεο ζηνρεπκέλεο δηαβνχιεπζεο , πξαγκαηνπνηείηαη πξνεπηινγή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηεο δηαδηθαζίαο ιακβάλνπλ κέξνο κφλν ηα επίζεκα 

πξνζθεθιεκέλα κέιε ηδησηψλ ή ελδηαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 

2019: 9).  
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3.3.2 Οη ηξεηο θάζεηο ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο 
Σηα πιαίζηα βειηίσζεο πνπ αθνξνχλ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή  έρεη νξίζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ μερσξίδνπλ ηελ δηαβνχιεπζε ζε 

ηξεηο θάζεηο, νη νπνίεο ζπγρένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Οη ηξεηο απηέο θάζεηο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο είλαη ε Καηάξηηζε ηεο Σηξαηεγηθήο 

Γηαβνχιεπζεο ,  ε Γηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο Γηαβνχιεπζεο θαη ε Δλεκέξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο. Η πξψηε θάζε ζηνρεχεη ζηελ νξηνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ πνπ ζα 

επηθεληξσζεί ε δηαβνχιεπζε, δειαδή ζα γίλεη κηα εζηίαζε σο πξνο ην δεηνχκελν πνπ ηίζεηαη 

ππφ δηαβνχιεπζε. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ, 

ψζηε λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο ηφζν γηα ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, φζν γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 

2019: 11).  

Η δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ δηαβνχιεπζε σο δηαδηθαζία. Απηή ε θάζε δηαθιαδψλεηαη ζε δεκφζηεο ή ζηνρεπκέλεο 

δηαβνπιεχζεηο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 11). Δλψ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε θάζε 

πεξηιακβάλεη είηε ηελ πξναηξεηηθή ηεθκεξησκέλε ζπλνπηηθή έθζεζε, είηε ηελ ζπγθεθαιαησηηθή 

έθζεζε, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή. Η ηεθκεξησκέλε ζπλνπηηθή έθζεζε παξνπζηάδεη επηζθνπηθά 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Αληίζεηα, ε ζπγθεθαιαησηηθή έθζεζε αλαιχεη 

ζην έπαθξνλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαβνχιεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζέηεη ηελ 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ιήθζεθαλ 

ππφςε νη ζέζεηο ηνπο ζην ππφ δηαβνχιεπζε δήηεκα (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 11).  

 Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ππάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο εθβάζεηο. Η πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

Ννκνζεηηθή Πξφηαζε, θαηά ηελ νπνία ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη λνκνζεηηθή πξάμε ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην. Η Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ λνκνζεηηθή 

πξάμε θαη έπεηηα νη πξναλαθεξζέληεο ζεζκνί αλαιακβάλνπλ ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ έγθξηζε 

απηήο. Σε απηφ ην ζεκείν, ε λνκνζεηηθή πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δεκνζηεχεηαη θαη 

νη πνιίηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα δηάζηεκα 

νθηψ εβδνκάδσλ (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 11).  



36 
 

 Η δεχηεξε έθβαζε ζρεηίδεηαη κε ηηο Δθηειεζηηθέο θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, νη 

νπνίεο εθδίδνληαη θαηά θαλφλα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ξφινο ηεο παξαπάλσ έθβαζεο 

είλαη ε ζπκπιήξσζε ή ε ηξνπνπνίεζε κε νπζηαζηηθψλ δεδνκέλσλ κηο λνκνζεηηθήο πξάμεο. 

Σηνπο πνιίηεο δίλεηαη δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηά ηνπο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο (Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 11). 

 Η ηξίηε έθβαζε ζρεηίδεηαη κε Με Ννκνζεηηθέο Πξσηνβνπιίεο θαη αθνξά ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα δηνξγαληθέο ζπκθσλίεο ή λέα πιαίζηα πνιηηηθήο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε είλαη 

ηα ζρέδηα δξάζεο, νη ιεπθέο βίβινη, ηα έγγξαθα ζηξαηεγηθήο θαη νη αλαθνηλψζεηο (Δπξσπατθφ 

Διεγθηηθφ Σπλέδξην, 2019: 11). 

3.4 Γηαδηθαζίεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο: Πεξηπηώζεηο από ηελ Παγθόζκηα 

Κνηλόηεηα 
 Η παγθφζκηα θνηλφηεηα έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά παξαδείγκαηα ζεκειησδψλ 

δηαδηθαζηψλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Σηελ Ιζιαλδία πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζπάζεηεο, ψζηε λα 

μαλαγξαθηεί ην Σχληαγκα ηεο ρψξαο απφ εζεινληέο. Η δηαδηθαζία γηα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη 

απηήο ηεο κνξθήο δηαβνχιεπζεο έρεη ππνζηεξηρηεί απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θαη 

απαξαίηεηα εμνπιηζκέλνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο πνπ θιεξψλνληαη 

κπνξνχλ γηα αξρή λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη ηελ άπνςε ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθή 

ηνπ ζπληάγκαηνο. Παξάιιεια, φκσο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ ζπγγξαθή ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, φζν πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, θηλεηνπνηνχληαη θαη άιιεο 

νκάδεο πνιηηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηνλ βαζηθφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο 

(Κνκζέιε, 2011: 30).  

 Έλα αθφκε παξάδεηγκα έκπξαθηεο θαη θαζνξηζηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο έξρεηαη 

απφ ην Porto Alegre ηεο Βξαδηιίαο απφ ην 1989, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ζπλεξγαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο. Ο ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ν ζπλεξγαηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ψζηε λα 

θαηαπνιεκεζνχλ νη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηεο θηψρεηαο ζηελ πφιε ηνπ Porto Alegre, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εμηζνξξφπεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηεο πφιεο. Σηφρνο, ινηπφλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κεησζνχλ νη 

αληζφηεηεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα δηαβίσζεο. Η ζπκβνιή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο πφιεο, επηηξέπεη ηελ δηάζεζε πςειψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε 
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ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, βειηηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξνρψλ θαη ηεο δσήο ζην Porto Alegre (Κνκζέιε, 2011: 31). 

 

  



38 
 

Κεθάιαην 4 

4.1 Σπκπεξάζκαηα 
Σπκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φζα εμεηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία, γίλεηαη απφιπηα αληηιεπηή, ηφζν ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο είλαη 

ε πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δηαβνχιεπζε ή ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαβνχιεπζεο σο δηαδηθαζία. Η δηαβνχιεπζε απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο κέζν γηα ηελ εδξαίσζε ηεο πνιπθσλίαο  ζην πνιίηεπκα 

ηεο δεκνθξαηίαο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο, κέζσ παηξνπαξάδνησλ ή πην 

εμειηγκέλσλ κέζσλ, λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ άπνςε ηνπο πεξί 

ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη επίζεκα πξνο δηαβνχιεπζε.  

Δίλαη ζεκαληηθφ θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

Σπλεξγαζίαο θαη Αλαζπγθξφηεζεο, ζεκεηψλνπλ εθηελείο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ηεο 

δηαβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα θξάηε – κέιε πνπ ηνπο απαξηίδνπλ. Οη παξαπάλσ ζεζκνί 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πνπ δελ είλαη 

άιιε πέξα απφ ηνλ ελεξγφ πνιίηε. Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ εδξαηψλεη έκπξαθηα ην 

πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο, ην εμειίζζεη θαη ην αλαβαζκίδεη. Η δηαβνχιεπζε απνηειεί έλα 

εθζπγρξνληζηηθφ εξγαιείν ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Αληηπξνζσπεπηηθήο Γεκνθξαηίαο, έλα 

εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε, εδξαηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ζπλεηαηξηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Μέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη έλαο άκεζνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εθάζηνηε 

θπβεξλήζεσλ, πξνσζψληαο ηε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ έλα ηκήκα ή ην επξχηεξν ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.  

 Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε δηαβνχιεπζε σο δηαδηθαζία βξίζθεηαη νξηζκέλα 

επίπεδα πξνο ηα πίζσ, σζηφζν φκσο, εηδηθφηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 2010, ζεκεηψλνληαη εθηελείο 

θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο ζα ηελ εληάμνπλ φιν θαη πην δπλακηθά ζηελ 

πνιηηηθή δσή ησλ πνιηηψλ. Σαθέζηαηα, ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ζέιεζε απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε, ψζηε λα πξνζπκνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο πξνο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζεσξψ πψο 

είλαη έλαο πξαγκαηνπνηήζηκνο ζηφρνο πνπ βήκα – βήκα πιεζηάδνπκε πξνο ηελ επίηεπμή ηνπ.  
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Ήδε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ OpenGov ζεκεηψλνληαη ζπκκεηνρέο ζηηο δηαβνπιεχζεηο θαη 

νη Πεξηθεξεηαθέο θαη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ 

ππνζηήξημε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ θαη ζα πξνσζήζνπλ ηηο δηαβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

αιιά ηαπηφρξνλα ζα ελδπλακψζνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ πξνζπκία ησλ πνιηηψλ γηα ζπκκεηνρή. 

Μέζσ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ελδείθλπηαη λα θεξδεζεί ε δεκφζηα εκπηζηνζχλε πξνο 

ηελ εθάζηνηε θπβεξλνχζα αξρή θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ν πνιίηεο λα απνθηήζεη ελεξγφηεξν ξφιν 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθήο.  
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