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Μια συνεχής, αμφίδρομη διαδικασία που 
στοχεύει στην αναζήτηση άποψης, ιδέας ή 
συμβουλής εκ μέρους άλλων προσώπων ή 
φορέων 

Δεν είναι διαπραγμάτευση ή συμβιβασμός 
αλλά μια διαδικασία συν-διαμόρφωσης 
νέων δυνατοτήτων 
 



Η δυσκολία των εκπροσώπων του δημοσίου 
ή δημοτικού φορέα να δοκιμάσουν 
πρακτικές που αμφισβητούν την 
ιεραρχία και τον έλεγχο 



Η λανθασμένη πεποίθηση ότι η επιβολή του 
πλαισίου & των διαδικασιών εγγυάται την 
επιτυχία 



Η διαδεδομένη (και βάσιμη) πεποίθηση που 
εκλαμβάνει την διαδικασία ως απόπειρα 
νομιμοποίησης ειλημμένων αποφάσεων 



Η ισχυρή κουλτούρα αντιπαράθεσης που 
υπάρχει σε  ολόκληρη την κοινωνία, με 
αποτέλεσμα την αναπαραγωγή άσκοπων 
συγκρούσεων & γνωστών αντιπαραθέσεων 



Πλατιά ενημέρωση και καλή κατανόηση 
του σκοπού από τους συμμετέχοντες 
 



Εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής και 
πρόσβασης στην πληροφόρηση 
 



Καμιά απόπειρα επιβολής λογικής και 
υποτίμησης της άλλης πλευράς 
 



Υποχρέωση λογοδοσίας και ανάληψης 
ευθύνης για τα πεπραγμένα και λεχθέντα 
 



Οι εκδηλώσεις και τεχνικές διαβούλευσης 
πρέπει να ποικίλουν 
 



Ευρεία & αντιπροσωπευτική ομάδα 
πολιτών σε τακτική βάση  

• εκτίμηση των δημοσίων προτιμήσεων και της 
κοινής γνώμης 

• αναγνώριση των τοπικών προτεραιοτήτων και 
των αναγκών για υπηρεσίες 



Συναντήσεις κατοίκων μιας περιοχής  

• συζήτηση τοπικών ζητημάτων 

• απάντηση ερωτήσεων πολιτών από αρμόδιους 

• αναγνώριση τοπικών ιδιαιτεροτήτων  



Συναντήσεις δημοτικής αρχής με 
• εκπροσώπους φορέων  
• μέλη φορέων  

 που έχουν σχέση με ένα αντικείμενο 
 
⇒ συγκέντρωση απόψεων και προτάσεων για 

χάραξη στρατηγικής ανά άξονα 



Δυνατότητα συμμετοχής πολλών ατόμων 
μέσω:  
• ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,  
• μηνυμάτων κειμένου,  
• συμπλήρωσης ερωτηματολογίων,  
• on line δημοσκοπήσεων, κλπ. 

Χρησιμοποιούνται για:  
• Πληροφόρηση – συζήτηση – αντιπαράθεση  
• Λήψη απόφασης. 



Ομάδες εργασίας 
 

Εργαστήρια 
 

Ερωτηματολόγια 
 

Εκθέσεις 
 

Εκδηλώσεις 
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