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ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

“ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΔ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ.
Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΣΗ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ”

ΔΚΘΔΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ

Συντάκτρια τησ Έκθεςησ
Δρ. Φανή Κομςέλη

Σχόλια - παρατηρήςεισ
Βαζίιεο Πεξηζηέξαο
Θφδσξνο Σζέθνο

Ζ παξνχζα Έθζεζε Πνιηηηθήο βαζίδεηαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, φπσο θαηεγξάθεζαλ ζηα πξαθηηθά ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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Δπραξηζηνχκε ζεξκά φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επειπηζηψληαο ζηε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Είλαη θνηλά παξαδεθηό όηη ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηνλ
δπλακηθό ραξαθηήξα ηνπο. Η δηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ ιύζεσλ θαη ε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ
απνηειεί θαηά θαλόλα κηα επίπνλε δηαδηθαζία. Πξνϋπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κεγάινπ αξηζκνύ
παξαγόλησλ κε δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη αληηζεηηθά ζπκθέξνληα.

Τπό ην πλεύκα απηό, ε

δηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, σο θαηλνηόκα δξάζε πνπ πηνζεηείηαη γηα πξώηε
θνξά από ην ΕΚΔΔΑ, βξήθε έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο. Η ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ βαζίδεηαη
ζηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαη ζηε δηαβνύιεπζε, γηα κία πνιηηηθή αηρκήο,

επηζηεκόλσλ,

εκπεηξνγλσκόλσλ, ειιήλσλ θαη μέλσλ, θαζώο θαη ζηειερώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, πνπ κεηαθέξνπλ
ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο.
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσλ ην ΕΚΔΔΑ δηνξγάλσζε θαη ην εξγαζηήξην γηα ηηο «Καηλνηνκίεο ζηε
Γηαβνύιεπζε: Η ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ» πνπ έγηλε ζηηο 14-6-2011. Σν
δήηεκα απηό, εηδηθά θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πνπ δηέξρεηαη ε Ειιάδα, είλαη θξίζηκν, επίθαηξν
θαη ελδηαθέξνλ. Η αλνηρηή δηαβνύιεπζε γηα πνιηηηθέο πξνηάζεηο έρεη αλαδεηρζεί σο έλα ζεκαληηθό
εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ δηεξεύλεζε θαη εθαξκνγή θαιύηεξσλ πνιηηηθώλ θαη
ην ζεκαληηθόηεξν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην δπλακηθήο ζρέζε κεηαμύ πνιίηε θαη θξάηνπο. ε
πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, όπσο θαη ζηελ Ειιάδα, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ αλαδείμεη ηε δηαδηθηπαθή
δηαβνύιεπζε σο λέν κέζν επηθνηλσλίαο θαη αλνηρηήο ζπδήηεζεο. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε λέσλ
κνξθώλ επηθνηλσλίαο κέζσ blogs ή θνηλσληθή δηθηύσζε, έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο γηα
δηαβνύιεπζε πνπ ε δεκόζηα δηνίθεζε νθείιεη λα αμηνπνηήζεη. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο εύρνληαη θαη
ειπίδνπλ νη πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζαλ λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκόζηνπ δηαιόγνπ
ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε.
Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη κε πξνζπκία θαη
εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ, ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζην εξγαζηήξην γηα ηηο Καηλνηνκίεο ζηε
Δηαβνύιεπζε. Έλα κεγάιν επραξηζηώ νθείινπκε επίζεο λα απεπζύλνπκε ζηα ζηειέρε ηνπ ΕΚΔΔΑ
πνπ κε κόρζν, αγσλία, άνθλε πξνζπάζεηα αγθάιηαζαλ θαη ζηήξημαλ κε άςνγν επαγγεικαηηζκό
απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΝΙΚΟ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ
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Executive Summary
Open deliberation for the submission of policy suggestions contributes to the development of
transparency and the design of better policies, while simultaneously facilitates the dynamic
relationship between interest groups and the state, thus elevating the relationship between citizens
and the state.
As a necessary element of a participatory democracy, open deliberation embraces and integrates
citizen opinion and requests, as well as those made by social institutions, in the decision-making
process; the Prime Minister entered it into the country’s public agenda. Similar inquisitions have
been taking place in a number of other European countries, as well as the European Union itself,
which functions based on a constant deliberation process.
The conditions faced by the country today along with the escalation of the public debt crisis, the
international market pressures, the reactions to the efforts put forth towards the consolidation and
promotion of necessary reforms, make it so that we do not have the ideal political climate for the
exploration and establishment of new deliberation methods. Today’s torments should not inhibit
us from preparing for tomorrow. We must all contribute to bringing to the forefront open
deliberation, in which responsible and informed citizens will participate, because problems can
only be solved through deliberation.
The objective of the workshop, “Innovation in Deliberation: the participation of citizens in
decision making”, was to approach and explore a Deliberation system, that:
 Will facilitate citizen’s communication with public institutions
 Will explore the cycle of participants in open deliberation and
 Will effectively manage the proposals submitted to open deliberation.
The expected benefits of the workshop were the submission of proposals for the application of
innovative procedures in Deliberation and the adoption of good practices.

The topics, which were the subjects of the workshop, were the following:
 Current situation – Tools’ evaluation
 Mobilize and expand citizen’s role in Deliberation
 Effective Management of Deliberation
 Presentation of a platform in which citizens or groups of citizens participate with ideas
and opinions in the formation of new policies

The preparation and organization of the workshop for innovation in Deliberation, as well as the
selection of speakers and participants was the responsibility of the Organizing and Scientific
Support Committee, coordinated by Dr. Fani Komseli, scientific Advisor at the Institute of
Έκθεση πολιτικής, «Καινοτομίες στη Διαβούλευση»
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Training of the Greek National Center for Public Administration1 (EKDDA) and its’
members:
 Stathis Panayiotopoulos, President of Information Society, Executive of the GeneralSecretariat of Information Systems,
 Christina Anna Kontou, member of the Communication Planning Unit
 Olga Banteka, executive at the Institute of Training of the Greek National Center for
Public Administration

Participants at the innovative workshop for Deliberation included government executives,
organization and civil society representatives and Greek and foreign experts. The participants
expressed their opinions, comments and suggestions based on the questions asked regarding the
topic of deliberation in an open conversation, in a way that ensured equality for all participants.

The discussion was guided by the conclusions regarding current tools of deliberations and the
adoption of proposed applications of innovations in deliberation.

This Policy Report was prepared based on:
 The outline of the workshop,
 The questions asked – which were available to the participants prior to the
commencement of the workshop, and mainly,
 The participants’ recorded opinions and proposals

The objective of this essay is to:
1. Present the current situation in Deliberation in Greece
2. Present the evaluation of existing tools (opengov.)
3. Submit proposals for the way to activate and expand citizen participation in the
deliberation process, starting with the experience in Greece and abroad
4. Submit proposal for the effective management of this deliberation with the use of new
technologies
5. Submit proposals regarding the creation of a platform for the participation of citizens
or/and groups of citizens with ideas and opinions for the formation of new policies.

1

Decision of the General Secretary of the Greek National Center for Public Administration 6093/6.6.11
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ αλνηρηή δηαβνχιεπζε γηα ηελ θαηάζεζε πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαιχηεξσλ πνιηηηθψλ, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα κηα δπλακηθή
ζρέζε κεηαμχ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη θξάηνπο θαη αλαβαζκίδνληαο ηε ζρέζε πνιίηε θξάηνπο.
Ζ αλνηθηή δεκφζηα δηαβνχιεπζε σο απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, πνπ
αθνπγθξάδεηαη θαη ελζσκαηψλεη ηηο απφςεηο θαη ηα αηηήκαηα πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ
ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζπλδέζεθε θαη κπήθε ζηε δεκφζηα αηδέληα ζηε ρψξα καο
πξφζθαηα απφ ηνλ ζεκεξηλφ Πξσζππνπξγφ.

Αλάινγεο αλαδεηήζεηο γίλνληαη θαη ζε άιιεο

Δπξσπατθέο ρψξεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε
ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο βαζίδεηαη πιένλ ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο.
Οη ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ρψξα καο κε ηελ θιηκάθσζε ηεο θξίζεο δεκφζηνπ
ρξένπο, ησλ αζθπθηηθψλ πηέζεσλ ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ηηο αληηδξάζεηο ζηε πξνζπάζεηα
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη πξνψζεζεο ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ, δελ είλαη αζθαιψο
ηδαληθέο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη θαζηέξσζε λέσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο. Οη
νδχλεο ηνπ ζήκεξα φκσο δελ πξέπεη λα καο εκπνδίδνπλ λα πξνεηνηκάδνπκε ην αχξην. Πξέπεη φινη
λα ζπκβάιινπκε ζηελ αλαβάζκηζε ελφο δεκφζηνπ δηαιφγνπ, ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ
ππεχζπλνη θαη ελεκεξσκέλνη πνιίηεο γηαηί ηα πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε δηάινγν.
ηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηηο Καηλνηνκίεο ζηε Γηαβνχιεπζε ήηαλ λα πξνζεγγίζεη θαη λα
δηεξεπλήζεη έλα ζχζηεκα Γηαβνχιεπζεο, πνπ:
 ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηεο θνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ
 ζα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλνηρηή δηαβνχιεπζε θαη
 ζα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ δεκφζην δηάινγν.
Πξνζδνθώκελν όθεινο απφ ην εξγαζηήξην ήηαλ ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή
θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ζηε Γηαβνχιεπζε θαη ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο απεηέιεζαλ αληηθείκελν εξγαζηεξίνπ, ήηαλ νη αθφινπζεο:


Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-Αμηνιφγεζε εξγαιείσλ



Δλεξγνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηψλ ζηε Γηαβνχιεπζε



Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηεο Γηαβνχιεπζεο



Παξνπζίαζε πιαηθφξκαο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ή νκάδσλ πνιηηψλ κε ηδέεο θαη
απφςεηο γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ

Σελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίνπ γηα ηηο θαηλνηνκίεο ζηε Γηαβνχιεπζε,
θαζψο θαη ηελ επηινγή εηζεγεηψλ θαη ζπκκεηερφλησλ είρε ε Δπηηξνπή Οξγαλσηηθήο θαη
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Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο2

κε ζπληνλίζηξηα ηε Γξα Φαλή Κνκζέιε, χκβνπιν

επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη κέιε ηνπο:


ηάζε Παλαγησηφπνπιν, Πξφεδξνο ηεο ΚηΠ, ηέιερνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ,



Υξηζηίλα Άλλα Κφληνπ, πλεξγάηε ζηελ Μνλάδα επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ



Όιγα Μπαληέθα, ηέιερνο ΗΝ.ΔΠ/ΔΚΓΓΑ

ην θαηλνηφκν εξγαζηήξην γηα ηελ Γηαβνχιεπζε ζπκκεηείραλ θπβεξλεηηθά ζηειέρε, εθπξφζσπνη
θνξέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, Έιιελεο θαη μέλνη εκπεηξνγλψκνλεο. Οη ζπκκεηέρνληεο
δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ
ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηαβνχιεπζεο ζε κία αλνηρηή ζπδήηεζε, θαηά ηξφπν πνπ δηαζθάιηδε ηελ
ηζφηηκε έθθξαζε ησλ απφςεσλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γλψκνλαο ζηελ ζπδήηεζε ήηαλ ε
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα πθηζηάκελα εξγαιεία δηαβνχιεπζεο θαη ε πηνζέηεζε πξνηάζεσλ
γηα εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηελ δηαβνχιεπζε.
Ζ παξνχζα Έθζεζε Πνιηηηθήο εθπνλήζεθε κε βάζε:


ην πεξίγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ,



ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί - ηα νπνία είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο πξηλ
ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη θπξίσο,



ηηο

ηνπνζεηήζεηο

θαη

πξνηάζεηο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

ζην

εξγαζηήξην

πνπ

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ.
ηόρνο ηεο παξόληνο πνλήκαηνο είλαη:


Ζ παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Γηαβνχιεπζε ζηελ Διιάδα



Ζ παξνπζίαζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ (opengov.)



Ζ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηνπο ηξφπνπο ελεξγνπνίεζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο, κε αθεηεξία ηελ εκπεηξία ζηελ Διιάδα
θαη ζην εμσηεξηθφ



Ζ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηε
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ



Ζ θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ή νκάδσλ πνιηηψλ κε ηδέεο θαη απφςεηο γηα ηελ δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ.

2

Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ΔΚΓΓΑ 6093/6.6.11
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1. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ
Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο δηεπαθήο (interface) κεηαμχ
ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαιχηεξε
επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή ηεο δεχηεξεο ζηε θάζε δηακφξθσζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. ε πνιιέο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ζε ελψζεηο θξαηψλ φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε δηαβνχιεπζε
εηζάγεηαη ζαλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ παξαγσγή πνιηηηθψλ θαη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ εμαζθάιηζε ελφο πην ζπκκεηνρηθνχ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε είλαη ελζσκαησκέλε ζηηο πνιηηηθέο
πξαθηηθέο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Έηζη γηα
παξάδεηγκα, νη αγγινζαμνληθέο ρψξεο θαίλεηαη λα έρνπλ κηα κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε
απηνχ ηνπ εξγαιείνπ απφ άιιεο θεληξν- ή λνηην-επξσπατθέο ρψξεο. Δίλαη επίζεο ελδηαθέξνλ λα
επηζεκαλζεί εδψ φηη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε εηδηθά ζε απηέο ηηο πξψηεο ρψξεο έρεη κηα καθξά
ηζηνξία, θαηά πνιχ πξνγελέζηεξε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηαβνπιεχζεσλ, πνπ
ζήκεξα απνηεινχλ θαη ην θχξην – αλ φρη θη απνθιεηζηηθφ - αληηθείκελν ζπδήηεζεο.
ηελ Διιάδα, ε πξαθηηθή ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ήηαλ κέρξη πξφζθαηα ηδηαίηεξα
πεξηνξηζκέλε. Ζ πξψηε θαη πιένλ ζνβαξή πξνζπάζεηα γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο
ειεθηξνληθήο, ζπκκεηνρηθήο δηαβνχιεπζεο opengov.gr. Μέζσ ηνπ opengov.gr έρεη αλαδεηρζεί ε
δηαδηθηπαθή δηαβνχιεπζε σο λέν κέζν επηθνηλσλίαο θαη αλνηρηήο ζπδήηεζεο ζηα ζέκαηα
ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Οη δηαβνπιεχζεηο ζην opengov.gr ζηελ
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απνηεινχλ πξν-λνκνζεηηθέο δηαβνπιεχζεηο, ήηνη δηαβνπιεχζεηο επί
ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ λφκσλ. Ζ έλλνηα ηεο πξν-λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο (pre-legislative
consultation) ζα πξέπεη λα εθιεθζεί κε ηε δηαζηαιηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, θαζψο κπνξεί λα αθνξά
δηαβνπιεχζεηο φρη κφλν ζε ζρέδηα λφκσλ αιιά θαη ζρεηηθά κε νπνηαζδήπνηε άιιε θαλνληζηηθή
απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα, (πρ θεληξηθή δηνίθεζε, πεξηθέξεηεο,
δήκνπο).
Παξάιιεια, ε αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, θπξίσο κέζα απφ ηα εξγαιεία
ηνπ Web 2.0 (πρ blogs, ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο), αιιά θαη ε καδηθή ρξήζε απηψλ ησλ
εξγαιείσλ εηδηθά απφ ηηο λεφηεξεο γελεέο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο αιιά θαη
πξνθιήζεηο γηα ην πψο, πνπ θαη κε πνηα κνξθή ιακβάλεη ρψξα ε δηαβνχιεπζε.
Αξρηθέο πξνζεγγίζεηο ήζειαλ κηα θεληξηθή πιαηθφξκα, ειεγρφκελε απφ δεκφζηνπο θνξείο λα
απνηειεί ην «ζεζκνζεηεκέλν» ρψξν (αιιά θαη κνλνπψιην) δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Πξφζθαηα,
πην αλνηθηέο πξνζεγγίζεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ησλ πνιηηηθψλ
ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζεκεξηλά θαη ζπλερψο, ζε ρηιηάδεο ηνπνζεζίεο ζην δηαδίθηπν,
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ζε πξνζσπηθά blogs, ζε mailing lists, forums, ηζηνζειίδεο πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε ΜΚΟ ή θαη
ζε απινχο πνιίηεο.
Εεηνχκελν ινηπφλ δελ είλαη κφλν ε δεκηνπξγία θεληξηθά ειεγρφκελσλ πιαηθνξκψλ κε
απμεκέλεο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, αιιά ελ γέλεη ε βειηίσζε ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα «αηζζάλεηαη» ηελ άπνςε ηεο θνηλσλίαο, φπσο απηή
εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκφ ζην δηαδίθηπν, φρη κφλν ζε πξνθαζνξηζκέλνπο
γηα απηφλ ην ζθνπφ δεκφζηνπο ηφπνπο (websites), αιιά θαη εθηφο απηψλ ζε ηδησηηθά sites.
1.1. Δίδε Γηαβνύιεπζεο
Λακβάλνληαο ππφςε βαζηθά κνληέια αλάιπζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε
ηξία βαζηθά είδε δηαβνχιεπζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ ε δηαβνχιεπζε ελεξγνπνηείηαη ζηνλ
θχθιν δσήο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηδηψθνπκε λα έρνπκε
θάζε θνξά απφ ηε δηαβνχιεπζε.
α. Γηαβνχιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο (agenda setting):
Σν πξψην είδνο δηαβνχιεπζεο αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ιακβάλεη
απφ ηελ θνηλσλία απφςεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ πεδίν δξάζεο
ηνπ θξάηνπο, δειαδή άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Οη πνιίηεο ζε απηνχ ηνπ είδνπο
δηαβνχιεπζεο κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ, ή ηεξαξρνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ ζηελ
ζπλέρεηα ζα εγγξαθνχλ (ή φρη) ζηελ πνιηηηθή αηδέληα δξάζεο. Ζ δηαβνχιεπζε επηθεληξψλεηαη
ζην πεδίν ηνπ πξνβιήκαηνο (problem space) θαη νη πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ζην λα δνκεζεί θαη λα
δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα ην πξφβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη κηα δεκφζηα πνιηηηθή.
Δίλαη ζαθέο φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο επί ζρεδίνπ λφκνπ, αιιά
θπξίσο εξσηήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πιεζψξα απφςεσλ θαη απνηχπσζε ζηάζεσλ. Σα
“γελεζηνπξγά εξσηήκαηα» ( triggering questions), ήηνη ηα εξσηήκαηα εθείλα νη απαληήζεηο επί
ησλ νπνίσλ ζα νξηνζεηήζνπλ ην πεδίν ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο επθαηξίαο, είλαη εθείλα πνπ ζα
πξνζδηνξίζνπλ ηα πηζαλά δηαθπβεχκαηα, ηηο επηδηψμεηο ησλ κεηφρσλ (stakeholders), ηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο θιπ. Μέζσ απηήο ινηπφλ ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πξφβιεκα, ην νπνίν ζα απαζρνιήζεη ζηε ζπλέρεηα κηα λνκνζεηηθή
δηαδηθαζία ή κία πνιηηηθή δηαδηθαζία.
Κξίζηκα δεηήκαηα γηα ην είδνο απηφ ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη ζέκαηα φπσο:


ην πνηνο ζα εθθηλήζεη απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζα έρεη ηελ νξγαλσηηθή επζχλε,



πψο ζα δηεμαρζεί ε δηαβνχιεπζε, πνηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζεζεί (πρ ςεθνθνξία
επί ιίζηαο πηζαλψλ ζεκάησλ ή κε αλνηρηέο πξνηάζεηο),



κε ηη κέζα ζα πινπνηεζεί (πρ ειεθηξνληθά, ζπλαληήζεηο, άιια),



είδνο ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηέο, θιεηζηέο
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πνηνο ζα ζπκκεηέρεη (πρ θνηλφ, εκπεηξνγλψκνλεο, ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη θαη ηνπο
δπν).

β. Γεχηεξν είδνο είλαη ε Γηαβνχιεπζε επί ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ιακβάλεη απφ ηελ θνηλσλία απφςεηο γηα ην ΠΧ ζα ιπζεί έλα
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλν ζηελ αηδέληα. Σν πην ζπλεζηζκέλν είδνο
εδψ είλαη ε πξν-λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε3. Δίλαη ε πιεηνςεθία ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ έιαβαλ
ρψξα ζην opengov. θαη αθνξά ην design ηεο ιχζεο, φηαλ πιένλ ζπδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξν-λνκνζεηηθήο δηαβνχιεπζεο
είλαη ηα παξαθάησ:
1. Τπάξρεη ήδε επεμεξγαζκέλν θείκελν πεξηγξαθήο ηεο ιχζεο κε λνκηθή (ζρέδην λφκνπ) θαη
πνιηηηθή (αηηηνινγηθή έθζεζε) έλλνηα.
2. Απαηηείηαη έλα ειάρηζην επίπεδν εμνηθείσζεο ηνπ θνηλνχ κε ηε λνκηθή γιψζζα. Απηφ
πνιιέο θνξέο κπνξεί λα απνθιείεη ζεκαληηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ.
3. Σν brainstorming θαη ε αλακελφκελε ζπλεηζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαβνχιεπζε είλαη πνιχ πην εζηηαζκέλε, γηαηί ην θείκελν θαηεπζχλεη ην θνηλφ λα ζθεθηεί
κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο, ελψ κπνξεί λα ηνπ δεηεζεί αλ
ζπκθσλεί, αλ δηαθσλεί, λα δηαηππψζεη επηρεηξήκαηα, αληεπηρεηξήκαηα, θηι.
γ. Σν ηξίην είδνο δηαβνχιεπζεο αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην πψο νη ιχζεηο
πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε. Καζψο ζηελ
πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα αμηνιφγεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ζπρλά απηή ε δηαβνχιεπζε
(ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο – θνηλσλίαο) δελ εθιακβάλεηαη σο ηέηνηα, αιιά
σο αλάδξαζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, πνιηηηθέο, θηι.
Η θάζε ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία ζέινπκε λα εθαξκνζηεί ε δηαβνχιεπζε
θαζνξίδεη θαη ηηο επί κέξνπο παξακέηξνπο εθηέιεζήο ηεο (π.ρ. πνηνη ζα είλαη εκπιεθφκελνη,
κε πνην ηξφπν ζα εκπιαθνχλ).

Γηαβνχιεπζε

γηα

ηνλ

νξηζκφ

ηνπ πλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ

πξνβιήκαηνο (agenda setting
Γηαβνχιεπζε

επί

ηεο

πξνβιήκαηνο
ιχζεο

ηνπ πλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζηνλ νξηζκφ ηεο

πξνβιήκαηνο

ιχζεο

3

Δε θα πρζπει να αποκλειςτοφν διαβουλεφςεισ που γίνονται ςε λιγότερο «ζτοιμα» κείμενα (π.χ. μια διαβοφλευςη με
αφετηρία μια ερϊτηςη, όπωσ: «Ποια πιςτεφετε ότι θα ζπρεπε να είναι η πολιτική ιθαγζνειασ ςε μετανάςτεσ με πολφ
υψηλό μορφωτικό επίπεδο;»).
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Γηαβνχιεπζε πνπ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο πλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζηελ αμηνιφγεζε
θνηλσλίαο γηα ην πψο νη ιχζεηο πνπ έρνπλ ησλ
πηνζεηεζεί

ζηελ

πξνεγνχκελε

εθηεινχκελσλ

πνιηηηθψλ

θάζε (απνθαζηζκέλσλ) ιχζεσλ

εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε

1.2. Η πεξίπησζε ηνπ opengov
Σν opengov είλαη αλακθίβνια κία ειιεληθή πξαθηηθή ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο θαηλνηνκία δηεζλψο. Έρεη δηαλχζεη ήδε 20 κήλεο αθνχ ε ιεηηνπξγία
ηνπ μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 κέρξη ζήκεξα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί 153 δηαβνπιεχζεηο απφ 14 Τπνπξγεία θαη απφ ην ίδην ην opengov. πλνιηθά
ππάξρνπλ 67.929 ζρφιηα. 4.5 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο.

Απφ ην ζχλνιν ησλ 17

Τπνπξγείσλ κφλν δχν δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δηαβνχιεπζε θαη απηά είλαη ην Τπνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ.4
1.2.1. Μέζνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ opengov
Κάζε Τπνπξγείν έρεη κία on line πιαηθφξκα δηαβνχιεπζεο, ε νπνία έρεη ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:


Πνιχ απιφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο πνπ κνηάδεη κε blog.



Ο ζρνιηαζκφο γίλεηαη είηε αλά άξζξν, είηε αλά παξάγξαθν, είηε αλά εξψηεκα, αλάινγα
κε ην είδνο ηεο δηαβνχιεπζεο.



Γελ απαηηείηαη θάπνηα εγγξαθή γηα λα ζρνιηάζεη ν ρξήζηεο γηαηί είλαη πάξα πνιχ
ρακειφ ην φξην ηεο εηζφδνπ ηεο ζπκκεηνρήο γηα λα επλνείηαη ε ζπκκεηνρή



Σα πην πξφζθαηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ εκθαλίδνληαη πξψηα.



Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο απφςεηο άιισλ ζεηηθά ε
αξλεηηθά κε έλα θιηθ.



ε θάζε δηαβνχιεπζε αλαθέξεηαη ν ζθνπφο θαη ε δηάξθεηά ηεο θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηα
εξγαιεία άκεζεο δηάρπζεο ηεο δηαβνχιεπζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

1.2.2. Καιέο πξαθηηθέο ζην opengov
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 20 κελψλ ιεηηνπξγίαο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ Οκάδα
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο.
Η δηαβνχιεπζε κε απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πξν λνκνζεηηθφ
ζηάδην θαη ζηφρνο ηεο είλαη ε ζπιινγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ. Απνηειείηαη απφ κία ζεηξά
4

Σα
πιένλ
πξφζθαηα
ζηαηηζηηθά
http://www.opengov.gr/home/?page_id=284

ηνπ

Έκθεση πολιτικής, «Καινοτομίες στη Διαβούλευση»

opengov

είλαη

δηαζέζηκα

ζηελ

ηζηνζειίδα:
Σελίδα 13

απφ ζηνρεπκέλα εξσηήκαηα ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη
λα απαληήζνπλ δίλνληαο ηηο ιχζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ νη ίδηνη έρνπλ. Σα
ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, δειαδή ην πξντφλ πνπ ζα βγεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο είλαη ε βάζε γηα ην επφκελν ζηάδην, γηα κία επφκελε θάζε, πνπ είλαη ε
ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Παξάδεηγκα ηνπ ηχπνπ δηαβνχιεπζεο κε απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο
Θέκα: Φνξνινγηθφ λνκνζρέδην
Έλαξμε:

Ννέκβξηνο ηνπ 2009 απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ

Καηάζεζε λνκνζρεδίνπ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζηε Βνπιή: Μάξηηνο ηνπ 2010
Πξνεηνηκαζία δηαβνχιεπζεο: 1 κήλαο
Δξσηήζεηο: 26 εξσηήζεηο πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη εληαγκέλεο ζε επί κέξνπο ζεκαηηθέο.
ε πνιιέο εξσηήζεηο ππήξραλ ιέμεηο, links ζε βνεζεηηθφ πιηθφ θαη είραλ ηξία ζηάδηα.
Πξψην ζηάδην: Δξσηήζεηο – απαληήζεηο – ζπκπεξάζκαηα
Γεχηεξν ζηάδην: Γηαβνχιεπζε κε θνξείο, κε ηνπο stakeholders θαη
Σξίην ζηάδην: Γηαβνχιεπζε επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.5
Πνζφηεηα ζπκκεηνρήο: 1.500 ζρφιηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμεηδίθεπζε θαη πνηφηεηα.
Παξαθνινχζεζε: Οκάδεο δηαβνχιεπζεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηελ
δηαβνχιεπζε ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απνδειηίσλαλ ηα ζρφιηα.
Δπηπιένλ ζηνηρεία: Ζ ζπδήηεζε κεηαθέξζεθε ζε forum ινγηζηψλ, ζε forum θνξνηερληθψλ, ζε
δηαδηθηπαθά forum, ε ίδηα on line δηαβνχιεπζε κεηαθέξζεθε παξάιιεια ζε άιια πεξηβάιινληα
δηθηπαθά θαη έγηλε εθεί κε πνιχ πην εμεηδηθεπκέλνπο φξνπο κεηαμχ απηψλ ησλ νκάδσλ. Δπίζεο,
ηα media γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηνχζαλ απηνχζηεο αλαθνξέο ζηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ, ηα
νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε θάξηεο κε εηζαγσγηθά θαη ηα ζρφιηα απηά θαζνδεγνχζαλ ηε ζρεηηθή
ζπδήηεζε ζηα ΜΜΔ.
Δζσηεξηθή δηαβνχιεπζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έλα ζρέδην λφκνπ είλαη
ζεκαληηθφ θαη απαηηείηαη ε γλψκε ησλ επατφλησλ πξηλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ
λφκνπ, πξηλ αθφκα ηεζεί πξνο δηαβνχιεπζε θαη πξηλ πεξάζεη θαη απφ ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην.
ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην web site ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα
ηηο άιιεο δηαβνπιεχζεηο, ε πξφζβαζε ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη κε θάπνηνπο
θσδηθνχο ρξήζεο.

5

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαβνχιεπζε απηή θαη ηα επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηα Απνκαγλεηνθσλεκέλα Πξαθηηθά
θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θ. Μειίδε.
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Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή εθαξκφζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ην
λνκνζρέδην γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ν Τπνπξγφο θαη νη ζπληάθηεο ηνπ
λνκνζρεδίνπ θάιεζαλ κία νκάδα απφ 15 εκπεηξνγλψκνλεο, δηαλεκήζεθαλ θσδηθνί θαη
δεηήζεθαλ ηα ζρφιηα ηνπο πξηλ ηε δηακφξθσζή ηνπ.
Η Γεκφζηα δηαβνχιεπζε ζε ζρέδην λφκνπ ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα είλαη επίζεο κηα θαιή
πξαθηηθή θαη ε πην ζπλήζεο κνξθή δηαβνχιεπζεο. ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα θαηαζέζνπλ ζρφιηα γηα θάζε άξζξν
ή ζπλνιηθά γηα ην ζρέδην λφκνπ ή ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα. ηελ πεξίπησζε απηή, εθηφο
απφ ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν, αλαξηάηαη ζπλνδεπηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ζρεηηθή
λνκνζεζία, θαζψο θαη νη ζέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαβνχιεπζεο αλαξηψληαη, εθηφο απφ ην ηειηθφ θείκελν θαη ηελ έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ
επί ηεο δηαβνχιεπζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ζέζεηο ησλ stakeholders θαη ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ.
1.2.3. Ζ θαηάζηαζε θάζε δηαβνχιεπζεο πεξλάεη απφ ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα.


ε πξψηε θάζε ε δηαβνχιεπζε, φπσο είλαη απηνλφεην, είλαη αλνηρηή ζε ζρνιηαζκφ γηα
φιν ην δηάζηεκα ην νπνίν έρεη νξηζηεί απφ ηελ αξρή.



ε έλα δεχηεξν ζηάδην ε δηαβνχιεπζε είλαη πξνο επεμεξγαζία θαη παχεη λα είλαη
αλνηρηή πξνο ζρνιηαζκφ. ην ζηάδην απηφ, ην ηειηθφ λνκνζρέδην δελ έρεη έξζεη πξνο
ςήθηζε ζηε Βνπιή θαη ζε απηή ηε θάζε νη νκάδεο δηαβνχιεπζεο επεμεξγάδνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα.



ε έλα ηξίην ζηάδην ζεσξείηαη φηη ε δηαβνχιεπζε έρεη νινθιεξσζεί φηαλ πιένλ έρεη
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ν ςεθηζκέλνο λφκνο απφ ηε Βνπιή θαη ε έθζεζε
ζπκπεξαζκάησλ επί ηεο δηαβνχιεπζεο.

ηνλ ηζηνρψξν απεηθνλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα απηέο νη δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο
δηαβνχιεπζεο.
1.2.4. Απφ ηελ παγθφζκηα πξαθηηθή έρνπλ δηακνξθσζεί θαιέο πξαθηηθέο θαη παξαηίζεληαη
ζηνηρεία πνπ θάλνπλ κηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε επηηπρεκέλε.
1.

Δπηινγή θαη πξνζαξκνγή ηεο κεζφδνπ δηαβνχιεπζεο.6 Ζ κεζνδνινγία πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δηαβνχιεπζε.

2. Δπηινγή ρξνληθήο δηάξθεηαο. Πξέπεη λα επηιέγεηαη ρξνληθή δηάξθεηα ε νπνία λα
επλνεί ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή.7

6

Π.ρ. έλα λνκνζρέδην ην νπνίν έρεη πξνεηνηκαζηεί, ζα ζρνιηαζηεί θαηά άξζξνλ ή ε ζπδήηεζε είλαη πξηλ απφ ην
λνκνζεηηθφ ζηάδην νπφηε πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηα εξσηήκαηα γηα λα απαληήζεη ην θνηλφ;
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3. πλνδεπηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο
θαη είλαη γξακκέλν ζε πξνζηηή γιψζζα, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ λνκηθέο γλψζεηο θαζψο θαη ην
ίδην ππφβαζξν, κπνξνχλ φκσο λα πξνζθνκίζνπλ ζηε δηαβνχιεπζε ηελ εκπεηξία ηνπο.
4. Γεκνζηφηεηα. Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θαη πνιπθαλαιηθή δεκνζηφηεηα, ηφζν ζε
παξαδνζηαθά κέζα φζν θαη ζε δηαδηθηπαθά.
5. αθήλεηα φξσλ ρξήζεο θαη ζπκκεηνρήο, γηαηί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαβνχιεπζεο αζθνχληαη θάπνηα δηθαηψκαηα, πεξηνξίδνληαη θάπνηα άιια θαη ην
πιαίζην ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη θαζνξηζκέλν απφ ηελ αξρή.
6. Μεηξηαζκφο ησλ ζρνιίσλ, ην ιεγφκελν moderation, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ρξήζεο θαη ηαθηηθήο έγθξηζεο ζρνιίσλ.
7. Γηάδξαζε κε ην δεκφηε, κε ηνλ πνιίηε, λα κελ αηζζάλεηαη ν πνιίηεο φηη ιέεη «ηε
γλψκε ζηνλ ηνίρν». Γειαδή, λα ππάξρεη επίζεκε online ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεζε,
ε νπνία λα είλαη ζπρλή, ζπζηεκαηηθή θαη κε ζηφρν λα ξπζκίδεη θαη λα αλαηξνθνδνηεί
ηε ζπδήηεζε.
8. Σειηθφ πξντφλ ηεο δηαβνχιεπζεο. Μηα ζχληαμε αλαθνξάο κε ηα ζπκπεξάζκαηά
ηεο, ψζηε λα θαηαλννχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηη έγηλε ε ζπκκεηνρή ηνπο.
9. Αλάξηεζε ηειηθήο απφθαζεο, ν ηειηθφο λφκνο φπσο πξνέθπςε κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία
10. Μεραληζκφο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο.
1.2.5. Ο θχθινο δσήο ηεο δηαβνχιεπζεο, ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο
1. Αξκφδηα νκάδα. Κάζε Τπνπξγείν νξίδεη θάπνηνπο ζπλεξγάηεο αξκφδηνπο γηα ηε
δηαβνχιεπζε, εθείλνη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νκάδα ηνπ opengov θαη επηκεινχληαη
απφ θνηλνχ φια ηα δηαδηθαζηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα.
2. Έγθξηζε αλαξηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ νκάδα ηνπ opengov αξρηθνπνηεί ηελ
εθάζηνηε ηζηνζειίδα δηαβνχιεπζεο θαη πξηλ δεκνζηνπνηεζεί θξνληίδεη ψζηε ην
πεξηερφκελν λα εγθξηζεί απφ ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη απφ ηνλ πνιηηηθά
ππεχζπλν γηα ηελ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε.
3. Αλνηρηή δηαβνχιεπζε. Όηαλ γίλνπλ νη εγθξίζεηο ηφηε ε δηαβνχιεπζε αξρίδεη ηνλ
θχθιν δσήο ηεο, αλαξηάηαη θαη είλαη αλνηρηή ζε ζρνιηαζκνχο.
4. πκπεξάζκαηα. Όηαλ παξέιζεη ρξνληθή πξνζεζκία ε θαηάζηαζε γίλεηαη πξνο
επεμεξγαζία θαη κφιηο ζα ςεθηζηεί ν λφκνο πιένλ ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε.

7

Απηή ηε ζηηγκή ν κέζνο φξνο ηεο δηάξθεηαο είλαη 10 κε 15 εκέξεο. ηε Μεγάιε Βξεηαλία ε δηάξθεηα θαη ζε άιιεο
ρψξεο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απφ 2 κήλεο ε δηαβνχιεπζε θαη απηφ ζέηεη θάπνηα ζέκαηα εχινγα.
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1.2.6. Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία απνδειηίσζεο. Σν πξντφλ ηεο έθζεζεο δηαβνχιεπζεο πξέπεη
λα είλαη πνηνηηθφ θαη απηφ πξνυπνζέηεη ρξήζε εξγαιείσλ θαη θάπνηα κεζνδνινγία γηα ηελ
απνδειηίσζε θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αλαθνξάο. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία πνπ
θάλνπλ ιεμηθνγξαθηθή αλάιπζε, φκσο ηελ πνηνηηθή δνπιεηά ηελ θάλνπλ νκάδεο αηφκσλ πνπ
δνπιεχνπλ κε κέζνδν. Ζ Οκάδα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνηείλεη κία κεζνδνινγία 4
βεκάησλ πξνο ηηο νκάδεο ζε φια ηα Τπνπξγεία.
-

Μειέηε ηνπ λνκνζρεδίνπ άξζξν πξνο άξζξν γηα θαηαλφεζε αληηθεηκέλνπ θαη ζθνπνχ
ηεο ξχζκηζεο θαη θαζεκεξηλή αλάγλσζε ησλ ζρνιίσλ ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απφθηεζε
γεληθήο αίζζεζεο επί ησλ απφςεσλ.

-

Καηαγξαθή πιαγηφηηηινπ θαη ζχληνκεο πεξίιεςεο γηα θάζε ζρφιην.

-

Οκαδνπνίεζε πιαγηφηηηισλ θαη ζρνιίσλ ζε θνηλά ζέκαηα, πνπ αλαδεηθλχνπλ νη
πνιίηεο. ε θάζε θνηλφ ζέκα ηίζεηαη ηίηινο θαη έλα δχν απηνχζηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα
απνζπάζκαηα απφ ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ θαη

-

Απφ ηε κειέηε θαη ην άζξνηζκα φισλ πξνθχπηεη κία αλαθνξά.

Ζ πξαθηηθή ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα.

Δπηιέγεηαη ελδερνκέλσο κεζνδνινγία

πνηνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, δειαδή θαηάηαμε ησλ ζρνιίσλ ζε ζεηηθά, αξλεηηθά θαη νπδέηεξα.
Άιινο θνξέαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πίλαθα κε απνδειηησκέλα ηα ζρφιηα θαη ζηελ δηπιαλή
ζηήιε ε ελέξγεηα πνπ έρεη γίλεη κε βάζε ηα ζρφιηα απηά.
1.2.7. Αθξναηήξηα θαη ρξήζεηο ηεο δεκφζηαο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο.
-

Φνξείο πνπ δηεμάγνπλ δηαβνπιεχζεηο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη θνξείο
εμνηθεηψλνληαη ζηαδηαθά ζην λα είλαη πην αλνηρηνί ζηνπο πνιίηεο, παξνπζηάδνληαο
ζρέδηα δεκφζησλ πνιηηηθψλ πξηλ απηά εθαξκνζηνχλ θαη είλαη ζε ζέζε λα αλακέλνπλ
ρξήζηκεο πξνηάζεηο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε.

-

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία.

Απνθηνχλ γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα λα

ελεκεξψλνληαη γηα ηελ επηθείκελε λνκνζεζία πξηλ απηή δηακνξθσζεί νξηζηηθά θαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ηελ πξνζδνθία γηα κία γφληκε ζπδήηεζε θαη φηη
κε θάπνην ηξφπν νη απφςεηο ηνπο ζα εηζαθνπζηνχλ.
-

Οη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Απνθηνχλ λέεο επθαηξίεο δεκφζηαο
ζπκκεηνρήο ζηα δξψκελα θαη λένπο ηξφπνπο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αηδέληα ηνπο.

-

Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ηελ παξνχζα θάζε ηα ΜΜΔ, φπσο αλαθέξζεθε,
βξίζθνληαη ζε κία αληαγσληζηηθή ζρέζε κε ηε δηαβνχιεπζε, γηαηί ιεηηνπξγνχλ ζε έλα
πνιχ πβξηδηθφ θαη δηαξθψο ξεπζηφ κηληηαθφ πεξηβάιινλ.
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1.2.8. Πξνθιήζεηο θαη εκπφδηα


Γηαδηθαζία πνπ δελ επηηξέπεη θαζεκεξηλέο ηξνπνπνηήζεηο. Δίλαη κηα ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία.



Θεζκηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ ζσξάθηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα λα
αξζεί απηφ ην εκπφδην ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ηξνπνπνηήζεθε ν θαλνληζκφο ηεο
Βνπιήο θαη πιένλ ην άξζξν 85, παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Βνπιήο αλαθέξεη
φηη νπνηνδήπνηε λνκνζρέδην έξρεηαη πξνο ςήθηζε πξέπεη, εθηφο απφ έθζεζε
αμηνιφγεζεο, εθηφο απφ έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, λα
ζπλνδεχεηαη θαη απφ έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
νξηνζεηήζεθε ζαθψο ν ξφινο ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν κέζα απφ
ηνλ θαλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Γελ ππάξμεη φκσο ζσξάθηζε ηεο αηνκηθήο δηαβνχιεπζεο.8



Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ
εηαίξσλ, νη νπνίνη έρνπλ κηα ζρέζε αληαγσληζηηθή κε ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε,
εθφζνλ ππάξρεη ην άλνηγκα πξνο ηνπο πνιίηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ
κέρξη ηψξα είραλ κηα πξνλνκηαθή ζρέζε ζηελ δηαδηθαζία απηή.9



Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο:
Γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο πξφζβαζεο ζην κέζν θαη θαιιηέξγεηα ζπκκεηνρήο ζην κέζν.
Σα κεγάια εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαβνχιεπζε είλαη απηά πνπ έρεη θάζε πνιίηεο.
Ση γίλνληαη ηα ζρφιηά κνπ; Λακβάλνληαη ππφςε; Γηαηί φινη αηζζάλνληαη φηη ζρεδφλ
ζαλ λα έρεη πςσζεί έλαο ηνίρνο αλάκεζα ζηνλ πνιίηε, ν νπνίνο θαινπξναίξεηα
ζπκκεηέρεη θαη ζηα Τπνπξγεία ηα νπνία θάλνπλ δηαβνχιεπζε. Αθφκα θη φηαλ
ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζρφιηα θαη νη απφςεηο απηφ δελ θαίλεηαη πάληα, γεγνλφο πνπ
εληείλεη ηα εξσηήκαηα ησλ πνιηηψλ.



Πνιηηηζκηθέο πξνθιήζεηο. Σα ζηειέρε πξέπεη λα απνθηήζνπλ δηαδηθηπαθή
νξαηφηεηα θαη λα γίλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηη ρξεηάδεηαη γηα λα
νηθνδνκεζεί έλα βηψζηκν ζχζηεκα αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο. πκβάιιεη ε ρξήζε
απιήο θαη πξνζηηήο γιψζζαο. Θα πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγεζνχλ γλψζεηο
ζπκκεηνρήο ζηε δηαβνχιεπζε θαη αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ.



Σερλνινγηθέο πξνθιήζεηο.

Ζ επηηπρία ηνπ opengov φπσο εκθαλίδεηαη απφ ηνπο

κεγάινπο αξηζκνχο ζρνιίσλ θαη κεηερφλησλ ζε θάπνηεο δηαβνπιεχζεηο, εηζάγεη θαη
κηα ζεηξά απφ ηερληθέο πξνθιήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη παξαθάησ:

ηελ Μεγάιε Βξεηαλία ην αξκφδην Σκήκα ελφο κφλν Τπνπξγείνπ έρεη θηάζεη ζηελ 5 ε έθδνζε ελφο θψδηθα
δηαβνχιεπζεο, ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή εδψ θαη 10 ρξφληα.
9
Ο θ. Πνχπθνο, Γξακκαηέαο ηεο Νενιαίαο ηεο ΓΔΔ είπε ζρεηηθά φηη απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο λένπο ζπλδηθαιηζηέο
εξγαδφκελνπο θαη έρεη θάλεη θαη ν ίδηνο πξφηαζε ε ΓΔΔ λα αλνίμεη ηέηνηα δηαδηθαζία δηαιφγνπ κε ηνπο εξγαδφκελνπο.
8
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1. Σξφπνο επεμεξγαζίαο κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιίσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη αθφκε δελ
ππάξρνπλ έηνηκεο ιχζεηο γηα απηφκαηε επεμεξγαζία ζρνιίσλ. Παξφιν πνπ
επηζηεκνληθνί ρψξνη φπσο ην opinion mining θαη sentiment analysis είλαη ηδηαίηεξα
δπλακηθνί, δελ ππάξρνπλ αθφκε αμηφπηζηεο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ πξαθηηθά λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρηιηάδσλ ζρνιίσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κηα
δηαβνχιεπζε ζε θπζηθή γιψζζα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά βάζε ε επεμεξγαζία ζα
παξακείλεη γηα αξθεηά αθφκε ρξφληα, εθηεινχκελε απφ αλζξψπνπο. Ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα πηνζεηεζεί κηα θνηλή κεζνδνινγία
κνληεινπνίεζεο επηρεηξεκάησλ10. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη δελ ζα πξέπεη λα
ζεσξνχκε φηη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ επηρεηξεκάησλ ζα βγνπλ 100%
αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα.11 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ππνθεηκεληθφηεηα
ηνπ αλαιπηή γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλνρή, απιά ελδείθλπηαη ε ρξήζε
θίιηξσλ ή άιισλ δηθιείδσλ, ψζηε ε ππνθεηκεληθφηεηα λα κελ νδεγεί ή λα κελ
εμππεξεηεί ιφγνπο θαη ζθνπνχο, κε ζπκβαηνχο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο.
2. Σξφπνο ζχλνςεο κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιίσλ. Πέξα απφ ηηο γλσζηέο πεξηιήςεηο
ησλ ζρνιίσλ ζε θείκελν (πνπ ζπλήζσο είλαη δχζθνιν ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ
πξφζιεςε), ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ράξηεο επηζθφπεζεο
επηρεηξεκάησλ12, θαζψο έηζη πξνζθέξεηαη κηα πην «θηιηθή» πξνο ηνλ ρξήζηε
ζχλνςε.
3. Δμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε έλα interface δηαβνχιεπζεο. Σν opengov είλαη
δηαζέηεη ρηιηάδεο ρξήζηεο πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην interface θαη ηε εζσηεξηθή
ινγηθή ηεο πιαηθφξκαο. Κάζε απφθαζε εηζαγσγήο άιιεο πιαηθφξκαο, ζα πξέπεη
λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε απηφλ ηνλ παξάγνληα.
4. Σν opengov ζαλ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο, δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζα
κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη, κε πηζαλή κηθξή παξακεηξνπνίεζε, φια ηα επίπεδα
δηνίθεζεο (πρ δήκνπο, λνκαξρίεο, ΝΠΓΓ, θηι). Δπηπξφζζεηα, ε πιαηθφξκα ζα
κπνξνχζε λα πξνζθέξεηαη θεληξηθά αθνινπζψληαο ην κνληέιν Software as a
Service (SaaS) κεηψλνληαο έηζη δξακαηηθά ηα θφζηε αγνξάο θαη ζπληήξεζεο, ηα
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ απφ ρσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ζε
πνιπάξηζκνπο δεκφζηνπο θνξείο. Σέινο, κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο απφ
φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ
10

Β. Πεξηζηέξαο, «Η κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ αλεμαξηήησο εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ζηελ νπζία
ε κεζνδνινγία γηα λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλάιπζε όηη
ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ επηρεηξεκάησλ (argument) επάλσ ζε κηα ζέζε, από ηελ ίδηα ηε ζέζε (position)”.
11
Β. Πεξηζηέξαο, «ε πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε θνηηεηέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηώληαο δνκεκέλε
κεζνδνινγία εμαγσγήο θαη κνληεινπνίεζεο opinion modeling, παξαηεξήζακε όηη παξόηη νη θνηηεηέο δελ είραλ
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ππέξ ή θαηά ηνπ ζέκαηνο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά.»
12
Όπσο πρ ην Deliberatorium, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην MIT θαη ην DebateGraph απφ ηελ εηαηξεία ThoughtGraph
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ζπζηεκάησλ, ππνζηεξίδνληαο ελδηαθέξνληα ζελάξηα ρξήζεο (πρ ζηαηηζηηθά απφ
δηαβνπιεχζεηο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, δηαβνπιεχζεηο θνηλήο ζεκαηνινγίαο ζε
δηαθνξεηηθνχο θνξείο, θηι).
Παξάιιεια, θη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαβνχιεπζε δελ γίλεηαη
κφλν ζην opengov, αιιά ζε πνιιά ζεκεία ζην δηαδίθηπν θη είλαη ρξήζηκν λα ιεθζνχλ ππφςε
φιεο νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη εθεί θαη δελ δηαηππψλνληαη ζηνλ θεληξηθφ ηζηνρψξν κηαο
δηαβνχιεπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε ε αξζξνγξαθία ησλ πνιηηψλ, νη απφςεηο ησλ
bloggers, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα θάζε ζέκα.
Απνθσδηθνπνηψληαο ηελ ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηαιήγνπκε ζε κεξηθέο
πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ opengov. θαη νη νπνίεο
παξαηίζεληαη.
Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ opengov
1. Κψδηθαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο: πγγξαθή θαη πηνζέηεζε θψδηθα δηαβνχιεπζεο
θαηά ην παξάδεηγκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θη άιισλ θξαηψλ
2. Δθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο: Ληηή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζρεηηθά
κε ηνλ θψδηθα δηεμαγσγήο ηεο δηαβνχιεπζεο, πνπ λα ηνλ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ γηα
φια ηα κέξε θαη ηνπο κέηνρνπο κηα δηαβνχιεπζεο.
3. Πξνζσπηθή επζχλε γηα θάζε δηαβνχιεπζεο (ownership): Οξηζκφο ελφο δεκφζηνπ
ππαιιήινπ αλά δηαβνχιεπζε γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο επηθνηλσλίεο.13
4. Γηεχξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα
θαη θαιέο πξαθηηθέο (πρ min 12 εβδνκάδεο).
5. πζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
6. Δπεμεξγαζία

ησλ

ζρνιίσλ

κε

ζπγθεθξηκέλε

κεζνδνινγία

κνληεινπνίεζε

επηρεηξεκάησλ.
7. Οκνηνγέλεηα α) ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, β) ζην ηξφπν αλάιπζεο
ησλ ζρνιίσλ ηεο δηαβνχιεπζεο θαη γ) ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα
Τπνπξγεία.
8. Υξήζε εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ γηα νπηηθή ζχλνςε ησλ ζέζεσλ θη
επηρεηξεκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο.

13

ηε Μεγάιε Βξεηαλία αληίζηνηρα γηα θάζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ππάιιεινο, ν νπνίνο επψλπκα κε ην email ηνπ θαη κε ηε δηεχζπλζή ηνπ είλαη δηαζέζηκνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο θαη
κπνξεί θάπνηνο λα ηνλ βξεη είηε κε email ή αθφκα θαη λα ηνπ γξάςεη, αλ δελ έρεη θαιή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
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9. Δπηιεθηηθή ρξήζε θιεηζηψλ εξσηήζεσλ γηα άκεζε πξφζβαζε ζε επεμεξγαζκέλα
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ππφ δηαβνχιεπζε ζέκα.
10. Έκθαζε ζην κήλπκα «Σα ζρφιηα ζαο αμηνπνηνχληαη». Γηα παξάδεηγκα, ζε φιεο ηηο
δηαβνπιεχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ην θείκελν πξν δηαβνχιεπζεο θαη ην
ηειηθφ θείκελν κε εκθαλείο ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ (πρ κεραληζκφο track
changes) απφ ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ.
11. Δπέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο φρη κφλν ζε πξν-λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε,
αιιά θαη ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα, φηαλ δελ ππάξρεη αθφκε λνκηθφ θείκελν πξνο
ζρνιηαζκφ θη αμηνιφγεζε, κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο.
12. Δληνπηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δηαβνχιεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο
πιαηθφξκαο ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πην ηθαλνπνηεηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο
απαηηήζεηο. Σν «one size fits all» δε θαίλεηαη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα δηάθνξα
είδε δηαβνπιεχζεσλ.
13. Υξήζε ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο θαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, αμηνπνηψληαο θαη
πξνσζψληαο ην opengov. κε ην παξάδεηγκα ηνπ Software as a Service14.
1.3 Η εκπεηξία ηνπ opendemocracy θαη ηνπ Intelligence Greece
ηελ παξάγξαθν απηή πξνζζεηηθή αμία έρεη ε εκπεηξία ηνπ opendemocracy θαη ηνπ Intelligence
Greece θαη ν ηξφπνο ζπλεθηηθήο εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία.
1.3.1. Όζνλ αθνξά ζην opendemocracy, είλαη έλα αλεμάξηεην εξγαιείν ηνπ δηαδηθηχνπ
ην νπνίν ίδξπζε ν Anthony Barnett, ν νπνίνο ην παξέδσζε ην 2007 θαη ίδξπζε ην blog «Our
Kingdom». θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ ζπληάγκαηνο γηα ηε Βξεηαλία, ε
νπνία φπσο είλαη γλσζηφ δελ έρεη γξαπηφ χληαγκα, αιιά έρεη δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα θαη
δηαθνξεηηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο, αιιά θαη
ην ηη ζθέπηνληαλ νη πνιίηεο γηα «ην βαζίιεην ηνπο» (our Kingdom). Έγηλαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο
πνπ ηειηθά θαηέιεμαλ ζηε net working democracy15, δειαδή ζηε δεκνθξαηία δηαδηθηχνπ, πνπ ζα
εκπιεθφηαλ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Σα εξσηήκαηα πνπ ππήξραλ ήηαλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλνηρηψλ πεγψλ, ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Γεγνλφο
είλαη φηη ε πξνζπάζεηα απηή δελ έιαβε ζάξθα θαη νζηά αθελφο κελ γηαηί ε εγεζία δελ ήηαλ
απνθαζηζκέλε, αθεηέξνπ γηαηί ιεηηνχξγεζαλ δπλάκεηο πνπ δελ ήζειαλ λα επηηχρεη ην εγρείξεκα.

14

Αξρηθά ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί θαη λα ζπκθσλεζεί ην business model απηήο ηεο ππεξεζίαο. Μπνξεί θάπνηνο
θνξέαο ή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο θαη κεηά ε πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο
δεκφζηνπο θνξείο λα είλαη είηε θαιππηφκελε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ απεπζείαο είηε κε θάπνην κνληέιν απεπζείαο
ρξέσζεο ζηνπο θνξείο/πειάηεο.
15
www.opendemocracy.net/networking-democracy. Γηα ζέκαηα αλνηρηήο δηαβνχιεπζεο βι. επίζεο www.Delib.co.uk.
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Απφ ηελ εκπεηξία απηή εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
δηαδηθαζία ηεο αλνηρηήο δηαβνχιεπζεο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα ηα ιάβεη ππφςε ηνπ.

Σα

εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ εμ αξρήο είλαη ηα εμήο:
-

Ση πξφθεηηαη λα θάλνπκε;

-

Πνηνο είλαη ν ζθνπφο;

-

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα;

Πξνυπνζέζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη είλαη:
-

Μεγάιε δηαθάλεηα.

-

Κνηλή ρξήζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

-

Να είλαη εκθαλέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο θαη

-

Πνηεο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο εκπινθήο ηνπο ζε απηή ηε δηαδηθαζία.

1.3.2. Μηα πξαθηηθή εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πξαθηηθή απνηειεί θαη ε εκπεηξία ηνπ
Intelligence Greece, ελφο νξγαληζκνχ ζηελ Διιάδα πνπ εθπξνζσπεί έλα δηεζλή κε
θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δηνξγαλψλεη δσληαλέο αληηπαξαζέζεηο πάλσ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ην θνηλφ θαιείηαη λα απνθαζίζεη κεηά ηε ζπδήηεζε.
Γηαδηθαζία: Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ γίλεηαη κε ςεθνθνξία πξηλ θαη κεηά ηε ζπδήηεζε νπφηε
κπνξεί θάπνηνο λα δεη πσο δηακνξθψλεηαη ε άπνςε ηνπ θνηλνχ κεηά ηελ δηαβνχιεπζε. Ο
θάζε νκηιεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 8 ιεπηά γηα λα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζην δήηεκα θαη
κεηά γηα 45 ιεπηά δέρνληαη εξσηήζεηο απφ ην θνηλφ. Γελ γίλνληαη ηνπνζεηήζεηο αιιά
κφλν εξσηήζεηο. Σν κνληέιν απηφ δηαβνχιεπζεο είλαη αξθεηά θνληά ζην κνληέιν ηεο
Ομθφξδεο, ην Oxford Union Stile Debate θαη κέρξη ζηηγκήο ππάξρεη έλα αξθεηά κεγάιν
ελδηαθέξνλ απφ θνηλφ. Τπάξρεη κία νκάδα ππέξ θαη κία νκάδα θαηά ζε θάζε debate.
Τπάξρνπλ 3 νκηιεηέο απφ θάζε πιεπξά θαη έλα ζπληνληζηήο ν νπνίνο αθνινπζεί ην
κνληέιν.
Τπάξρεη έλα web site ζηελ Διιάδα ην νπνίν είλαη ζε βαζηθφ επίπεδν. Γηεμάγεηαη
εθεί θάζε εβδνκάδα ην debate ηεο εβδνκάδαο, νπφηε θάζε εβδνκάδα έλα πην επίθαηξν
δήηεκα «αλεβαίλεη» ζην web site, αιιά δελ ππάξρεη κέρξη ηψξα ζρνιηαζκφο. Ζ ζθέςε
γηα ην επφκελν δηάζηεκα είλαη λα ππάξρνπλ δχν επίπεδα ρξεζηψλ. Σν έλα επίπεδν λα
είλαη expert users θαη νη άιινη common users. Expert users είλαη απηνί πνπ ν νξγαληζκφο
ζε θάζε ζέκα ζα εμνπζηνδνηεί λα είλαη νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη λα ζρνιηάζνπλ επί ησλ
επηρεηξεκάησλ ππέξ ή θαηά θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο ζα είλαη νπνηνζδήπνηε έρεη λα
ζπκβάιεη θάηη ζηε ζπδήηεζε, γηα ηνπο νπνίνπο φκσο ζα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην
κέγεζνο ηεο παξέκβαζεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ.
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Θέκαηα:

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 3 debates κέρξη ηψξα θαη ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 400 κε 600

άηνκα ζε θάζε εθδήισζε. Σν πξψην ζέκα ήηαλ ζρεηηθφ κε ηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε
θαη ε ζέζε ηνπ πξψηνπ debate ήηαλ: «Σν επξσπατθφ φξακα έρεη ρξενθνπήζεη». Σν
δεχηεξν debate ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ αλέγεξζε ηνπ Σεκέλνπο ζηελ Αζήλα θαη ε ζέζε
ήηαλ: «Ζ αλέγεξζε Μνπζνπικαληθνχ Σεκέλνπο ζηελ Αζήλα κφλν θαιφ κπνξεί λα
θάλεη». Σν 3ν ζέκα16, ήηαλ ζρεηηθά κε ην δίιεκκα ησλ λέσλ ηνπ «κέλσ ή θεχγσ απφ ηελ
Διιάδα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο» θαη ε ζέζε είλαη «θεχγσ».
2. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΚΑΙ ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ
Όπσο ήδε επηζεκάλζεθε ζηελ αξρή αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηαβνχιεπζεο (agenda setting,
design of solution, feedback) είλαη δηαθνξεηηθνί νη εκπιεθφκελνη θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
δηαβνχιεπζε.
Δηδηθφηεξα γηα ην ηξίην είδνο17, πνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε είλαη έλα «ακεζνδεκνθξαηηθφ κπφιηαζκα ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία», θαη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε κεηά
ηελ πινπνίεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηίζεληαη ηα εμήο ζέκαηα:


Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε, δειαδή δφκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.



Οξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ζρεηηθά κε ηνπο εκπιεθφκελνπο.

Πνηνπο «παίθηεο»

(stakeholders) βάδεηο ζηελ ζπδήηεζε; Δκπιέθνπκε επαΐνληεο, νκάδεο ζπκθεξφλησλ,
φινπο ή κέξνο ηνπ θνηλνχ;


Σξφπνο εκπινθήο ησλ πνιηηψλ. Triggering questions: Σηο ζέηεη ν επηζπεχδσλ δεκφζηνο
θνξέαο; Μπνξνχλ λα εκπινπηηζζνχλ κέζα απφ ηελ δηαβνχιεπζε; Γεκηνπξγία template
απαληήζεσλ; θιπ.



Γηαζθάιηζε φηη φινη νη κέηνρνη (stakeholders) έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο ηεθκεξίσζεο
θαη ππνζηήξημεο ηεο άπνςεο θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο. Απηφ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζηελ δεκφζηα πιεξνθφξεζε.



πζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπδήηεζεο, νκαδνπνίεζε απφςεσλ, ηξφπνο πνπ αξρηθά δηαθξίλεηο
θαη ελ ζπλερεία ζπλδέεηο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα (π.ρ. πνζνζηά αλεξγίαο) κε αμηαθά /
πνιηηηθά ζέκαηα πρ έκθαζε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηελ πξνζθνξά ή
ηελ δήηεζε εξγαζίαο.

2.1. Μεηαηόπηζε ηνπ ειέγρνπ
Απηφ πνπ επηζεκάλζεθε θαη αθνξά θπξίσο ην crowdsourcing είλαη φηη ε χπαξμε νπνηαζδήπνηε
ζπκκεηνρήο κε βάζε ην Internet -participation based processing- δεκηνπξγεί κηα κεηαηφπηζε ηνπ
ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Anthony Barnett, κε ηελ έλλνηα φηη ε Κπβέξλεζε δελ ζα πξέπεη λα
16
17

Σν debate απηφ θαιχθζεθε δσληαλά απφ ηδησηηθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ.
Βι. ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηελ παξέκβαζε ηνπ Θφδσξνπ Σζέθνπ.
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ειέγρεη ηφζν πνιχ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο, ζα πξέπεη λα αθεζεί ζηα ρέξηα ησλ
πνιηηψλ. Όπσο έδεημε ε εκπεηξία, θαηά ηνλ θ. Barnett, ε θπβέξλεζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
ήζειε κία «έξεπλα αγνξάο» γηα λα κάζεη ηη ζέιεη ν πνιίηεο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη
αλάγθεο ηνπ θαη λα ζεζκνζεηήζεη αλάινγα.
Ο Barnett ππνζηεξίδεη επίζεο φηη φπνηνο επηζπκεί «απζεληηθή ζπκκεηνρή θαη αλ είλαη πξαγκαηηθά
πνιηηηθά ελεξγόο, δελ ζέιεη αηρκάισηε ζπκκεηνρή, αιιά πξαγκαηηθή δεκνθξαηία γηα λα έρεη άκεζν
αληίθηππν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε απηό πνπ ζπδεηείηαη», πξέπεη λα ππάξρεη απειεπζέξσζε ηεο
ελέξγεηαο ηνπ θνηλνχ. Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη:
-

Γέζκεπζε φηη απηφ πνπ ζα πινπνηεζεί ζα γίλεη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ πνπ δελ
ζα πάεη ρακέλε.

-

Απηφ γηα ην νπνίν ππάξρεη δέζκεπζε λα είλαη νξαηφ γηα ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη λα
θαίλεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο . Απηφ είλαη θίλεηξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.18

-

Πιαίζην θαλφλσλ θαη φξνη πξνζηαζίαο ηνπο.19

-

ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη γλσζηφ ζηνλ θάζε
πνιίηε φηη ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί εάλ ζπκκεηέρεη θαη εθείλνο ζα αθνξά ηα εμήο
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.

-

Πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο πνιίηεο. εκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ είλαη λα ηνληζηεί φηη
πξέπεη λα ππάξρεη εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε έηζη ψζηε λα κελ θνβνχληαη νη πνιίηεο ηελ
ηερλνινγία. Αθφκα θαη ηα κεγαιχηεξα άηνκα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηνπο
λεφηεξνπο. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ηνπο εμεγεζεί φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη
ζεκαληηθή θαη λα ηνπο είλαη γλσζηή θαη ζαθήο ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ.

-

Απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο θαη εκπινθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρσξίο ελδνηαζκνχο
νη νπνίνη εκπνδίδνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή.

2.2. Γηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ
Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο ππάξρνπλ θαη άιια ζεκεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ
ζπδήηεζε γηα ζέκαηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, φπσο:
-

Ζ Πνηφηεηα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ηίζεηαη γηα ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο. Θεσξείηαη σο
θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηαηί απφ απηήλ εμαξηάηαη θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρνιίσλ. Δθφζνλ

18

Κίλεηξν γηα λα ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο απνηειεί: α. λα δνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε θάπνην ζεκείν αλαξηεκέλεο θαη νη
άιινη ζπκκεηέρνληεο λα δειψζνπλ αλ ζπκθσλνχλ ή φρη, γηαηί ε δηαβνχιεπζε θαη ε δηεξεχλεζε ηδεψλ κφλν δελ αξθνχλ
γηα ηελ ζπκκεηνρή. β. λα γλσξίδνπλ πνηνη ζα αμηνινγήζνπλ ηελ ηδέα θαη γ. ηέινο, ε ηδέα κπνξεί λα κελ πηνζεηεζεί,
αιιά αλ ε δηαδηθαζία είλαη δηαθαλήο γίλεηαη θαηαλνεηφ ζηνλ πνιίηε φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη λα ζπκκεηέρεη θαη
φηη ε ηδέα ηνπ δελ πήγε ρακέλε.
19
πγθεθξηκέλε γιψζζα ζηα ζρφιηα γηα παξάδεηγκα. Μπνξεί λα ππάξρεη θαη «θάδνο αλαθχθισζεο» γηα ζρφιηα πνπ
δελ πξνζθέξνπλ θάηη ζηελ ζπδήηεζε, λα κπνξνχλ φινη λα ηα δνπλ, αιιά δελ ζα είλαη ζηελ θχξηα ζειίδα κε ηνλ φγθν
ησλ ζρνιίσλ.
Έκθεση πολιτικής, «Καινοτομίες στη Διαβούλευση»

Σελίδα 24

δίλεηαη ζην θνηλφ

ε δπλακηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε απαηηείηαη

ζαθήλεηα θαη επηθέληξσζε.20
-

αθήο θαη θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. Απαηηείηαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο,
ε δήισζε ηεο πξφζεζεο γηα ην ηη ζα θάλεη θαη απηφ πνπ απειεπζεξψλεη ηελ ελέξγεηα ησλ
πνιηηψλ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν
εκπινθήο ηνπο. Δθφζνλ θάζε ζπκκεηέρσλ θαηαλνεί ην δηθφ ηνπ ξφιν θαη ην πψο ζα
εκπιαθεί ηφηε ζα ζέιεη λα ζπκκεηέρεη.

-

Η ζαθήλεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξσηήκαηνο θαζνξίδεη θαη ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ απφςεσλ πνπ ζα εθθξαζηνχλ. Δηδηθά ηα εξσηήκαηα ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο
πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ζαθήλεηα, λα ζέηνπλ φια ηα δεδνκέλα θαη λα ππάξρεη
θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία, φπσο θαη πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο πνπ αλαθέξεηαη. ηα εξσηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη αλ
ε θαηάζηαζε είλαη νξζνινγηθή θαη ζσζηή π.ρ. δελ είλαη παξάινγν νη άλεξγνη λένη λα
δεηνχλ εξγαζία, ην ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί νπφηε απηφ ην ιακβάλεηαη ππφςε.

2.3. Crowdsourcing21 θαη δεηήκαηα πνπ απαηηνύλ εμεηδίθεπζε
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη ζηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο
κεηαθέξεηαη ζηνπο πνιίηεο


πνιχ θαιή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ



ζπδήηεζε κε ηνπο εηδηθνχο θαη κεηά



απφθαζε γηα ην αλ ε απφθαζε ζα ιεθζεί κε άκεζε ζπκκεηνρή.

Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα εκπηζηεπηνχλ ην θνηλφ γηα λα πάξεη απηή ηελ απφθαζε. Σν
ζεκαληηθφ είλαη λα κε γίλνπλ φια απηά ηαπηφρξνλα γηαηί ε δηαδηθαζία απηναθπξψλεηαη,
δειαδή λα απνθαζίζεη ην θνηλφ θαη νη εηδηθνί λα αξλεζνχλ ηελ ιχζε.

20

Αλαθέξζεθε φηη αλ ζέινπκε π.ρ. λα θάλνπκε δηαβνχιεπζε γηα ην πψο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ νη εκπξεζκνί ησλ
δαζψλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ σο ζηνηρεία ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο, νη πφξνη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ
ππάξρεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη κεηά λα δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο ν ηξφπνο
πνπ πξνηείλνπλ λα γίλεη απηφ. Δίλαη ζθφπηκν λα δίλνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη λα δεηηέηαη άηη πνιχ ςυγκεκριμζνο. Σι να
θάλνπκε; ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, πνιχ ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. πλεπψο ή ζα
εκπιαθεί θάπνηνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ή φρη. Δάλ ζηαινχλ απαληήζεηο γηα άιια δεηήκαηα ηφηε κπνξνχλ λα
αγλνεζνχλ.
21

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε «είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξφ θαη επηθίλδπλν φπιν», γηαηί έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο
είλαη λα απνμελσζεί ην θνηλφ θαη λα εμνξγηζηνχλ νη εηδηθνί.
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Έλα ζεκαληηθφ ζέκα φκσο πνπ εληνπίδεηαη είλαη κέρξη πνην ζεκείν ζα απνθαζίζεη ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα λα εθρσξήζεη δχλακε ζην crowdsourcing, αιιά θαη ζε πνηα ζέζε
ηνπνζεηεί κέζα ζε φιε ηε δηαδηθαζία άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ηελ ίδηα ηε δηαβνχιεπζε.
Σν crowdsourcing κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα «κπνιηαζηεί» ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κε
ηδέεο πνπ έξρνληαη απεπζείαο θαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ γλσζηψλ «αληηπξνζσπεπηηθψλ»
θίιηξσλ (βνπιεπηέο, ελψζεηο, θνξείο) απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο. Ο ππξήλαο ηεο
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ παξακέλεη ζηελ νπζία αλέπαθνο: ην πνιηηηθφ ζχζηεκα
εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε. Απηφ πνπ έρεη αιιάμεη είλαη φηη ππάξρεη έλαο
πινπξαιηζκφο απφςεσλ πνπ θηάλεη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, απφςεσλ πνπ δίρσο ην
crowdsourcing δε ζα πεξλνχζαλ απφ ηα θαζηεξσκέλα θίιηξα θαη ηνπο πνηθίινπο ππισξνχο
(gatekeepers).
Δίλαη γλσζηή ε θξηηηθή ελαληίνλ ηεο ζχγρξνλεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ ζηελ
νπζία έρεη δηνιηζζήζεη ζε απηφ πνπ έρεη νλνκαζηεί «ειηηίζηηθε δεκνθξαηία»: κηθξέο νκάδεο,
ηζρπξψλ ζπκθεξφλησλ (ειίη) ζηελ νπζία ππέξ-αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
ελψ ηα επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην απνθνκκέλα απφ ηε
ζπδήηεζε θη απφ θάζε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ.

2.4. Αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο άζθεζεο δεκόζηαο πνιηηηθήο
αλ αληίδξαζε ζε απηή ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ θξάηνπο απφ απηέο ηηο ειίη (state-capture),
ην crowdsourcing θαη ε δηαβνχιεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιχ πην
ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν: ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνθαζηζηεί ν ίδηνο ν ππξήλαο
ηεο ιήςεο απφθαζεο, ε ηειηθή επηινγή, λα πεξάζεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ crowdsourcing ή
ηεο δηαβνχιεπζεο. Απηφ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πνηνηηθή αιιαγή ηνπ κνληέινπ
άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο: ππάξρεη ζηελ νπζία κηα αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο22
άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, κηαο θαη ε απφθαζε δελ ιακβάλεηαη πιένλ απφ ην
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ αιιά απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο. πλεπψο, πξφθεηηαη γηα
κεηάιιαμε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο23 ζε άκεζε δεκνθξαηία, αθνχ ε
ιήςε απφθαζεο κεηαηνπίδεηαη απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πξνο ηνπο πνιίηεο.

22

Δπηζήκαλζε ηνπ Βαζίιε Πεξηζηέξα. Γηα ην παξάδεηγκα βι. επίζεο ζην «The Structure of Scientific Revolutions»
(1962), ηνπ Thomas Kuhn, ζην νπνίν γίλεηαη αλάιπζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο.
23
Ζ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία γηα ηνλ Barnett είλαη «έλα κέζν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έγηλε γηα λα θξαηήζεη ηνπο
πνιίηεο έμσ από ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο. Σώξα, ηα άηνκα έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία ηνπ ηη ζπκβαίλεη.
Ξέξνπλ πάξα πνιιά πεξηζζόηεξα. Ξέξνπλ ηη γίλεηαη εμ νλόκαηόο ηνπο θαη ζέινπλ λα έρνπλ κεγαιύηεξν ιόγν επί ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο».
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ην πξψην ζηάδην, απμάλεηαη ε δηαθάλεηα, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ
ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο, θαη λα εθθξάζνπλ απφςεηο πνπ θηάλνπλ ζην
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. ην δεχηεξν ζηάδην, νη πνιίηεο ιακβάλνπλ νη ίδηνη ηηο απνθάζεηο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δεχηεξν ζηάδην ζα ζπλαληήζεη αληηζηάζεηο απφ ηα θέληξα
εμνπζίαο (Πνιηηηθνχο, Γεκφζηνπο ππαιιήινπο, ΜΜΔ). Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο θιίκαθαο αιιαγήο ζηελ άζθεζε δεκφζηαο
πνιηηηθήο δελ έρνπλ επαξθψο αλαιπζεί. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία δε κπνξεί λα
είλαη απηφκαηε θαη κε θαζνιηθή εθαξκνγή. Δίλαη φκσο εθηθηφ λα δνθηκαζηνχλ πξψηα
ζπγθεθξηκέλα πεδία άζθεζεο πνιηηηθήο πνπ ελδερνκέλσο θαίλνληαη πην ζπκβαηά ζε έλα
κνληέιν άκεζεο απφθαζεο απφ ηνπο πνιίηεο.

2.5. Γηαβνύιεπζε γηα ηηο δεκόζηεο πνιηηηθέο
Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαβνχιεπζε επί ηεο αμηνιφγεζεο, επεηδή ην ζπκπιήξσκα ηνπ
ζρεδηαζκνχ κηαο πνιηηηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο είλαη ε αμηνιφγεζε. Αλ δελ
αμηνινγεζεί κηα πνιηηηθή, αλ δελ εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία
κεξηθή ή επξχηεξε, απνηπρία ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο, ηα ηζρπξά ή ηα αζζελή ζεκεία
θιπ. δελ κπνξεί θάπνηνο λα απνθαζίζεη γηα ηελ πνξεία ηεο πνιηηηθήο απηήο. Τπάξρνπλ
ηέζζεξηο βαζηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο α. ηε ζπλερίδσ, β. ηελ επεθηείλσ, γ.
ηελ ηξνπνπνηψ, δ. ηε ζπξξηθλψλσ, ε. ηε δηαθφπησ. Κακία απφθαζε δελ κπνξεί λα
ιεθζεί αλ δελ ππάξρνπλ ηξφπνη αμηνιφγεζεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην είδνο απηφ
ηεο δηαβνχιεπζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν.
Ζ δηαδηθαζία απηή φκσο πξέπεη:


Να έρεη ελζσκαησζεί απφ ηελ αξρή ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο,
έηζη ε ιεγφκελε sunset clause ξήηξα ιήμεο απνθηά λφεκα.



Να έρνπλ ζπκθσλεζεί πξαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα εθαξκνγήο απφ ηε δηνίθεζε,
γηαηί ζην ζεκείν απηφ γηλφκαζηε εμσζηξεθείο πξνο ηνπο πνιίηεο.



Να ππάξρεη έλα πξφγξακκα εθαξκνγήο κε ηαθηά ζηάδηα ειέγρνπ.



Πξέπεη λα ππάξρνπλ δείθηεο απφ ηελ αξρή θαη ζηνηρείν ζεκαληηθφ ηεο αξρηθήο
δηαβνχιεπζεο είλαη ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γειαδή πξέπεη λα έρεη ζπκθσλεζεί
πνηνη δείθηεο είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη είλαη εθηθηφ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα εκπιαθνχλ φινη νη παίθηεο θαη λα ηνπο
δνζεί ε δπλαηφηεηα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε δηνίθεζε κε ηα
απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.



Γεκφζηνο δηάινγνο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξψηεο θάζεο, αθνχ ππάξρεη φκσο ην
επηπιένλ πιηθφ ηεο αμηνιφγεζεο.
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Πξνηάζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
1. Γέζκεπζε ζε πςειφ επίπεδν γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ απνηειέζκαηνο.
2. Πνηνηηθέο εξσηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ γηα
ζπκκεηνρή.
3. Γηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ άπνςεο γηα ην ππφ δηαβνχιεπζε ζέκα
4. Καζνξηζκέλε θαη ζαθψο πεξηγεγξακκέλε δηαδηθαζία.
5. Πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, απνθπγή ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κε
παξάιιειεο κε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο. θαη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο
ζπκκεηνρήο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ. Δλδερνκέλσο ηα ΚΔΠ ζα κπνξνχζαλ λα
δηαδξακαηίζνπλ ξφιν ελαιιαθηηθνχ θαλαιηνχ.
6. Αμηνπηζηία γηα λα πηζηέςνπλ νη πνιίηεο φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα ζπκκεηέρνπλ. Ζ
αμηνπηζηία κπνξεί λα θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα κε ην λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη φςεηο
ελφο ζέκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ν πνιίηεο.24
7. θνπφο ηεο δηαβνχιεπζεο λα είλαη ε πξαγκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, ην
άλνηγκα πξνο απηνχο, ε ζπιινγή αθηιηξάξηζησλ απφςεσλ θαη φρη λα ρξεζηκνπνηείηαη
ζαλ εξγαιείν εθηφλσζεο έληαζεο.
8. Κηλεηνπνίεζε γηα ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη
εκπέδσζε λννηξνπίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο.
9. Υξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ηχπνπ ATM, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε θάζε
Γεκαξρείν ζην νπνίν λα ππάξρεη κία πνιχ απιή πιαηθφξκα θαη θάπνηνο πνπ δελ
γλσξίδεη κε πνιχ απιά βήκαηα λα ζπκβάιεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε κία δηαβνχιεπζε.
Δπεηδή πξνβιέπεηαη ζηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ δηαδηθαζία Γηαβνχιεπζεο ε ζπκκεηνρή
κπνξεί λα δηεπξπλζεί θαη λα ππάξρεη δηαβνχιεπζε φρη κφλν γηα ηνπηθά δεηήκαηα, αιιά
γηα ηα ίδηα δεηήκαηα ηα νπνία κπαίλνπλ ζην δηαδίθηπν.
10. Γεκνζηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπο ζε ζρέζε
κε έλα λνκνζρέδην. Να θαίλεηαη δειαδή πνηεο θαη πσο πηνζεηήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν
λνκνζρέδην. Δίλαη πξφηαζε πνπ ζα απμήζεη θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
11. Να θαηαδεηρηεί φηη ε δηαβνχιεπζε δελ απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε απηνχ πνπ ηελ
δηελεξγεί αιιά είλαη πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε.

24

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Κα Ράγγα, εθπξφζσπνο ηεο νξγάλσζεο 50+ ζηελ Γεξκαλία είρε πξαγκαηνπνηεζεί
έξεπλα γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο. Σν 98% ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ δήισζαλ φηη ζέινπλ λα
ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο ελψ κφλν ην 2% φηη δελ ζέινπλ. Απφ ην 98% κφλν ην 17% ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ
παξείρε δπλαηφηεηεο, θαλάιηα γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρή. Απηφ ζίγνπξα ζίγεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο.
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12. Να ππάξμνπλ έμππλα «ζπνηάθηα» κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, ζηα νπνία θάπνηνο λα
κπνξεί λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ γηα λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη απμεζεί ε ζπκκεηνρή.
Απηά ζα αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ (ειηθησκέλνπο, άλεξγνπο θιπ).
13. ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο γηα ηα λνκνζρέδηα λα ππάξρεη θάπνηνο γλψζηεο ηεο
θηινζνθίαο θαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο. Πνιπθαλαιηθή ελεκέξσζε γηα λα κελ ππάξρνπλ
θαηλφκελα απνθιεηζκνχ κεγάινπ κέξνπο ησλ πνιηηψλ.
14. Μέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ γηα πξνηάζεηο ελδηαθέξνπζεο πνπ έρνπλ
θαηαηεζεί.

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΔΡΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα δηαβνπιεχζεσλ ζηελ Διιάδα,
ηε κεζνδνινγία, ηα εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο θαη ηέινο ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο
Γηαβνχιεπζεο.
3.1 Πεξηπηώζεηο δηαβνπιεύζεσλ ζηελ Διιάδα
Πεξηπηψζεηο δηαβνπιεχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα:
1. Απηή ηε ζηηγκή θαη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα είλαη νη αλαξηήζεηο ησλ κειεηψλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δίλαη φηη πην θνληηλφ ππάξρεη γηα έλαλ πνιίηε, φηη πην
άκεζν ππάξρεη γηα έλαλ πνιίηε ζηελ πεξηθέξεηα.
2.

Μία άιιε πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο είλαη ε αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, ησλ νξίσλ
ησλ δαζηθψλ ραξηψλ. Αξθεηά παξφκνηα ζέκαηα ελδείθλπληαη γηα δηαβνχιεπζε, φπσο ηα
φξηα κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, πνχ ζα πξέπεη λα αλνηρζεί έλαο δξφκνο, πνηνο είλαη
ν δαζηθφο ράξηεο θ.ά. ηα ζέκαηα απηά ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε είλαη επθνιφηεξε,
κπνξεί λα είλαη άκεζε θαη λα είλαη θαη ρξήζηκε, γηαηί ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
πξνηείλεη γηα έλα λέν φξην ζρεδηάδνληαο κεξηθέο γξακκέο ή θάλνληαο έλα θιηθ ρσξίο λα
απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα γξάςεη.

3. Πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. Ζ πξσηνβνπιία
γηα δηαβνχιεπζε μεθίλεζε κε ην Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη κεηά ηελ πηνζέηεζε ε
Γεληθή Γξακκαηεία ζαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο. Οη
εθδειψζεηο πιένλ γίλνληαη δηαδηθηπαθά, έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, ε νπνία
αλνίγεη ζην face book θαη ζην twitter θάπνηεο εκέξεο πξηλ θαη νη λένη κπνξνχλ λα
ππνβάινπλ δηαδηθηπαθά ηα εξσηήκαηά ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα παξέρεηαη θαη θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. ηφρνο είλαη λα ππάξρνπλ ζηελ δηαβνχιεπζε ιίγα άηνκα
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δσληαλά θαη πνιιά άηνκα δηαδηθηπαθά25. ηελ ηειεπηαία εθδήισζε πνπ έγηλε κε
παξφληα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνλ θ. Σζέθν, ε ζπδήηεζε αθνξνχζε
ηα πξνγξάκκαηα, ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ έρνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηά ηνπο νη εκπιεθφκελεο κε ην ζέκα Γξακκαηείεο. Τπήξραλ παξφληα 30 άηνκα
θαη 2.000 κε 2.500 άηνκα πεξίπνπ παξαθνινπζνχζαλ δηαδηθηπαθά θαη ππέβαιαλ
εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ θαη φπνηεο δελ απαληήζεθαλ εθείλε
απαληήζεθαλ ηηο επφκελεο 15-20 εκέξεο. Κάησ απφ ηηο εξσηήζεηο βξίζθεηαη θαη ε
αληίζηνηρε απάληεζε κεηά.
Ζ αλακεηάδνζε γίλεηαη κέζσ live streaming απφ δηάθνξα άιια sites, ηα νπνία
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα απμάλνληαη ζπλερψο. Ο ηξφπνο απηφο έδσζε ηελ
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο λένπο φιεο ηεο ρψξαο θαη ην θπξηφηεξν λα ηίζεληαη
εξσηήκαηα ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα απαληψληαη. Ο ηξφπνο απηφο αμηνπνηείηαη γηα
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ππάξρνπλ απνξίεο απφ ηνπο πνιίηεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
ε επφκελν ζηάδην ζα γίλεη ν απνινγηζκφο γηα ην έξγν ηνπ έηνπο, έηζη ψζηε ν
πξνγξακκαηηζκφο λα γίλεη πην ελδειερήο αλά πξφγξακκα, λα βγεη ζην δηαδίθηπν κε ηνπο
ζηφρνπο φπσο αλαθέξζεθε πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ην πνιηηηθφ πιαίζην θαη ηε
ζηφρεπζε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο είλαη λα δεηεζνχλ νη πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ κέζσ
facebook θαη twitter γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ. Σν ζπκπέξαζκα απφ ηελ
εκπεηξία απηή είλαη φηη αλ ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο γεληθεπηεί, ηφηε ζα απμεζεί ε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
3.2. Πεξηπηώζεηο δηαβνπιεύζεσλ από ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα
1.

Μία αμηνζεκείσηε πεξίπησζε δηαβνχιεπζεο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα λα
μαλαγξαθηεί ην ζχληαγκα ηεο Ιζιαλδίαο απφ εζεινληέο26. Έρεη αλαπηπρηεί έλαο
πνιχ απιφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο, ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε κηα δηαδηθαζία ζχκθσλα
κε ηελ νπνία θιεξψλνληαη πνιίηεο γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, γηα λα
βνεζήζνπλ ζηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ απηψλ. Παξάιιεια δξαζηεξηνπνηνχληαη
δηάθνξεο άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο ηα αμηνινγνχλ θαη κεηά ζπλερίδνπλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κηθξή ρψξα ησλ 300.000 θαηνίθσλ, θαηά πνιχ
κηθξφηεξε ηεο ρψξαο καο, αιιά ην παξάδεηγκα θαηαδεηθλχεη φηη απηφ πνπ είλαη

25

Η εμπειρία παρουςιάςτηκε από τον Γενικό Γραμματζα Νζασ Γενιάσ, Γιάννο Λιβανό.
Ζ εκπεηξία απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη ηα εξγαιεία παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ θ. Αζαλαζίνπ, Τπεχζπλν Έξγσλ
ζην Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Σεθκεξίσζεο.
26
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πξναπαηηνχκελν είλαη βνχιεζε θαη δέζκεπζε θαη ππάξρνπλ ηα κέζα ηα νπνία ζα ηελ
πινπνηήζνπλ.
2. Μία αθφκα πεξίπησζε είλαη ν ζπλεξγαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ γίλεηαη ζην
Porto Alegre ζηελ Βξαδηιία, πφιε πνπ ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζηα ζέκαηα αλνηρηήο
δηαθπβέξλεζεο θαη φπνπ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα ν πξνυπνινγηζκφο θηηάρλεηαη
ζπλεξγαηηθά27.

Ο

ζπλεξγαηηθφο

πξνυπνινγηζκφο

(Participatory

Budgeting)

αλαπηχρζεθε ην 1989 ζαλ θαηλνηφκν κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ ζνβαξά ζέκαηα αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ζηα
ζέκαηα ηεο δηαβίσζεο.

Έθηνηε θαη θάζε ρξφλν 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ

δηαηίζεληαη ζηηο ππνδνκέο θαη ζηηο ππεξεζίεο είλαη αληηθείκελν ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ. ηελ δηαβνχιεπζε ζπκκεηέρνπλ 50.000 θάηνηθνη (1.5 εθ. είλαη ν
πιεζπζκφο ηνπ Porto Alegre) θαη ν αξηζκφο απηφο βαίλεη απμαλφκελνο θάζε ρξφλν.
Καη ε πεξίπησζε απηή θαηαδεηθλχεη φηη ε χπαξμε δέζκεπζεο θαη πνιηηηθήο
βνχιεζεο είλαη πξναπαηηνχκελα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πνιιά ζέκαηα κε ηελ
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
3.3. Δξγαιεία


Σα εξσηεκαηνιφγηα. Πξφθεηηαη γηα ηα απιά εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαζεκεξηλά αθφκα θαη ζην Google. Γελ είλαη ππφ ην opengov. αιιά επί ηεο νπζίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πάξα πνιιέο δξάζεηο, φπνπ ζην πξν ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο
δεηείηαη ε γλψκε ησλ πνιηηψλ ζε θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα πνπ ραξάδνπλ ηελ πνιηηηθή.
Οη απαληήζεηο κπνξεί λα είλαη κνλνιεθηηθέο, Ναη, φρη, Μνπ αξέζεη, δελ κνπ αξέζεη.



Δξγαιεία αμηνπνηήζηκα είλαη επίζεο είηε νιφθιεξν θείκελν, είηε site, είηε ζρνιηαζκφο
ζρεηηθά κε έλα ζέκα γηα ηελ απνδνρή ηνπ ή φρη απφ ην θνηλφ.



Σα ζρφιηα ζην twitter



Αλάιπζε, αλαιχνληαο ην θείκελν κε ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ, αλαιχνληαη θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη πνιίηεο. Αθφκα θαη αλ δελ είλαη δνκεκέλε απηή ε
ζπκκεηνρή, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη έλα site ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζρφιηα ησλ
πνιηηψλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κεηά ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ
θαηλνκέλνπ λα εληνπίδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Αλ είλαη ζεηηθέο, αξλεηηθέο
γλψκεο θαη εθφζνλ ππάξρεη θαη άηνκν πνπ παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε
λα εμάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.

27

Βι. ζρεηηθά ζην: http://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre θαη ζην
http://citiesprogramme.org/index.php/cities/details/porto_alegre/
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Έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα θαηαδεηρηεί θαη ην εχξνο
ησλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είλαη ην Google moderator, πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί γηα θφξνπκ.



ην geodata.camp –πξφθεηηαη γηα κηα αλνηρηή ζπγθέληξσζε εζεινληψλ- ζηελ νπνία
αλνίρηεθαλ γεσρσξηθά δεδνκέλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δεκηνπξγήζεθαλ ππεξεζίεο,
δεκηνπξγήζεθαλ εθαξκνγέο φπνπ θάζε ζπκκεηέρσλ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη
ηελ ηδέα ηνπ ρσξίο moderation. (π.ρ. Θέισ λα αλνίμνπλ νη νξζνθσηνράξηεο
Κηεκαηνιφγην Α.Δ. Θέισ λα έρσ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηδηνθηεζίαο, λα ειέγρνληαη νη
θαηαπαηήζεηο). Kάζε ζπκκεηέρσλ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε ζπκθσλία ηνπ ή
ηε δηαθσλία ηνπ θαη ζην ηέινο ηνπ κήλα ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ
ελζσκαηψζεθαλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην πνηα δεδνκέλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
πξέπεη λα αλνίμνπλ.



πλεξγαηηθή αλάπηπμε θεηκέλσλ, ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή θεηκέλσλ ππφ πξνυπνζέζεηο
γηα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ.

Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη πην

αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λα ζπλδηακνξθσζεί θείκελν κε άπνςε θαη πξνηεηλφκελα κέηξα.


Πξφζσπν κε πξφζσπν.

Δμαθνινπζεί λα είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν δηαβνχιεπζεο.

Υαξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη φηη ην εγρεηξίδην γηα ην public deliberation, -φπνπ θάησ
αθξηβψο απφ ηνλ ηίηιν αλαθέξεηαη φηη είλαη νδεγφο γηα citizen engagement, γηα ηελ
εκπινθή ηνπ πνιίηε- είλαη θαηά ην ήκηζπ αθηεξσκέλν ζηελ δηαβνχιεπζε πξφζσπν κε
πξφζσπν. Μφλν ην δεχηεξν κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ on line δηαβνχιεπζε, επεηδή
αθξηβψο έρεη επηζεκαλζεί φηη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
εξγαιείσλ είλαη λα ιεηηνπξγνχλ ηα θπζηθά θαλάιηα δηαβνχιεπζεο28.

Πξνηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε


Η δηαβνχιεπζε λα είλαη εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαιχηεξσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ
ψζηε λα αμηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά θαη ε έληαζε πνπ ηπρφλ ππάξρεη ζηνπο πνιίηεο θαη φρη
λα γίλεηαη κφλν εθηφλσζή ηεο.



Να δεκηνπξγεζεί Οδεγφο δηαβνχιεπζεο, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηφζν ε εκπινθή
ηνπ πνιίηε φζν θαη ηα εξγαιεία.



Να δεκηνπξγεζεί Οδεγφο δηαβνχιεπζεο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, έηζη ψζηε
λα γλσξίδνπλ πσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνλ πνιίηε φηαλ γίλεηαη δεκφζηα
δηαβνχιεπζε.

28

ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην αλαθέξεηαη φηη ηα ζηάδηα ηεο επηινγήο ηνπ πνιίηε είλαη απφ ηελ απιή πιεξνθφξεζε ην
consultation, ην engagement, ε ζπλεξγαζία θαη ην impairment.
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Με αθεηεξία ηνλ Καιιηθξάηε θαη κε ην λφκν γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
ζηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο λα νξίδνληαη θάπνηνη θσδηθνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ ή έζησ ην πνχ ζα γίλνπλ έξγα, αλαπιάζεηο, θαζεκεξηλά
πξάγκαηα, λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν πνιίηεο. Απηφ ζα έρεη ηδηαίηεξε πξνζζεηηθή αμία.



Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή/θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ην κήλα, λα είλαη αλνηρηέο ζηνπο πνιίηεο γηα ππνβνιή εξσηεκάησλ. Απηφ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπο, αιιά εθφζνλ ππάξρεη βνχιεζε
ππάξρεη δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ηξφπσλ ψζηε νξηζκέλα εξσηήκαηα λα απαληψληαη κεηά
ηελ ζπλεδξίαζε.

Ζ πξνζζεηηθή αμία ηεο πξφηαζεο απηήο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο

πνηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεσλ, ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ε
δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ.


Η κεζνδνινγία Cogniscope29, ή άιιεο ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ
θαη δεκηνπξγίαο ζπλαηλέζεσλ

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα εξγαιεία εζηηαζκέλεο

δηαβνχιεπζεο.


Να ρξεζηκνπνηεζνχλ change agents ζην δεκφζην πνπ ζα κεηαιακπαδεχζνπλ ηελ
λννηξνπία φηη ε πιεξνθνξία είλαη δεκφζην αγαζφ.



Θεζκνπνηεκέλε εκπινθή ηεο Βνπιήο θαη ησλ θνκκάησλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαβνχιεπζεο. Ζ Βνπιή, ηα θφκκαηα λα είλαη κέηνρνη ζε απηέο ηηο δηαβνπιεπηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο ειεθηξνληθέο θαη ηηο παξαδνζηαθέο.



Δπηκφξθσζε

θαη

εθπαίδεπζε

φισλ

ησλ

εκπιεθνκέλσλ

ζηε

δηαδηθαζία

δηαβνχιεπζεο. (βι. ρήκα 1)

29

Βι.
ζρ.
blogora.wetpaint.com/page/Cogniscope,
www.springerlink.com/index/q20871m265742383.pdf
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ρήκα 130.

30

ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ν θ. Αξψλεο, εθπξφζσπνο ηνπ Intelligence Greece, ππέβαιε ζρεκαηηθά ηελ πξφηαζή ηνπ.
Απηφ πνπ επηζεκάλζεθε απφ άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε απηή δηαβνχιεπζεο είλαη φηη ππάξρνπλ
κφλν απαληήζεηο Ναη, Όρη ή Οπδέηεξε ζηάζε.
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4. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ θαη/ή ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΝΔΧΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ
Ζ παξάγξαθνο απηή αζρνιείηαη κε κηα πξφηαζε πιαηθφξκαο ζηελ νπνία ζα θαινχληαη λα
ζπκκεηέρνπλ πνιίηεο ή/θαη νκάδεο πνιηηψλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ
κε ηηο απφςεηο ηνπο, ζέζεηο ηνπο ή παξαηεξήζεηο ηνπο.
4.1. Πιαηθόξκα: ideas (primeminister.gov.gr/ideas).
Μέζα απφ ην facebook ηνπ Πξσζππνπξγνχ, είηε απφ ην twitter, είηε ζην ίδην ην site.
ηφρνο: Αλαδήηεζε απφςεσλ θαη ηδεψλ απφ ηνπο πνιίηεο (Δπφκελν βήκα κεηά ην
opengov.)
Δπεηδή:


Αλαδεηάκε ηελ ζπιινγηθφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη εληάζζνπκε ηνπο πνιίηεο ζηελ
δηακφξθσζε κηαο αηδέληαο ζεκάησλ πνπ εθείλνη πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθά, αιιά
ελδερνκέλσο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ ην γλσξίδεη.



Αλαδεηάκε ηελ ζπιινγηθφηεηα θαη ζηελ εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ γηα πξνβιήκαηα
πνπ ε Γεκφζηα δηνίθεζε ή ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη ζθεθηεί.



Τηνζεηνχκε ηελ ηδέα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα εθαξκνγήο, πινπνίεζεο ηεο ηδέαο κε
δέζκεπζε ζε πςειφ επίπεδν. Αλ ηξεηο απφ απηέο ηηο ηδέεο έβξηζθαλ εθαξκνγή ζε έλα
ρξφλν ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ.



Πηζηεχνπκε πσο κηα θαιή ηδέα κπνξεί λα έξζεη απφ νπνπδήπνηε θαη κπνξεί λα
ππνθαηαζηήζεη πάξα πνιιέο ψξεο δνπιεηάο.



Ο δεκφζηνο δηάινγνο δηεπξχλεηαη, ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη πνιίηεο, νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηάινγν απηφ φληαο κέζα ζε πεξηβάιινληα νηθεία.



Μπνξεί λα ππάξρνπλ ελδηάκεζνη (moderators) πνπ κεηαθέξνπλ ην εξψηεκα θαη δεηνχλ
απάληεζε απφ άιινπο πνιίηεο θαη ηειηθά θαηαηίζεηαη επεμεξγαζκέλε άπνςε.

4.2. Γηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην opengov.


Γηαθνξεηηθή δνπιεηά απφ απηή πνπ γίλεηαη ζην opengov. Πνιχ ζπγθεθξηκέλα
εξσηήκαηα πνπ δεηνχλ ηδέεο θαη ιχζεηο θαη φρη λνκνζρέδηα θαη θείκελα.



Γελ πξφθεηηαη γηα «απξφζσπε» επηθνηλσλία κε θάπνηνλ θνξέα αιιά κε πξφζσπν, ηνλ
Πξσζππνπξγφ, ν νπνίνο δεζκεχεηαη πξνζσπηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο.



Γελ εξσηψληαη κφλν άηνκα, εξσηψληαη θαη ζπιινγηθφηεηεο. ηφρνο είλαη ν δηάινγνο
λα κεηαθεξζεί απφ ην site ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζηηο νκάδεο.
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Γελ αλαδεηηέηαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή, νη ρηιηάδεο ρξήζηεο αιιά αλαδεηνχληαη πνηνηηθά
ζηνηρεία,

πνηνηηθή ζπκκεηνρή θαη επεμεξγαζκέλεο ηδέεο. Γελ ππάξρεη πξφζεζε λα

ιεηηνπξγήζεη ζαλ αληιία εθηφλσζεο νξγήο θαη ζπκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα εξσηήκαηα
ζα είλαη πνιχ πξνζεγκέλα ζηελ δηαηχπσζή ηνπο.


Μπνξεί ν δηάινγνο λα πξαγκαηνπνηείηαη off line, νπφηε εκπιέθνληαη πνιίηεο πνπ δελ
γλσξίδνπλ ή δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην opengov.



Μηα ζαθήο δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην opengov. είλαη φηη ζηελ πιαηθφξκα απηή ππάξρεη
κηα αλαδήηεζε πνηνηηθήο θπξίσο θχζεο.

Καηαξρήλ λα απνζαθεληζηεί ν φξνο ζπιινγηθφηεηεο. Ζ ηδέα βαζίδεηαη ζην λα κπνξεί λα κπεη ζην
site θαη λα εθθξάδεη άπνςε π.ρ. κηα ΜΚΟ, έλαο ζπιινγηθφο θνξέαο, κία ηάμε Λπθείνπ, κία
γεηηνληά, κία ζπιινγηθφηεηα. Απηφ εληζρχεη ηνλ δεκφζην δηάινγν ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ γηαηί
θαηαζέηνπλ επίζεκα ηελ άπνςή ηνπο, ε νπνία ζα είλαη θαη θαηαγεγξακκέλε. Ζ ζέζε απηή
ελδέρεηαη λα εληζρχεη ηνλ δηάινγν ηεο Κπβέξλεζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. Θα ππάξρεη
βέβαηα σο δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε επηζπλαπηφκελα ηα πξαθηηθά πνπ
επηθπξψλνπλ ηε ζέζε πνπ εθθξάδεηαη. Γειαδή, είηε ζα είλαη ηα ζρφιηα ζην blog, ην πξσηνγελέο
πιηθφ, είηε ζα είλαη ηα πξαθηηθά κηαο ζπλεδξίαζεο κηαο ΜΚΟ ή ζα είλαη ε Υ βηληενζθφπεζε πνπ
κπνξεί λα έρεη γίλεη ζε έλα ηκήκα κηαο ζρνιήο πνπ μεθίλεζε ηε ζπδήηεζε.
4.3 Βαζηθά εξσηήκαηα
Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ ζπδήηεζε ήηαλ:
1. Άηνκα ή ζπιινγηθφηεηεο κφλν ή θαη ηα δχν;
2. Δθηφο απφ ην λα δεκηνπξγνχληαη νη επηινγέο είλαη εθηθηή ε πνξεία ζην επφκελν
βήκα πνπ λα ιέεη φηη νη ρξήζηεο νη ίδηνη αμηνινγνχλ ηα εξσηήκαηα;
3. Ση εξσηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ θαη ελδερνκέλσο λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο
πνξείαο ζε άιιν εξγαζηήξη.
Μεηνλεθηήκαηα
1. Θέκαηα αληηπξνζψπεπζεο. Πσο δηαζθαιίδεηαη φηη ν ελδηάκεζνο κεηαθέξεη ηηο απφςεηο
φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο;
2. Υξεηαδφκαζηε άιιε πιαηθφξκα ζηελ Διιάδα;31 Απηφ είλαη κηα ζεκαληηθή εξψηεζε,
ηφζν απφ πιεπξάο ηερληθήο φζν θαη νηθνλνκηθήο.

Πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη

ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο, θπξίσο ην opengov, θαζψο ε πιαηθφξκα απηή κε κηθξέο
ηξνπνπνηήζεηο ζα κπνξνχζε ίλα ππνζηεξίμεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα έρεη ην IDEAS.

31

Γηα ην ζέκα απηφ βι. αλ. παξ. 1.2.8 ζει. 18.
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Δπηπξφζζεηα ηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα φηη ηα δεδνκέλα
θαη νη απφςεηο πνπ ππνβάιινληαη πρ ζην νpengov. θαη ζην IDEAS ζα ήηαλ ρξήζηκν λα
ζπιιερζνχλ θαη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε θάπνηνλ ζπλνιηθά.
3. Πνην ζα είλαη ην θίλεηξν γηα ηνλ blogger λα γξάςεη κηα πεξίιεςε θαη κάιηζηα κηα
πεξίιεςε αληηθεηκεληθή, ησλ απφςεσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην δηθφ ηνπ ην blog θαη
κεηά λα ζηείιεη απηή ηελ πεξίιεςε ζην ideas. Πνηνο έιεγρνο πνηφηεηαο απηψλ ησλ
πεξηιήςεσλ κπνξεί λα γίλεηαη;
4. Δθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο γηα πσο ζα κπνξέζεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ε γλψζε πνπ
έρεη ήδε θαηαθηεζεί απφ ην opengov. Ζ πιαηθφξκα ηνπ opengov έρεη ζρεδφλ 2 ρξφληα
ιεηηνπξγίαο, θαη έρνπλ ήδε ππάξμεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
ρξφλνπ απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα αλαξσηεζεί αλ ην
IDEAS ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα add-on ζηελ ππάξρνπζα πιαηθφξκα ηνπ Opengov,
ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ε γλψζε ηεο νκάδαο θαη λα επεθηαζεί ε ππάξρνπζα
πιαηθφξκα, θαιχπηνληαο θάπνηεο επηπιένλ, πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα ην IDEAS.
Πιενλεθηήκαηα
1. Γεκηνπξγείηαη κηα άκεζε γξακκή επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ηνλ πξσζππνπξγφ
κηαο ρψξαο ζαλ ηδέα θαη ζαλ αξρή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ θαλέλαλ φηη είλαη θάηη ην
νπνίν είλαη κεκπηφ ή θάηη πνπ δελ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη.
2. Πξφθεηηαη

παζηθαλψο

γηα

agenda

setting

consultation,

δειαδή

είλαη

κηα

πξνπαξαζθεπαζηηθή, πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε γηα λα αλαδπζνχλ ζέκαηα ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Απηφ είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηφζν πνπ εθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε πνηφηεηα ηεο πξφηαζεο θαη
ιηγφηεξν αλ εθπξνζσπεί έλαλ, πέληε ή πεξηζζφηεξνπο. Γηαηί κηα θαιή ηδέα κπνξεί λα
είλαη ειθπζηηθή γηα επξχηεξεο νκάδεο θαη ζπιινγηθφηεηεο.
3. Πιαηθφξκα πνπ εθθξάδεη θαηλνηνκηθφ ηξφπν ζθέςεο. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
Πξσζππνπξγφ λα έξρεηαη ζε επαθή κε πνιίηεο, νη νπνίνη είηε δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα
ππνπξγεία, είηε θάλεη πξνηάζεηο θαη δελ εηζαθνχνληαη ή δελ βιέπεη πνπ θαηαιήγνπλ.
4.4. Πξνηάζεηο
1. ηελ ζπδήηεζε ζηελ πιαηθφξκα λα δίλεηαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηφζν ζε
ζπιινγηθφηεηεο φζν θαη ζε άηνκα.
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2. Να ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην εξγαιείν ηνπ cogniscope εθφζνλ απηφ δηεπθνιχλεη ηελ
επεμεξγαζία.32
3. Να επηζεκαίλεηαη ε θαηλνηνκία ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ IDEAS θαη λα γίλεηαη μεθάζαξν
ζε ηη δηαθέξεη απφ ην opengov.
4. Να παξνπζηαζηεί ζαλ έλα ππν-ζχζηεκα ηνπ opengov, πηζαλψο ρξεζηκνπνηψληαο θαη
έλα ηκήκα απφ ην brand name ηνπ, αιιά θαη λα είλαη δηαζέζηκν ζαλ link κέζσ ηνπ
opengov. Απηφ γηαηί ην opengov έρεη ήδε πςειή επηζθεςηκφηεηα, θαη έηζη κπνξεί
εχθνια λα γίλεη γλσζηή θαη ε λέα πιαηθφξκα
5. Να δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ελφο άθξνπ -ηνπ free text- θαη ηνπ άιινπ άθξνπ
-κε ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη open text, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο, πνπ ζα απαληψληαη κε βάζε θιίκαθα απφ 1 έσο 10. Γηα ηνπο facebook fans
κπνξεί λα είλαη αθφκα απινχζηεξν κε ηελ επηινγή κνπ αξέζεη, δελ κνπ αξέζεη. Τπάξρεη
ε δπλαηφηεηα δηάθνξσλ ζπλδπαζκψλ, ψζηε λα εμεπξεζεί ε ηζνξξνπία. Δλδερνκέλσο λα
πξνβιέπεηαη θαη ηξνπνπνίεζε αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πρ
πνπ ππάξρνπλ λνκνζρέδηα, εξσηήζεηο, πνπ φλησο έρεη λφεκα λα ππάξρεη ειεχζεξν
θείκελν ζαλ input, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη πεξηζζφηεξν
δνκεκέλν δειαδή απάληεζε κε λαη-φρη.
6. Μηα ηέηνηα πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηήζηκε επεηδή ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα πξνο δηαβνχιεπζε. Απαηηείηαη ινηπφλ κηα ηαμηλφκεζε ησλ
ζεκάησλ θαη κηα ηαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ. Μπνξεί λα είλαη εξσηήζεηο νη νπνίεο είλαη
ηερληθέο. Όηαλ ζπδεηάκε γηα πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηζρχεη ην «one
size does not fit all»33.
7. Να ππάξμεη κηα ζπλδπαζηηθή ιχζε ε νπνία ηερληθά ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ εμήο
κνξθή:
-

Ύπαξμε πεξηνξηζκέλνπ θεηκέλνπ κε δεδνκέλν αξηζκφ ιέμεσλ.

-

Γπλαηφηεηα γηα επηρεηξεκαηνινγία θαη εθφζνλ θάπνηνο ην επηζπκεί, λα πξνβιέπεηαη
άιιν ζεκείν φπνπ ζα γξάθεη εθηελψο ηα επηρεηξήκαηά ηνπ.

-

Γπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε επεμεξγαζία κε ηελ έθθξαζε απφςεσλ γηα ηηο ήδε
εθθξαζκέλεο απφςεηο. Γειαδή λα κπνξεί ν ζπκκεηέρσλ λα δειψλεη πνηεο απφςεηο
ζεσξεί φηη ζπκθσλνχλ κε ηε δηθή ηνπ θαη λα δεκηνπξγνχληαη links. Απηφ δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο «νηθνγελεηψλ» απφςεσλ.

8. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα δηαδνζνχλ φιεο νη πιαηθφξκεο πέξα απφ ην θεληξηθφ
επίπεδν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ην opengov.

32

Σν cogniscope ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γεληθφηεξα θαη παξάιιεια κε ην opengov ή ην ΗΓΔΔ γηα
δηαβνχιεπζε κεηαμχ νξηζκέλνπ αξηζκνχ κεηερφλησλ.
33
Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ πιαηθφξκα ηνπ opengov.
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επηπέδνπ ησλ ππνπξγείσλ θαη ζηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο
θνξείο γεληθφηεξα.34
4.5. Κξηηήξηα θαη πξνηεηλόκελα ζέκαηα αηδέληαο
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο απαηηείηαη αξρηθά ε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο
ζρεδηαζηέο ηεο πιαηθφξκαο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ.


Δίδνο ζεκάησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο πιαηθφξκαο; Σερληθά ζέκαηα ή
ζέκαηα πνπ ζα δηεξεπλνχλ ηνλ ζθπγκφ ηεο θνηλσλίαο;



αθήλεηα ηνπ κελχκαηνο πνπ νη ζρεδηαζηέο ζέινπλ λα επηθνηλσλεζεί; Σα πξψηα
ζέκαηα ζα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ην ζέκα απηφ, επεηδή ζα δψζνπλ ην ζηίγκα ηεο
πιαηθφξκαο.



Δίδνο εξσηήζεσλ. Γεληθέο ή εηδηθέο;

Μεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα απεπζπλζνχλ
εξσηήκαηα ζηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο λέαο απηήο πιαηθφξκαο είλαη ηα παξαθάησ:


Η πξάζηλε αλάπηπμε. Ση κπνξεί λα ζεκαίλεη πξάζηλε αλάπηπμε; Πξάζηλε αλάπηπμε
είλαη νηηδήπνηε θηινπεξηβαιινληηθφ θαη νηηδήπνηε απνζπλδέεη ηηο επελδχζεηο απφ
ηελ νηθνλνκία ηνπ άλζξαθα. Πξάζηλε αλάπηπμε φκσο είλαη θαη φςεηο ή δηαζηάζεηο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ. Ζ ζπδήηεζε
δειαδή ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζα αθνξά ην ελαιιαθηηθφ κνληέιν ηεο ρψξαο, έλαλ
άιιν ηχπν αλάπηπμεο.



Ο εζεινληηζκφο. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη αλνηρηεί αξθεηά ζηελ Διιάδα θαη
είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη πάξα κα πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία εηδηθά ζε απηή ηελ
επνρή πνπ δνχκε.



Η πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν ζέκα αθνξά κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ θαη
έρεη ζρέζε κε ειηθησκέλνπο αιιά θαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα, έρεη ζρέζε κε ηνπο άλεξγνπο θαη πξνζσξηλά δελ έρνπλ κηα νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα θιπ.



Δηδηθά ζέκαηα πνπ δηεξεπλνχλ ιχζε θαη κπνξεί λα είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλα.
Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά έλα παξάδεηγκα απφ ηελ Απζηξία θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη κε community projects ζηνλ ηξίην θφζκν. Αλάκεζα
ζηα άιια είραλ θαη έλα πνιχ κεγάιν project γηα ηα ρακάκ θαη ην ζέκα πνπ ηνπο
απαζρνινχζε ήηαλ ε δηαηήξεζε ησλ ρακάκ θαη ε πξνζπάζεηα λα κεηαηξαπνχλ ζε
social enterprises. ε απηφ ην ζέκα εξσηήζεθαλ εηδηθνί, φπσο αξρηηέθηνλεο π.ρ. νη

34

Ηζρχεη θαη γηα ην opengov.
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νπνίνη έδσζαλ ιχζε πξνηείλνληαο λα γίλεη optimizing ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο
ησλ ρακάκ, γηαηί ε ιατθή ηερληθή επάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη έρεη ιχζεη ην ζέκα εδψ
θαη αηψλεο. Ζ πεξίπησζε απηή δείρλεη φηη ην crowd sourcing ιχλεη πξνβιήκαηα θαη
αλ ζθεθηνχκε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Κπθιάδσλ, είλαη ζίγνπξν φηη ελδερνκέλσο λα
βξεζνχλ ιχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιατθή ζνθία.
ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηελ πιαηθφξκα ζα
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ δηαζηάζεηο35:
o

Σν είδνο ησλ ζεκάησλ. Σα ζέκαηα λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί ην επξχ
θνηλφ λα είλαη πεγή ιχζεσλ.

o

Ζ ζπγθπξία πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα
ηεζνχλ.

35

Αλαθνξά θπξίσο απφ ηνλ θ. Παζζά, ζπκκεηέρνληα ζην εξγαζηήξη.
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5. πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηηο Καηλνηνκίεο ζηε Γηαβνχιεπζε
ήηαλ λα πξνζεγγίζεη θαη λα δηεξεπλήζεη έλα ζχζηεκα Γηαβνχιεπζεο, πνπ:
 ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηεο θνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ
 ζα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλνηρηή δηαβνχιεπζε θαη
 ζα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ δεκφζην δηάινγν.
Σν πξνζδνθψκελν φθεινο απφ ην εξγαζηήξην ήηαλ ε

θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ζηε Γηαβνχιεπζε θαη ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ.
Σφζν ν ζηφρνο φζν θαη ην πξνζδνθψκελν φθεινο επεηεχρζεζαλ θαη απηφ απνηππψλεηαη ζηελ
παξάγξαθν απηή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ.

5.1. πκπεξάζκαηα
Απνζαθελίζηεθε φηη αλάινγα κε ηα βαζηθά κνληέια αλάιπζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο
δηαθξίλνληαη ηξία βαζηθά είδε δηαβνχιεπζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ ε δηαβνχιεπζε
ελεξγνπνηείηαη ζηνλ θχθιν δσήο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
επηδηψθνπκε λα έρνπκε θάζε θνξά απφ ηε δηαβνχιεπζε. Ζ θάζε ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο
θαηά ηελ νπνία ζέινπκε λα εθαξκνζηεί ε δηαβνχιεπζε θαζνξίδεη θαη ηηο επί κέξνπο
παξακέηξνπο εθηέιεζήο ηεο (π.ρ. πνηνη ζα είλαη εκπιεθφκελνη, κε πνην ηξφπν ζα εκπιαθνχλ).
 Γηαβνχιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο (agenda setting)
 Γηαβνχιεπζε επί ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
 Γηαβνχιεπζε πνπ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην πψο νη ιχζεηο πνπ
έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε.
Ζ ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ αληηζηνηρίδεηαη κε ην είδνο ηεο δηαβνχιεπζεο , έηζη
 Καηά ηε Γηαβνχιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο (agenda setting) ε
ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο
 Καηά ηε Γηαβνχιεπζε επί ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ε ζπλεηζθνξά ησλ
πνιηηψλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ιχζεο
 Καηά ηε Γηαβνχιεπζε πνπ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην πψο νη
ιχζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε,
ε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθηεινχκελσλ πνιηηηθψλ
(απνθαζηζκέλσλ ιχζεσλ)
5.2. Πξνθιήζεηο θαη εκπόδηα
Δπηζεκάλζεθαλ πξνθιήζεηο θαη εκπφδηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ opengov.gr. Οη πξνθιήζεηο είλαη
θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ζεζκηθέο αιιά θαη ηερλνινγηθέο.
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Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ
ππάξρεη θαηαξρήλ πνιηηηθή βνχιεζε θαη δέζκεπζε, γίλεη ζσζηή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο,
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια εξγαιεία θαη κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο
 αθψο πεξηγεγξακκέλε δηαδηθαζία
 Γηαθάλεηα
 Αμηνπηζηία
Ζ δηαρείξηζε γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ.
5.3. Πξνηάζεηο
Καηαηέζεθαλ πξνηάζεηο:
Α. γηα ηελ βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ opengov
Β. γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
Γ. γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε
Γ. γηα κία πιαηθφξκα κε πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ
5.3.1. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ opengov


Κψδηθαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαη εθαξκνγή ηνπ



Πξνζσπηθή επζχλε γηα θάζε δηαβνχιεπζεο (ownership)



Γηεχξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε δηεζλή
πξφηππα θαη θαιέο πξαθηηθέο.



πζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.



Δπεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία κνληεινπνίεζε
επηρεηξεκάησλ.



Οκνηνγέλεηα α) ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο, β) ζην ηξφπν αλάιπζεο
ησλ ζρνιίσλ ηεο δηαβνχιεπζεο θαη γ) ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ
ηα Τπνπξγεία.



Υξήζε εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο επηρεηξεκάησλ γηα νπηηθή ζχλνςε ησλ ζέζεσλ
θη επηρεηξεκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο.



Δπηιεθηηθή ρξήζε θιεηζηψλ εξσηήζεσλ γηα άκεζε πξφζβαζε ζε επεμεξγαζκέλα
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ππφ δηαβνχιεπζε ζέκα.



Έκθαζε ζην κήλπκα «Σα ζρφιηα ζαο αμηνπνηνχληαη». Γηα παξάδεηγκα, ζε φιεο ηηο
δηαβνπιεχζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ην θείκελν πξν δηαβνχιεπζεο θαη ην
ηειηθφ θείκελν κε εκθαλείο ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ (πρ κεραληζκφο track
changes) απφ ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ.
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Δπέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο φρη κφλν ζε πξν-λνκνζεηηθή δηαβνχιεπζε,
αιιά θαη ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα, φηαλ δελ ππάξρεη αθφκε λνκηθφ θείκελν πξνο
ζρνιηαζκφ θη αμηνιφγεζε, κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο.



Δληνπηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δηαβνχιεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο
πιαηθφξκαο ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πην ηθαλνπνηεηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο
απαηηήζεηο.



Υξήζε ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο θαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, αμηνπνηψληαο θαη
πξνσζψληαο ην opengov κε ην παξάδεηγκα ηνπ Software as a Service.

5.3.2. Πξνηάζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
 Γέζκεπζε ζε πςειφ επίπεδν γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
απνηειέζκαηνο.
 Πνηνηηθέο εξσηήζεηο
 Γηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ
 Καζνξηζκέλε θαη ζαθψο πεξηγεγξακκέλε δηαδηθαζία.
 Πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, απνθπγή ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κε
παξάιιειεο κε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο
ζπκκεηνρήο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ.
 Αμηνπηζηία
 Κηλεηνπνίεζε γηα ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη
εκπέδσζε λννηξνπίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο.
 Υξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ηχπνπ ATM θαη αμηνπνίεζε ηνπ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ
γηα λα δηεπξπλζεί ε ζπκκεηνρή θαη λα ππάξρεη δηαβνχιεπζε φρη κφλν γηα ηνπηθά
δεηήκαηα, αιιά γηα ηα ίδηα δεηήκαηα ηα νπνία κπαίλνπλ ζην δηαδίθηπν.
 Γεκνζηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπο ζε
ζρέζε κε έλα λνκνζρέδην.
 Να θαηαδεηρηεί φηη ε δηαβνχιεπζε δελ απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε απηνχ πνπ
ηελ δηελεξγεί αιιά είλαη πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε.
 Μέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ γηα πξνηάζεηο ελδηαθέξνπζεο πνπ
έρνπλ θαηαηεζεί.
5.3.3. Πξνηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε
 Ζ δηαβνχιεπζε λα είλαη εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαιχηεξσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ
 Να δεκηνπξγεζεί Οδεγφο δηαβνχιεπζεο, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηφζν ε εκπινθή ηνπ
πνιίηε φζν θαη ηα εξγαιεία.
 Να δεκηνπξγεζεί Οδεγφο δηαβνχιεπζεο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
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 Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή/θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
ην κήλα, λα είλαη αλνηρηέο ζηνπο πνιίηεο γηα ππνβνιή εξσηεκάησλ.
 Ζ κεζνδνινγία Cogniscope, ή άιιεο ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη
δεκηνπξγίαο ζπλαηλέζεσλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα εξγαιεία εζηηαζκέλεο δηαβνχιεπζεο.
 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ change agents ζην δεκφζην πνπ ζα κεηαιακπαδεχζνπλ

ηελ

λννηξνπία φηη ε πιεξνθνξία είλαη δεκφζην αγαζφ.
 Θεζκνπνηεκέλε εκπινθή ηεο Βνπιήο θαη ησλ θνκκάησλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαβνχιεπζεο. Ζ Βνπιή, ηα θφκκαηα λα είλαη κέηνρνη ζε απηέο ηηο δηαβνπιεπηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο ειεθηξνληθέο θαη ηηο παξαδνζηαθέο.
 Δπηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο.
5.3.4. Πξνηάζεηο γηα κηα Πιαηθφξκα γηα ηελ δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ
 Να δίλεηαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηφζν ζε ζπιινγηθφηεηεο φζν θαη ζε άηνκα.
 Να παξνπζηαζηεί ζαλ έλα ππν-ζχζηεκα ηνπ opengov
 Να δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ελφο άθξνπ -ηνπ free text- θαη ηνπ άιινπ άθξνπ κε ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα.
 Μηα ηέηνηα πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηήζηκε επεηδή ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα πξνο δηαβνχιεπζε
 Να ππάξμεη κηα ζπλδπαζηηθή ιχζε γηα ηελ ρξήζε θεηκέλνπ θαη λα δίλεηαη δπλαηφηεηα
επηρεηξεκαηνινγίαο, θαζψο θαη δεκηνπξγίαο «νηθνγελεηψλ» απφςεσλ.
 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα δηαδνζνχλ φιεο νη πιαηθφξκεο πέξα απφ ην θεληξηθφ
επίπεδν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ην opengov.
επηπέδνπ ησλ ππνπξγείσλ θαη ζηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο
θνξείο γεληθφηεξα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ «ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΔ ΣΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: Η
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΣΗ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ»
Α/
ΟΝΟΜΑ
Α
1 Φαλή

ΔΠΧΝΤΜΟ
Κνκζέιε

2 Νίθνο
3 Αίγιε

Μπειηάο
Μπαιακάηζε

4 Δπζηάζηνο

Παλαγησηφπνπινο

7 Αιέμαλδξνο
8 Θεφδσξνο

Μειίδεο
Σζέθνο

9 Αξγχξεο

Παζζάο

ΙΓΙΟΣΗΣΑ
χκβνπινο επηζηεκνληθνχ έξγνπ
ΗΝ.ΔΠ./πληνλίζηξηα Δπηηξνπήο
Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο
Τπνζηήξημεο
Γηεπζπληήο ΗΝ.ΔΠ.
Μνλάδα Πνιηηηθνχ θαη
Δπηθνηλσληαθνχ ρεδηαζκνχ
Πξφεδξνο Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο

10 Γηάλλεο

Ληβαλφο

Δκπεηξνγλψκνλαο
Καζεγεηήο ΑΣΔΗ/Γεληθφο
Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο
Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ Πφξσλ
Καζεγεηήο Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Γεληθφο Γξακκαηέαο Νέαο Γεληάο

11 Γεκήηξεο
12 Βαζίιεο

Υαξαιάκπεο
Πεξηζηέξαο

Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Δζληθφο Δκπεηξνγλψκνλαο

13 Γηάλλνο

Γξακκαηίδεο

14 Υξηζηίλα Άλλα

Κφληνπ

Πξφεδξνο Διιελνακεξηθαληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
πλεξγάηεο/Μέινο Δπηηξνπήο
Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο
Τπνζηήξημεο

15 Γηάλλεο
16 πχξνο

Πνχπθνο
Αζαλαζίνπ

Γξακκαηέαο Νέσλ ΓΔΔ
Τπεχζπλνο Έξγσλ

17 Δξξίθνο

Αξψλεο

18 Μαξηιψξα

Κακπάλε

19 Όιγα
20 Μπξηψ-Μαξία

Μπαληέθα
Ράγγα

Ηδξπηήο intelligent squared Greece
(Διιάδα)
Τπεχζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη
επηθνηλσλίαο
Απφθνηηνο ΔΓΓ
Φπρνιφγνο-Γεξαγσγφο

Έκθεση πολιτικής, «Καινοτομίες στη Διαβούλευση»

ΦΟΡΔΑ
ΔΚΓΓΑ, ΗΝ.ΔΠ.

ΔΚΓΓΑ, ΗΝ.ΔΠ.
Γεληθή Γξακκαηεία
Πξσζππνπξγνχ
Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Πάληεην Παλεπηζηήκην
Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο
Γεληάο
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Δπξσπατθή
Δπηηξνπή/Γεληθή Γ/λζε
Πιεξνθνξηθήο
Διιελνακεξηθαληθφ
Δπηκειεηήξην
Γεληθή Γξακκαηεία
Πξσζππνπξγνχ/Μνλάδα
Δπηθνηλσληαθνχ
ρεδηαζκνχ
Ηλζηηηνχην
Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ
θαη Πξνζνκνίσζεο
/ Δξεπλεηηθφ Κέληξν
"Αζελά
Intelligence2greece
Intelligence2greece
ηέιερνο ΗΝ.ΔΠ./ΔΚΓΓΑ
50θαη Διιάο
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