
Ο ρόλος και η σημασία της 
Διαβούλευσης στο Συμμετοχικό 

Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη

Δρ. Φανή Κομσέλη



Πρόγραμμα ημέρας

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 27/7/2022



Πρόγραμμα ημέρας

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 37/7/2022



Πρόγραμμα συνάντησης

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 47/7/2022



Θέμα της συνάντησης

Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης

❑ Οι συμμετέχοντες/χουσες στο webinar θα κατανοήσουν τη
σημασία της διαβούλευσης ως μέσο επικοινωνίας και ανοιχτής
συζήτησης στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού για την
ανάπτυξη, θα γνωρίσουν τις προϋποθέσεις της διαβούλευσης
καθώς και εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν για
την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων στο τοπικό και εθνικό
επίπεδο.

Ομάδα - στόχος

❑ Εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών απ’ όλη την
Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία Δικτύου
Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Κομσέλη/Διαβούλευση 57/7/2022



Θέμα της συνάντησης

❑ Η διαβούλευση ως μία σημαντική μέθοδος στο πλαίσιο του
συμμετοχικού σχεδιασμού για την επίτευξη των Στόχων για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

❑ Ποια είναι τα είδη διαβούλευσης και ποια τα στάδια μιας
διαβούλευσης.

❑ Πως οργανώνεται στην πράξη μια διαδικασία διαβούλευσης.

❑ Προκλήσεις και αντιμετώπιση.

❑Μια καλή πρακτική από την Ελλάδα.

Κομσέλη/Διαβούλευση 67/7/2022



Πρόγραμμα συνάντησης

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 77/7/2022



Το πλαίσιο: 5 βασικές αρχές της 
ΚτΠ

«Διακυβέρνηση» (Λευκή Βίβλιος Ε.Ε.): κανόνες, διαδικασίες και συμμετοχικές πρακτικές
που επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης των εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει
τη συγκρότηση της ΚτΠ και υιοθετεί, για τη συγκρότησή της, πέντε βασικές αρχές:

❑ Διαφάνεια: Οι εταίροι/μέτοχοι να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη διαφάνεια και την
κοινοποίηση των αποφάσεών τους.

❑ Συμμετοχή: Διευρυμένη συμμετοχή εταίρων/μετόχων στην εκπόνηση και την
υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων.

❑ Ευθύνη: Αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εταίρου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Κάθε εμπλεκόμενος να αναλαμβάνει τον ρόλο που του αναλογεί.

❑ Αποτελεσματικότητα: Οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο και την
κατάλληλη στιγμή και να παράγουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

❑ Συνοχή: Οι αναληφθείσες δράσεις από τους εταίρους, απαιτούν ενδεχομένως
μεγάλη διαφοροποίηση και γι’ αυτό απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να
εξασφαλίζεται η συνοχή τους.

Κομσέλη/Διαβούλευση 87/7/2022



Το πλαίσιο: οι αρχές της 
αναλογικότητας & της 

επικουρικότητας
❑ Από τη στιγμή της χάραξης μιας πολιτικής έως την εφαρμογή της, η

επιλογή του επιπέδου στο οποίο γίνονται οι ενέργειες και των
μέσων που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ανάλογα προς
τους επιδιωκόμενους στόχους. (Αναλογία μέσων-στόχων).

❑ Αυτό σημαίνει ότι, πριν εγκαινιαστεί μια π.χ. τοπική ή
περιφερειακή δράση, να ελέγχεται συστηματικά:

α) αν είναι πράγματι αναγκαία και ωφέλιμη για το δημόσιο
συμφέρον,

β) αν το θεσμικό επίπεδο είναι το πλέον κατάλληλο, και

γ) αν τα λαμβανόμενα μέτρα είναι αναλογικά και εφαρμόσιμα
προς τους τιθέμενους στόχους.

Κομσέλη/Διαβούλευση 97/7/2022



Το πλαίσιο: η συμμετοχή των 
εταίρων

Η συμμετοχή των εταίρων/μετόχων στην κοινωνία των πολιτών εγγυάται:

❑ Τον σχεδιασμό και η εφαρμογή πολιτικών που οδηγούν σε καλύτερης
ποιότητας ρυθμίσεις και αποτελέσματα. (Υιοθέτηση μεθοδολογιών
εντοπισμού της αναγκαιότητας των πολιτικών/διοικητικών κανονιστικών
παρεμβάσεων, όπως είναι η διαβούλευση και η ανάλυση των
κανονιστικών επιπτώσεων).

❑ Τη διεύρυνση και τη διασύνδεση δικτύων επιχειρήσεων,
ομάδων/κοινοτήτων πολιτών και ερευνητικών κέντρων, καθώς και την
ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), που θα λειτουργούν
ως αντί¬βαρο στις κεντρικές πολιτικές.

❑ Η Διαβούλευση είναι η ανταλλαγή συγκροτημένων απόψεων και η
καθιέρωση τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ κεντρικής διοίκησης και
περιφερειακής/τοπικής διοίκησης.

Κομσέλη/Διαβούλευση 107/7/2022



Πρόγραμμα συνάντησης

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 117/7/2022



Ορισμοί

❑ Συνάθροιση ατόμων για την παραγωγή πρωτότυπων
ιδεών μετά από σκέψη και ανταλλαγή ιδεών
(https://el.wiktionary.org)

❑ Η δημόσια διαβούλευση είναι η διαδικασία κατά την
οποία ζητείται η συμβολή των πολιτών σε θέματα που
τους αφορούν. Η δημόσια διαβούλευση υποστηρίζεται
από τις πρωτοβουλίες για την ανοικτή και συνεργατική
διακυβέρνηση και κύριοι στόχοι της είναι η διαφάνεια και
η αποτελεσματικότητα στη διαμόρφωση πολιτικών. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η δημόσια διαβούλευση
υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα και αναφέρεται ως
ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση ή ηλεκτρονική
διαβούλευση (https://el.wikipedia.org )

Κομσέλη/Διαβούλευση 127/7/2022

https://el.wiktionary.org/
https://el.wikipedia.org/


Ορισμοί

❑Αξιοποίηση της συλλογικής ευφυΐας (εμπειρίας,
γνώσης και δημιουργικότητας) που υπάρχει στις
κοινωνίες & διευκολύνει τη χάραξη ρεαλιστικής
αναπτυξιακής στρατηγικής και την άσκηση
καλύτερης διακυβέρνησης (Οδηγός ΕΕΤΑΑ)

❑Careful consideration before decision
❑Formal consultation or discussion

Κομσέλη/Διαβούλευση 137/7/2022



Τι δεν είναι διαβούλευση;

❑ Οι άκαμπτες απόψεις

❑ Ο αποκλεισμός συμμετοχής

❑ Ο αποκλεισμός έκφρασης ιδεών & απόψεων

❑ Η επιβολή της μίας άποψης με βάση την ισχύ

Κομσέλη/Διαβούλευση 147/7/2022



Αντιστροφή της παραδοσιακής 
προσέγγισης

❑ Η τεχνική της δημόσιας διαβούλευσης υποστηρίζει την
προσέγγιση «από την βάση προς την κορυφή» και
αντιστρέφει την παραδοσιακή πρακτική σχεδιασμού
δημόσιας πολιτικής που κατευθύνεται, εξ αποστάσεως και
«από την κορυφή προς τη βάση».

❑ Οι τοπικοί φορείς, με το ανθρώπινο δυναμικό τους έχουν την
ικανότητα να σχεδιάζουν και να αξιοποιούν τα δυνατά
σημεία ή τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε κοινωνικό,
περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, αντί να εστιάζουν,
μόνον, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.

Κομσέλη/Διαβούλευση 157/7/2022



Που βασίζεται;

❑ Στον ενεργό συμμετοχικό σχεδιασμό και υποστηρίζει τις
οργανωμένες δημόσιες παρεμβάσεις (public forums) που στοχεύουν
στην διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας μεταξύ
κυβέρνησης, πολιτών, εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) μη
κυβερνητικών οργανώσεων – (ΜΚΟ-NGOs) και επαγγελματιών, των
επιχειρήσεων και των επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων, σχετικά με
μία συγκεκριμένη απόφαση ή ένα ζήτημα περιφερειακής πολιτικής.

❑ Ιδιαίτερα χρήσιμη έως αναγκαία & επιβεβλημένη στις πολιτικές
περιφερειακής διοίκησης για τον σχεδιασμό & την εφαρμογή αυτών
των πολιτικών, από κεντρικό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
για την αύξηση της συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων
εταίρων/μετόχων από το κεντρικό προς το περιφερειακό και το
τοπικό επίπεδο.

Κομσέλη/Διαβούλευση 167/7/2022



Οφέλη;

Με την τεχνική της δημόσιας διαβούλευσης, το ανθρώπινο δυναμικό
αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει την τοπική πραγματικότητα και τις
ανάγκες της. Σημαντικά οφέλη όπως:

❑ Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της περιοχής εκλαμβάνουν τα
τοπικά προβλήματα ως δικά τους και αποκτούν τη δύναμη που
χρειάζονται ώστε να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

❑ Η άμεση πείρα τους – σε συνδυασμό με τις απόψεις άλλων
ενδιαφερόμενων μερών – μπορεί να συμβάλλει ώστε οι πολιτικές
να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και ευκαιρίες.

❑ Η συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία αυξάνει την
ικανότητά τους να δρουν και να αναλαμβάνουν εποικοδομητικές
πρωτοβουλίες.

Κομσέλη/Διαβούλευση 177/7/2022



Οφέλη;

❑ Καλλιέργεια αισθήματος τοπικής ταυτότητας, υπερηφάνειας,
και ταυτόχρονα αίσθησης ενστερνισμού, δέσμευσης και
ευθύνης για τα τοπικά προβλήματα.

❑ Η συμμετοχή επί ίσοις όροις στο ίδιο τραπέζι με τους άλλους
εταίρους οικοδομεί γέφυρες και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ
των εργαζομένων, των εκπροσώπων των τοπικών επιχειρήσεων
και των τομεακών ομάδων συμφερόντων.

Κομσέλη/Διαβούλευση 187/7/2022



Διαβούλευση:  Εργαλείο

Δημόσια διαβούλευση:

❑ προσπάθεια βελτίωσης της διεπαφής (interface) μεταξύ του
πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας

❑ εξασφάλιση καλύτερης επικοινωνίας και συμμετοχής κυρίως
στην δεύτερη φάση διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής.

❑ σημαντικό εργαλείο στην παραγωγή πολιτικών και
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξασφάλιση ενός πιο
συμμετοχικού τρόπου λήψης αποφάσεων

Κομσέλη/Διαβούλευση 197/7/2022



Δημόσια Διαβούλευση:  Μέσο 
επικοινωνίας

Δημόσια διαβούλευση στην Ελλάδα:

❑Πρακτική που αναπτύχθηκε μετά το 2009 με την έναρξη λειτουργίας
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής, συμμετοχικής διαβούλευσης
opengov.gr

❑Αναδείχθηκε ως νέο μέσο επικοινωνίας και ανοιχτής συζήτησης στα
θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών.

❑Η ανάπτυξη νέων μορφών διαδικτυακής επικοινωνίας, κυρίως μέσα
από τα εργαλεία του Web 2.0 (πχ blogs, σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης), αλλά και η μαζική χρήση αυτών των εργαλείων ειδικά
από τις νεότερες γενεές, έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά
και προκλήσεις για το πώς, που και με ποια μορφή λαμβάνει χώρα η
διαβούλευση.

Κομσέλη/Διαβούλευση 207/7/2022



Πρόγραμμα συνάντησης

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/Κύκλος Διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 217/7/2022



Δημόσια Διαβούλευση: 
Κατηγορίες π.χ. για ΟΤΑ

Κατηγοριοποίηση με βάση τα εξής κριτήρια:

❑ Τον βαθμό εμπλοκής

❑ Το θεματικό αντικείμενο

❑ Το πεδίο εφαρμογής & τον βαθμό επίδρασης στον πληθυσμό 
(ΕΕΤΑΑ)

Κομσέλη/Διαβούλευση 227/7/2022



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΕΤΑΑ, σ. 19 

Κομσέλη/Διαβούλευση 23

Ενημέρωση Απλή ενημέρωση του πληθυσμού

Ανταλλαγή απόψεων Έκφραση απόψεων, γνώμης σε
σχέδια

Συμμετοχή – Εμπλοκή Συμμετοχή σε συζήτηση μετά από
πρόσκληση

Συνεργασία (συναπόφαση) Ανάληψη ευθύνης από την αρχή
όλων των εμπλεκομένων

Διαβούλευση:  Με βάση τον 
βαθμό εμπλοκής (ΟΤΑ)

7/7/2022



Διαβούλευση:  Με βάση το 
θεματικό αντικείμενο (ΟΤΑ)

Κομσέλη/Διαβούλευση 24

Κατάρτιση Επιχειρησιακού 
προγράμματος, Ετήσια προγράμματα 
Δράσης

Στόχος: Συνδυασμός αναγκών
πληθυσμού με οικονομικά & τεχνικά
δεδομένα του δήμου

Εφαρμογή σημαντικών χωρικών 
παρεμβάσεων

Τελική επιλογή οι υπάρχουσες εφικτές
τεχνικές λύσεις αν και υπάρχουν
αντιλήψεις υπέρ ή κατά των αλλαγών

Αποδοχή νέας πολιτικής επιλογής Επηρεάζει κοινωνικές συνθήκες και
πεποιθήσεις του πληθυσμού,
προσδιορίζεται από αυτές και η όποια
λύση διευκολύνει την κοινωνική επιλογή

Υιοθέτηση μιας τοπικής αλλαγής, Επηρεάζει συνήθως μέρος του
πληθυσμού και προσδιορίζεται από τις
επιθυμίες των κατοίκων και των τοπικών
συντελεστών

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΕΤΑΑ, σ.22 

7/7/2022



Διαβούλευση:  Με βάση το πεδίο εφαρμογής 
& τον βαθμό επίδρασης  (ΟΤΑ)

Κομσέλη/Διαβούλευση 25

Ο Δήμος Μία κοινότητα

Μ
εγ

ά
λη

 ε
π

ίδ
ρ

α
σ

η

Η πρόταση (θα) έχει μία πραγματική ή
αντιληπτή επίδραση σε όλον το δήμο ή σε
μεγάλο αριθμό διαφορετικών περιοχών ή
πληθυσμιακών ομάδων του δήμου.
Συνήθως, μπορεί να προκαλέσει ένα ή
περισσότερα από τα εξής:
✓ δημιουργία αντιπαράθεσης ή διαμάχης

στην κοινότητα
✓ αύξηση ενδιαφέροντος της κοινότητας
✓ διαμόρφωση της στρατηγικής

σχεδιασμού / ανάπτυξης του δήμου

Η πρόταση (θα) έχει μία πραγματική ή
αντιληπτή επίδραση σε συγκεκριμένη-ες
περιοχή-ες του δήμου ή σε συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα.
Μπορεί να προκαλέσει:
✓ αντιπαράθεση σε τοπικό επίπεδο για θέμα

που υπάρχει ή υποβόσκει
✓ ενδιαφέρον σε δημοτικό ή τοπικό επίπεδο

για κάποιο θέμα που δεν έχει γίνει (ακόμα)
αντιληπτό από τις αρχές

Μ
ικ

ρ
ή

επ
ίδ

ρ
α

σ
η Eπαναλαμβανόμενα μακροπρόθεσμα

προγράμματα & δραστηριότητες, που
επηρεάζουν όλο το δήμο, αλλά έχουν μικρή
δυναμική για αντιπαράθεση ή αλλαγή
συμπεριφοράς κατοίκων.
Το ρίσκο για αντιπαράθεση ή διαμάχη που
μπορεί να προκληθεί είναι χαμηλό.

Μικρή αλλαγή ή βελτίωση στην παροχή
υπηρεσιών και στη βελτίωση των υποδομών σε
τοπικό επίπεδο.

Το ρίσκο για αντιπαράθεση ή διαμάχη που
μπορεί να προκληθεί είναι χαμηλό.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΕΤΑΑ, σ.23 

7/7/2022



Κομσέλη/Διαβούλευση 26

Διαβούλευ
ση για τον 
ορισμό του 
προβλήματ
ος (agenda 

setting)

Λαμβάνονται από την
κοινωνία απόψεις
σχετικά με τα θέματα
που θα πρέπει να
αποτελέσουν πεδίο
δράσης του κράτους,
δηλαδή άσκησης
δημόσιας πολιτικής.

Τα “γενεσιουργά ερωτήματα»
(triggering questions), (τα
ερωτήματα εκείνα οι απαντήσεις
επί των οποίων θα οριοθετήσουν
το πεδίο του προβλήματος ή της
ευκαιρίας), είναι εκείνα που θα
προσδιορίσουν τα πιθανά
διακυβεύματα, τις επιδιώξεις των
μετόχων (stakeholders), τους
τρόπους αντιμετώπισης, τους
αναγκαίους πόρους κλπ.

Δημόσια Διαβούλευση για 
δημόσιες πολιτικές: Είδη

7/7/2022



Κομσέλη/Διαβούλευση 27

Διαβούλε
υση για
τον
ορισμό
του
προβλήμ
ατος
(agenda
setting)

Λαμβάνονται από την
κοινωνία απόψεις για το
ΠΩΣ θα λυθεί ένα
συγκεκριμένο
πρόβλημα ήδη
εγγεγραμμένο στην
ατζέντα (π.χ. η προ-
νομοθετική
διαβούλευση)

1. Ήδη επεξεργασμένο κείμενο
περιγραφής της λύσης με
νομική (σχέδιο νόμου) και
πολιτική (αιτιολογική έκθεση)
έννοια.

2. Ελάχιστο επίπεδο εξοικείωσης
του κοινού με τη νομική
γλώσσα.

3. Το brainstorming και η
αναμενόμενη συνεισφορά των
συμμετεχόντων στη
διαβούλευση είναι πολύ πιο
εστιασμένη.

Δημόσια Διαβούλευση για 
δημόσιες πολιτικές: Είδη

7/7/2022



Δημόσια Διαβούλευση για 
δημόσιες πολιτικές: Είδη

Κομσέλη/Διαβούλευση 28

Διαβούλευση που αφορά
στις εκτιμήσεις της
κοινωνίας για την
εφαρμογή των λύσεων
(προηγούμενη φάση)
στην πράξη.

Πρόκειται για αξιολόγηση δημόσιων
πολιτικών, συχνά αυτή η διαβούλευση
(αμφίδρομη επικοινωνία πολιτικού
συστήματος – κοινωνίας) δεν
εκλαμβάνεται ως τέτοια, αλλά ως
ανάδραση της κοινωνίας για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, πολιτικές, κτλ.

7/7/2022



Δημόσια Διαβούλευση για 
δημόσιες πολιτικές: Είδη

Διαβούλευση για τον ορισμό του
προβλήματος (agenda setting)

Συνεισφορά των πολιτών στον
ορισμό του προβλήματος

Διαβούλευση επί της λύσης του
προβλήματος

Συνεισφορά των πολιτών στον
ορισμό της λύσης

Διαβούλευση που αφορά τις
εκτιμήσεις της κοινωνίας για το
πώς οι λύσεις που έχουν
υιοθετηθεί στην προηγούμενη
φάση εφαρμόζονται στην πράξη

Συνεισφορά των πολιτών στην
αξιολόγηση των εκτελούμενων
πολιτικών (αποφασισμένων)
λύσεων

Κομσέλη/Διαβούλευση 297/7/2022



Πρόγραμμα συνάντησης

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 307/7/2022



Φάσεις;

Κομσέλη/Διαβούλευση

Άτομα από ένα 
ευρύ φάσμα 

συγκεντρώνονται 
μέσω ζωντανών ή 

εικονικών 
καναλιών

Ιστορικό των 
στόχων, των 

θεμάτων και των 
επιλογών που 

παρουσιάζονται

31

Οι 
συμμετέχοντες/χο

υσες
ανταλλάσσουν 

αιτιάσεις, 
προοπτικές, αξίες

Ετοιμάζεται μία 
μεταγραφή της 

συζήτησης 

Συγκαλώ

Μαθαίνω

Διαβουλεύομαι

Κάνω 
αναφορά

7/7/2022



Κύκλος διαβούλευσης

Προετοιμα
σία

Σχεδίαση

Υλοποίησ
η

Αναφορά 
ευρημάτων

Αξιολόγηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 32
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/282189.pdf
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Προετοιμασία

1. Δημιουργία ομάδας που γνωρίζει τα θέματα που θα:
i. Εξετάσει την διαδικασία και τους απαιτούμενους

πόρους
ii. Ορίσει τους στόχους για τη διαδικασία διαβούλευσης

που θα είναι σαφείς, εφικτοί και μετρήσιμοι
iii. Αναθέσει ρόλους και ευθύνες.
iv. Συμφωνεί για τους χρονικούς περιορισμούς.
v. Προβλέπει τομείς ανησυχίας και θα σκιαγραφεί πιθανές

λύσεις
vi. Προσδιορίσει περιοχές που απαιτούν συντονισμό μέσα

στο τμήμα και με άλλα τμήματα και
vii. καθορίσει κριτήρια αξιολόγησης

Κομσέλη/Διαβούλευση 337/7/2022



Τι να λάβω υπόψη μου;

❖ Ποιοι/ες θα είναι στην ομάδα;

❖ Ποιες δεξιότητες / ικανότητες έχουν;

❖ Ποια άλλα άτομα μπορούν να συμμετέχουν;

❖ Ποιος/α θα μιλάει εκ μέρους της ομάδας;

❖ Ποιες διασυνδέσεις υπάρχουν με άλλους φορείς;

❖ Ποιος θα διαχειρίζεται και θα αξιολογεί την διαβούλευση και 

❖ Ποιοι/ες θα αποφασίζουν;

Κομσέλη/Διαβούλευση 347/7/2022



Στην συνέχεια….
✓ Πεδίο εφαρμογής της απόφασης: απλός ορισμός ή δήλωση που περιγράφει τον

στόχο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

✓ Θα τεθούν οι στόχοι της διαβούλευσης: Ευρύτεροι στόχοι και επιμέρους στόχοι
σαφώς προσδιορισμένοι και μετρήσιμοι (δείκτες)

✓ Προσδιορισμός συμμετεχόντων οργανώσεων/ατόμων: Οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνεισφορές ατόμων με ποικίλο
υπόβαθρο, προοπτικές και τεχνογνωσία. Η έκταση της συμμετοχής των
συμμετεχόντων θα εξαρτηθεί από το επίπεδο του ενδιαφέροντός τους, και τον
βαθμό στον οποίο οι αποφάσεις είναι πιθανό να τα επηρεάζουν. Είναι επίσης ένα
θέμα αναζήτησης συμβολής και συμμετοχής από όσους μπορούν να έχουν μια
συμβολή «με νόημα» στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

✓ Χρονοδιαγράμματα και ορόσημα: Τα σχέδια διαβούλευσης μπορούν
προσδιορίζουν δραστηριότητες και ορόσημα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Μπορείτε να εμπλέξετε τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των
χρονοδιαγραμμάτων και αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος της οικοδόμηση
σχέσεων και εμπιστοσύνης. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες πρέπει πάντα να
γνωρίζουν το πρόγραμμα.

Κομσέλη/Διαβούλευση 357/7/2022



Στην συνέχεια….
✓ «Σαρώστε» το περιβάλλον: Εντοπίστε ευκαιρίες και εμπόδια που μπορεί να

επηρεάσουν την διαβούλευση (π.χ. μπορεί να εντοπίσετε παλαιότερες
σχέσεις μετόχων με άλλους ή σχέσεις που έχουν επηρεαστεί από το
κοινωνικοοικονομικό ή πολιτικό περιβάλλον. Μπορείτε να ανακαλύψετε
σημεία σύγκλισης ή διαφωνιών για το θέμα ή παράγοντες που θα τους
κάνουν πρόθυμους ή λιγότερο πρόθυμους να συμμετέχουν. Μπορεί να
ενεργοποιηθεί κάποιο άτομο για έρευνα στα ΜΜΕ ή να βρει έρευνες ή
δημοσκοπήσεις για το θέμα.

✓ Μην ξεχάσετε τον προϋπολογισμό!! Ο προϋπολογισμός για τα κόστη
(σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) γιατί αυτό θα επηρεάσει τον τόπο ή
τον χώρο διεξαγωγής και το επίπεδο συμμετοχής.

✓ Επιλέξτε τα άτομα που θα επικοινωνήσουν την διαβούλευση και θα
ενημερώσουν τα ΜΜΕ.

Κομσέλη/Διαβούλευση 367/7/2022



Σχεδίαση

❖ Αφορά στον καθορισμό του σκηνικού για την επίτευξη των
προσδοκιών που ορίζονται στους στόχους της διαβούλευσης. Η
επιλογή της μεθόδου διαβούλευσης είναι βασικό συστατικό του
σχεδιασμού, όπως και η διασφάλιση ευελιξίας στη διαδικασία. Κατά
την επιλογή της μεθόδου διαβούλευσης, είναι σημαντικό να δοθεί
προσοχή σε βασικά στοιχεία, όπως:

✓ Το ζήτημα και ο επείγων χαρακτήρας του.

✓ Διαθεσιμότητα πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών.

✓ Διαθέσιμος χρόνος και δεξιότητες.

✓ Γεωγραφικό εύρος (εθνικό, περιφερειακό ή και τα δύο).

✓ Φάσμα ενδιαφερομένων /μετόχων.

✓ Το επιθυμητό επίπεδο συμμετοχής των υπευθύνων λήψης
αποφάσεων και

✓ πώς προτιμούν να ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων.

Κομσέλη/Διαβούλευση 377/7/2022



Μέθοδοι

Κομσέλη/Διαβούλευση 387/7/2022



Πρόγραμμα συνάντησης

❑Γνωριμία
❑Το θέμα της συνάντησης
❑Το πλαίσιο
❑Ορισμός – Έννοια Διαβούλευσης
❑Είδη διαβούλευσης /Κατηγορίες (π.χ. ΟΤΑ, 

Δημόσιες πολιτικές)
❑Φάσεις/ Κύκλος διαβούλευσης
❑Παρουσίαση μίας πρακτικής
❑Συζήτηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 397/7/2022



Παρουσίαση μίας πρακτικής:

Καινοτόμα Εργαστήρια ΕΚΔΔΑ με βάση 
προτεραιότητες δημόσιων πολιτικών

Κομσέλη/Διαβούλευση 407/7/2022



Κύκλος διαβούλευσης

Προετοιμα
σία

Σχεδίαση

Υλοποίηση
Αναφορά 

ευρημάτων

Αξιολόγηση

Κομσέλη/Διαβούλευση 41
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/282189.pdf

7/7/2022

https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/282189.pdf


Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ: 
Προετοιμασία

❑ Ορισμός Συντονιστή/στριας όλων και καθενός ξεχωριστά

❑ Η Συντονίστρια με την Διοίκηση είχε την γενική
παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας του σχεδιασμού και
της προετοιμασίας με βάση check list

❑ Επιλογή θεματικών ενοτήτων βάσει προτεραιοτήτων
πολιτικής

❑ Συμφωνία καταρχάς για τους τίτλους των Εργαστηρίων με
βάση την δημόσια πολιτική

❑ Ορισμός ομάδας εργασίας (κοινής με εκπροσώπους /
εμπειρογνώμονες) που γνωρίζουν το θέμα της πολιτικής &
επιλογή ατόμων (experts)

❑ Προετοιμασία Περιγράμματος καινοτόμων εργαστηρίων

Κομσέλη/Διαβούλευση 427/7/2022



Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ:  
Προετοιμασία/Περίγραμμα 

1. Τίτλος

2. Σκοπός και στόχοι του καινοτόμου εργαστηρίου

3. Τρόπος οργάνωσης

4. Συμμετέχοντες/χουσες στη διαδικασία
διαβούλευσης

5. Τόπος και χρονοδιάγραμμα

6. Διαδικασία παραγωγής κειμένων

7. Παρακολούθηση εφαρμογής

8. Διάχυση των αποτελεσμάτων
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Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ:  
Προετοιμασία

❑ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με θεματικές, Συντονιστή/στρια και
μέλη ομάδας εργασίας, πιθανοί εμπειρογνώμονες

❑ Προετοιμασία τύπων επιστολών προς εμπλεκόμενους (ελληνικά
για τους Έλληνες συμμετέχοντες/χουσες, αγγλικά για τους
εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες) για εκδήλωση ενδιαφέροντος
συμμετοχής σε αυτά.

❑ Προετοιμασία προτύπων σχεδίων αποφάσεων ΓΓ

❑ Προετοιμασία προτύπων σχεδίων προγράμματος

❑ Προετοιμασία προτύπων συμμετοχής

❑ Έλεγχος με βάση τον check list

❑ Προετοιμασία σχεδίου έκθεσης των εργαστηρίων
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Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ:  
Σχεδίαση/Ομάδα εργασίας 

❑ Συναντήσεις ομάδας

❑ Συμφωνία για τον τελικό τίτλο του Εργαστηρίου με βάση την
δημόσια πολιτική

❑ Συμφωνία για την διάκριση σε ξεχωριστά workshops ανάλογα
με τις υποενότητες του βασικού θέματος

❑ Ορισμός υπεύθυνων Συντονιστών/τριών… στα workshops

❑ Προετοιμασία των εντύπων & συγκεκριμενοποίηση
συμμετεχόντων / εμπειρογνωμώνων / rapporteur /
συντακτών έκθεσης
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α/α Ενέργειες

1. Επιλογή 
i. Rapporteur
ii. Εισηγητών/τριών
iii. Συμμετεχόντων/χουσών

2. Άτυπη πρόσκληση και συζήτηση με Έλληνες και ξένους 
εμπειρογνώμονες & Εισηγητές/τριες

3. Συγγραφή brief  - Που βρισκόμαστε; Που θέλουμε να 
πάμε; Παραδοτέα; Διλήμματα προς συζήτηση;

4. Δημιουργία ατζέντας

5 Επίσημη πρόσκληση συμμετεχόντων/χουσών

Κομσέλη/Διαβούλευση 46

Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ: Ενδεικτική 
Checklist Προετοιμασίας/Σχεδίαση

7/7/2022



α/α Ενέργειες

6 Οργανωτική προετοιμασία εργαστηρίου
(προϋπολογισμός, χώρος/αίθουσες, τεχνική υποστήριξη,
ξενοδοχεία εμπειρογνωμόνων εξωτερικού, απόφαση
προγράμματος ξένων)

7. 7. Τελικός φάκελος για καλεσμένους/ες  
(τουλάχιστον μια βδομάδα πριν) με:
i. Κυβερνητική περίληψη του πού βρισκόμαστε/ που 

θέλουμε να πάμε (Δεδομένα)
ii. Πιθανά κείμενα εισηγητών (Προτάσεις)
iii. Τελική ατζέντα και λίστα καλεσμένων

Κομσέλη/Διαβούλευση 47

Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ: Ενδεικτική 
Checklist Προετοιμασίας/Σχεδίαση 

7/7/2022



Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ:  
Υλοποίηση

❑ Ο συντονιστής/Η συντονίστρια είχε τον ρόλο της
παρουσίασης όλου του εργαστηρίου

❑ Στην περίπτωση εργαστηρίων που είχαν διακριτές ενότητες
για συζήτηση σε workshops,
❑ Ο/Η Συντονιστής/στρια του εργαστηρίου / των workshops έθετε τους

όρους της διαδικασίας (χρόνο ομιλίας, χρόνο παρέμβασης κάθε
εκπροσώπου, χρόνο δεύτερης παρέμβασης και είχε τον έλεγχο όλης
της διαδικασίας

❑ Καταγραφή πρακτικών από τους rapporteurs του εργαστηρίου για
συζήτηση. Στην περίπτωση των workshops καταγραφή των πρακτικών
και παρουσίαση στην ολομέλεια των εργαστηρίων.
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Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ:  
Υλοποίηση

❑ Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και μετάφραση για όλα
τα εργαστήρια & τα workshops.

❑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων/ευρημάτων διαβούλευσης με
βάση την καταγραφή των πρακτικών από τον Συντονιστή/την
Συντονίστρια ή/και από τους rapporteurs ή/και τους
συντονιστές/στριες των workshops

❑ Συμπεράσματα, ενημέρωση για την συνέχεια (καταγραφή,
έκθεση, αποστολή ……)

❑ Λήξη εργαστηρίου
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Καινοτόμα Εργαστήρια στο ΕΚΔΔΑ:  
Αναφορά ευρημάτων/Έκθεση πολιτικής

❑ Συγκέντρωση όλων των πρακτικών / απομαγνητοφωνήσεων /
μεταφρασμένων συζητήσεων κλπ

❑ Σύνταξη έκθεσης (από Συντονιστή ή από όλα τα μέλη της
ομάδας με καταμερισμό)

❑ Αποστολή έκθεσης προς Διοίκηση και προς αρμόδια γραφεία
(υπουργών κά)

❑ Ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ
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Καινοτόμα Εργαστήρια ΕΚΔΔΑ/Αξιολόγηση

• Ηλεκτρονικά με βάση το σχετικό
ερωτηματολόγιο του ΙΝΕΠ (Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης)

• Καταγραφή αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Η υιοθέτηση ορισμένων προτάσεων των
καινοτόμων !!!
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Καινοτόμο Εργαστήριο για την 
Διαβούλευση

❑ Θέμα: «Καινοτομίες στην διαβούλευση: Η Συμμετοχή του Πολίτη στην
λήψη αποφάσεων» (Ιούνιος 2011)

❑ Στόχος του εργαστηρίου για τις Καινοτομίες στη Διαβούλευση ήταν να
προσεγγίσει και να διερευνήσει ένα σύστημα Διαβούλευσης, που θα:
✓ διευκολύνει την επικοινωνία της κοινωνίας με τους φορείς του δημοσίου

✓ διευρύνει τον κύκλο των συμμετεχόντων στην ανοιχτή διαβούλευση και

✓ διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προτάσεις που κατατίθενται στον δημόσιο διάλογο.

❑ Προσδοκώμενο όφελος: η κατάθεση προτάσεων για την εφαρμογή
καινοτόμων διαδικασιών στη Διαβούλευση και η υιοθέτηση καλών
πρακτικών.

❑ Θεματικές ενότητες:
✓ Υφιστάμενη κατάσταση-Αξιολόγηση εργαλείων

✓ Ενεργοποίηση και διεύρυνση του ρόλου των πολιτών στη Διαβούλευση

✓ Αποτελεσματική Διαχείριση της Διαβούλευσης

✓ Παρουσίαση πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών ή ομάδων πολιτών με ιδέες
και απόψεις για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών
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Καινοτόμο Εργαστήριο για την 
Διαβούλευση

❑ Επιτροπή Οργανωτικής & Επιστημονικής υποστήριξης: στελέχη
του ΕΚΔΔΑ & ΚτΠληροφορίας, Μονάδα επικοινωνιακού
σχεδιασμού

❑ Συμμετέχοντες/χουσες: 20 άτομα με διαφορετικές ιδιότητες
(εμπειρογνώμονες, καθηγητές Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι
ΚτΠ….κά)

❑ Έκθεση Πολιτικής (Policy paper): συντάχθηκε από την Συντονίστρια
του Εργαστηρίου (απομαγνητοφωνήσεις, καταγραφή
σημαντικότερων σημείων με βάση τις θεματικές, σύνταξη
προσχεδίου, αποστολή στους/στις συμμετέχοντες/χουσες για
σχόλια, τροποποιήσεις, προσθήκες κλπ, τελική μορφή, διάχυση)
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Καινοτόμο Εργαστήριο για την 
Διαβούλευση/ Προτάσεις για το 

opengov.gr 
❑ opengov: Ελληνική πρακτική ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης που

παρουσιάστηκε ως καινοτομία διεθνώς. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009

❑ 20 μήνες λειτουργίας (μέχρι την υλοποίηση του εργαστηρίου 14/6/2011)

❑ Μέχρι τότε είχαν πραγματοποιηθεί 153 διαβουλεύσεις από 14 Υπουργεία
και από το ίδιο το opengov. Συνολικά υπάρχουν 67.929 σχόλια. 4.5
περίπου εκατομμύρια επισκέψεις. 15 Υπουργεία είχαν προβεί σε
διαβούλευση μέχρι τότε.

❑ Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από την Ομάδα Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης:
❑ Παράδειγμα τύπου διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονομικών με ερωτήσεις &

απαντήσεις (Νοέμβριος 2009)

❑ Εσωτερική διαβούλευση σε υπουργείο για την διαμόρφωση σχεδίου νόμου πριν
περάσει από το Υ.Σ. (νομοσχέδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλήθηκαν 15
εμπειρογνώμονες και ζητήθηκαν σχόλια)

❑ Δημόσια διαβούλευση σν ή ΠΔ
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Καινοτόμο Εργαστήριο για την 
Διαβούλευση/ Προτάσεις για το 

opengov.gr 
❑ Στην Έκθεση μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες

❑ Κατατέθηκαν προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας αλλά
δόθηκαν και ιδέες για αναζήτηση ιδεών-προτάσεων πολιτών,
ΜΚΟ, stakeholders ανάλογα με την πολιτική….
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Διαβούλευση για τα SDGs

Κομσέλη/Διαβούλευση 567/7/2022



Σύνδεση 
Διαβούλευσης με….

❑ Σχεδιασμό δράσεων των φορέων που εκπροσωπείτε (Ενότητα του
Συμμετοχικού Σχεδιασμού)

✓ Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την επίτευξη των SDGs. Στην ιστοσελίδα του
έργου μπορείτε να δείτε την αποκωδικοποίηση ορισμένων Εθνικών
Σχεδίων Δράσης ώστε να έχετε καλύτερη πρόσβαση. Η εστίαση όπως θα
δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν είναι στόχοι, υποστόχοι,
δείκτες, προϋπολογισμοί και ρόλο της ΚτΠ.

✓ https://sdgsnetworkgreece.eu/goal1/

✓ https://sdgsnetworkgreece.eu/goal3/

✓ https://sdgsnetworkgreece.eu/goal5/

✓ https://sdgsnetworkgreece.eu/goal11/
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Ιδέες…..

❑ Διαβούλευση για συμμετοχικό σχεδιασμό (το έχετε ήδη δει)

❑ Διαβούλευση για να αναζητήσετε ιδέες από τα μέλη σας
σχετικά με τους SDGs

❑ Διαβούλευση με άλλες ΜΚΟ με στόχους που θα ταίριαζαν με
τους δικούς σας στόχους (κοντινές θεματικές)

❑ Συμμετοχή ως ομάδες ΜΚΟ σε διαβουλεύσεις που έχουν
σχέση με τους SDGs & τα Εθνικά σχέδια δράσης Υπουργείων

❑ ……………………………
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❑ Διαβουλευτείτε

❑ Εμπλακείτε

❑ Συνδεθείτε

❑Μοιραστείτε

❑ Επικοινωνήστε

❑ Υιοθετήστε νέες καινοτόμες ιδέες

❑ Συμμετέχετε σε διαβουλεύσεις

❑ Ηγηθείτε με αυτοπεποίθηση & ενσυναίσθηση
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι

• https://www.involve.org.uk/resources/knowledge-base/how-
do-i-setup-citizens-assembly/8-structured-deliberation

• https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-
citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-
the-deliberative-wave-highlights.pdf

• https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/282189.pdf

• https://www.ekdd.gr/images/ektheseis_politikis/Policy_paper
_Innovation_in_Deliberation_new.pdf

• https://www.eetaa.gr/odhgoi/22102020_odhgos_diavoulefsh
s_gia_OTA.pdf
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Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!

fanikomseli@gmail.com
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