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ΘΕΜΑ: 10o Βραβείο Καλών Πρακτικών στη Συµµετοχή των Πολιτών σε 
Τοπικό Επίπεδο 
 
1. Γενικά 

 
Το ∆ιεθνές Παρατηρητήριο για τη Συµµετοχική ∆ηµοκρατία (OIDP) είναι ένα 

δίκτυο στο οποίο συµµετέχουν πάνω από 500 πόλεις, ενώσεις, οργανισµοί 

και ερευνητικά κέντρα που ενδιαφέρονται για τη µάθηση, την ανταλλαγή 

εµπειριών και την εφαρµογή πρακτικών συµµετοχικής δηµοκρατίας σε τοπικό 

επίπεδο µε σκοπό τη διεύρυνση της δηµοκρατίας στη δηµοτική διακυβέρνηση. 

Το δίκτυο δηµιουργήθηκε το 2001 στο πλαίσιο έργων αναπτυξιακής 

συνεργασίας του προγράµµατος URB-AL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από 

το 2006 το δίκτυο συνεργάζεται µε την Παγκόσµια Οργάνωση των Ηνωµένων 

Πόλεων και Τοπικών Αρχών, συνεισφέροντας στην παροχή καινοτόµου 

γνώσης στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της 

συµµετοχικής δηµοκρατίας. Η τεχνική γραµµατεία του δικτύου λειτουργεί υπό 

την αιγίδα του τοπικού συµβουλίου της Βαρκελώνης.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών 
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στον τοµέα της συµµετοχής των πολιτών στις δηµόσιες υποθέσεις. Οι αιτήσεις 

θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από το έντυπο της αίτησης, 

περίληψη σχετικής εµπειρίας από προηγούµενα έργα (µέχρι 2 σελίδες), 

συναφές φωτογραφικό, και προαιρετικά, από ψηφιακό υλικό, περιλήψεις, 

εκθέσεις κ.α. 

 

2. Περιεχόµενο της πρόσκλησης 

Η απονοµή αυτού του βραβείου σκοπεύει να παρέχει κίνητρο σε εκείνους, οι 

οποίοι επιθυµούν να εγκαινιάσουν καινοτόµα έργα σε τοπικό επίπεδο και να 

προωθήσουν εκείνες τις πρακτικές που διευκολύνουν τη συµµετοχή των 

πολιτών στην επεξεργασία και την υλοποίηση δηµοσίων πολιτικών.  Αυτό το 

βραβείο αναδεικνύει εκείνα τα καινοτόµα έργα των τοπικών αρχών στο πεδίο 

της συµµετοχικής δηµοκρατίας που µπορούν να υιοθετηθούν και από άλλους 

δήµους. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτές οι συµµετοχικές διαδικασίες θα πρέπει, εξ 

ανάγκης, να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ισότητας, µεγαλύτερη 

αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη, νοµιµοποίησης και εµπιστοσύνης στις 

δηµόσιες αρχές και µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων 

διαχειριστικών πρακτικών.  

 

3. Επιλεξιµότητα συµµετεχόντων 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ανωτέρω βραβείο έχουν τα µέλη του δικτύου όλες 

οι τοπικές αρχές που είναι µέλη του OIDP και έχουν αποδεδειγµένα 

προωθήσει πρακτικές και ιδέες τοπικής δηµοκρατίας. Όλες αυτές οι εµπειρίες 

και πρακτικές θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και 

να είναι σε πλήρη εφαρµογή κατά την υποβολή του εντύπου της αίτησης για 

το ανωτέρω βραβείο.  

 
4. Κριτήρια επιλεξιµότητας 
 
Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων τοπικών αρχών θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τα εξής κριτήρια: 

 
(α) Πρωτοβουλίες των οποίων ο κύριος στόχος αποσκοπεί σε µεγαλύτερα 

επίπεδα ισότητας ως προς τη συµπερίληψη όλων των ενδιαφεροµένων 
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µερών· στη διεύρυνση των δικαιωµάτων, ελευθεριών και ευθυνών των 

πολιτών για τη δηµοκρατική δραστηριότητα· στην εµπέδωση µιας αίσθησης 

νοµιµοποίησης και εµπιστοσύνης στις δηµόσιες αρχές· στη δηµιουργία ενός 

περισσότερο αποτελεσµατικού δηµόσιου µάνατζµεντ. 

 
(β) Καινοτοµία αναφορικά µε τη βελτίωση µη συνηθισµένων µηχανισµών ή 

διαδικασιών συµµετοχικής δηµοκρατίας (π.χ. συµµετοχή ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων, δηµιουργία συµµετοχικής κουλτούρας, προώθηση νέων 

χρήσεων των ΤΠΕ κ.α.). 

 
(γ) ∆υνατότητα µεταφοράς των καινοτόµων πρακτικών σε διαφορετικό 

πλαίσιο µε µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. 

 

(δ) Υλοποιήσιµες πρακτικές που λαµβάνουν υπόψη το οικονοµικό, τεχνικό, 

οργανωτικό και κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο που είναι καταλυτικό για την 

επιτυχία τους. 

 

(ε) Σχεδιασµός  των συµµετοχικών πρακτικών µιας τοπικής αρχής µε τη 

συνδροµή διαφορετικών κοινωνικών φορέων σε όλες τις φάσεις αυτής της 

διαδικασίας. 

 

(στ) Κοινή ευθύνη των διαφορετικών συµµετεχόντων. 

 

(ζ) Πολιτική υποστήριξη των συµµετοχικών πρωτοβουλιών. 

 

(η) Προσδιορισµένα καθήκοντα και ευθύνες. 

 

(θ) Εκπαιδευτικός χαρακτήρας συµµετοχικών πρακτικών 

 

(ι) Απήχηση και µετασχηµατισµός της τοπικής κοινωνίας 

 

(ια΄) Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους διακηρυγµένους 

στόχους. 

 



 4 

(ιβ΄) Τακτική ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων αναφορικά µε την 

πορεία  υλοποίησης των συµµετοχικών πρακτικών. 

 

5. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016. Τα 

έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το συνοδευτικό υλικό της παρούσας 

πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.oidp.net/en/projects/oidp-distinction-best-practice-in-citizen-
participation/ 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                             H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

     

                   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα 
(E-mail: amfiktio@otenet.gr) 
2) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ 
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια 
(E-mail: epolis@efxini.gr) 
3) ΠΕ∆ της Χώρας 
4) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
5) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
-Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 
-∆/νση  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο 
site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
-∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 

 

 

 


