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ABSTRACT 

Crowdsourcing is a relatively new notion, nonetheless raising more and more interest 

with researchers. In short, it means selection of functions which until present have been 

performed by employees are transferred, in the form of an open on‑line call, to an 

undefined virtual community. In economic practice it has become a megatrend, which 

drives innovations, collaboration in the field of scientific research, business, or society. 

It is reached by more and more organizations, for instance considering its potential 

business value. The first study dedicated to crowdsourcing appeared relatively recently, 

in 2006 thanks to J. Howe’s article entitled: “The Rise of Crowdsourcing”. Although 

crowdsourcing is more and more the subject of scientific research, one may note in the 

literature many ambiguities, which result from proliferation of various research 

approaches and perspectives. Therefore, this may lead to many misunderstandings. This 

especially concerns the key aspects and factors, which have an impact on making 

decisions about crowdsourcing by organizations (in particular when it is correlated with 

public organizations and citizen sourcing attempts). 

The objective of this study is to investigate whether there is space for citizen sourcing 

attempts in public administration and to identify the factors that affect the decisions 

which are relevant with: i) the application of citizen sourcing and ii) the way and the 

motives that constitute feasible the engagement of the citizens in these attempts. 

The answer in the aforementioned questions is derived through the relevant literature 

and through the analysis of a carefully selected set of use cases. The selection of the use 

cases took place with criterion the maximization of the spectrum in terms of the themes, 

the geographical and the economic area, the adequacy of the proof and the divergence 

of the governance levels. 

This study is structured in two sections. In the first section takes place the review of the 

literature which is correlated with the notions of crowdsourcing and citizen sourcing, 

the factors that incentivize citizens to participate, is attempted a comparison between the 

two processes and are referred the factors that Public Organizations have to investigate 

in order to apply citizen sourcing. In the second section are presented selected examples 

and is attempted the analysis of the critical objectives and factors for the successful 

outcome of such attempts. 



Keywords: crowdsourcing, citizen sourcing, citizen engagement, motivation, 

gamification, public administration. 

  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) είναι μια σχετικά νέα ιδέα, ωστόσο το ενδιαφέρον 

των ερευνητών, γύρω από αυτό το φαινόμενο αυξάνεται όλο και περισσότερο. 

Επιγραμματικά, σημαίνει επιλογή λειτουργιών που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από 

εργαζομένους, οι οποίες μεταφέρονται, με τη μορφή μιας ανοιχτής πρόσκλησης, σε μια 

απροσδιόριστη εικονική κοινότητα. Από οικονομικής άποψης, αποτελεί μια νέα τάση, 

που οδηγεί την καινοτομία και τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, 

των επιχειρήσεων ή της κοινωνίας. Ολοένα και περισσότερες οργανώσεις υιοθετούν 

τέτοιες μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή επιχειρηματική αξία του 

εγχειρήματος. Η πρώτη επίσημη μελέτη, εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα, στο 2006 

χάρη στο άρθρο του J. Howe με τίτλο: " The Rise of Crowdsourcing ". Αν και τo 

φαινόμενο του πληθοπορισμού απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική 

έρευνα, μπορεί κανείς να διακρίνει στη βιβλιογραφία πολλές αμφισημίες που 

προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων ερευνητικών προσεγγίσεων και 

προοπτικών. Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλές παρανοήσεις.  Αυτό 

αφορά κυρίως τις βασικές πτυχές και τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με το crowdsourcing από οργανώσεις, ιδιαίτερα δε, όταν 

απευθύνεται σε δημόσιους οργανισμούς, και εγχειρήματα πολιτοπορισμού (citizen-

sourcing).  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει πρόσφορο 

έδαφος για δράσεις πολιτοπορισμού από τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η 

αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την εφαρμογή του πολιτοπορισμού, καθώς και του τρόπου και των κινήτρων που 

κάνουν δυνατή την εμπλοκή των πολιτών στο όλο εγχείρημα. 

Η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις, προκύπτει από βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

καθώς και από ανάλυση μιας προσεκτικά επιλεγμένης σειράς παραδειγμάτων 

εφαρμογής. Η επιλογή των παραδειγμάτων έγινε με κριτήριο την κάλυψη όσο το 

δυνατό ευρύτερου φάσματος υπό την έννοια της θεματολογίας, της γεωγραφικής και 

οικονομικής περιοχής, της επάρκειας τεκμηρίωσης καθώς και των διαφορετικών 

βαθμίδων διακυβέρνησης. 

Η εργασία είναι διαρθρωμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των εννοιών του πληθοπορισμού και του πολιτοπορισμού, των 



παραγόντων εκείνων που κινητοποιούν τους πολίτες για συμμετοχή, επιχειρείται μια 

σύγκριση μεταξύ των δύο διαδικασιών και γίνεται αναφορά στους παράγοντες εκείνους 

που οφείλουν να εξετάζουν οι Δημόσιοι Οργανισμοί προτού προβούν σε 

πολιτοποριστικές δράσεις. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, γίνεται παρουσίαση 

επιλεγμένων παραδειγμάτων και επιχειρείται η ανάλυση των κρίσιμων εκείνων 

ζητουμένων και παραγόντων για την επιτυχή έκβαση τέτοιου είδους εγχειρημάτων.  

Λέξεις κλειδιά: Πληθοπορισμός, πολιτοπορισμός, συμμετοχή πολιτών, κινητροδότηση, 

παιχνιδοποίηση, δημόσια διοίκηση. 
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Α Μέρος: Θεωρητική Πλαισίωση 

1. Εισαγωγή 

Ο όρος Πληθοπορισμός – ΠΛΗ. [crowdsourcing] χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

από τον Howe.  Σύμφωνα με τον Howe (2006), ο ΠΛΗ. αφορά στην πράξη μιας 

εταιρίας ή ενός οργανισμού, εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων, που παραδοσιακά 

εκτελούνταν από τους υπαλλήλους ή εργολάβους, σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή 

μια κοινότητα, με τη μορφή ανοικτής πρόσκλησης.  Ενώ ο παραπάνω ορισμός κάλυψε 

κατά μεγάλο ποσοστό το φαινόμενο του ΠΛΗ. στα αρχικά στάδια, το εύρος τέτοιων 

εφαρμογών, είτε αυτό αφορά εγχειρήματα με σκοπό το κέρδος, είτε μη κερδοσκοπικές 

δράσεις έχει πλέον ξεπεραστεί (Estellés and González, 2012). Σύμφωνα με τους 

Kaganer et al. (2013), ο ΠΛΗ. περιγράφεται ως  ένα τρίτο οικοσύστημα αναζήτησης 

και εύρεσης πόρων, και υποστηρίζεται ότι νέοι οργανωμένοι διαδικτυακοί μεσάζοντες 

προσφέρουν μια δεξαμενή  εικονικών εργαζομένων που δελεάζουν κάθε πιθανό 

αγοραστή. Η παραπάνω περιγραφή συνδυάζεται περισσότερο με την παραδοσιακή 

κατανόηση της αξίας στις εργασιακές συναλλαγές στην παγκόσμια αγορά. 

Αν και για πολλούς ερευνητές, ο ΠΛΗ. προσφέρει μια νέα πηγή παραγωγικότητας, 

καινοτομίας και συλλογής γνώσεων, δεν είναι λίγοι εκείνοι που στέκονται 

επιφυλακτικά έναντι του φαινομένου, εξαιτίας κυρίως των κινδύνων σχετικά με τη  

διαρροή πνευματικής ιδιοκτησίας, την έλλειψη εμπιστοσύνη στο πλήθος λόγω της 

άμορφης ανωνυμίας του ή και της χαμηλής τάσης αντιμετώπισης πολύπλοκων και 

ευρύτερων έργων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο (Mortensen et al, 2011). Οι 

σύγχρονες οργανώσεις περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία μικρο-εργασιών που 

πρέπει να διεκπεραιωθούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν ευρείες 

δεξιότητες, γνώσεις, γνωσιακές στρατηγικές, εμπειρίες, λύσεις προβλημάτων 

ικανότητες και / ή συνδυασμό όλων αυτών σε καθημερινή βάση. Η ανάληψη της 

εργασίας, η οποία ποικίλλει σε πολυπλοκότητα, στο βαθμό στον οποίο είναι 

χωρισμένη και στην οποία το πλήθος πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική εργασία, 

χρήματα, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο 

πλευρές. Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή 

είναι οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη 

ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας 

(πληθοποριστής) αποκτά και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει 
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συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα, τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα 

που έχει αναλάβει ο χρήστης. 

Η επιστημονική και πρακτική συζήτηση αυτού του είδους "Δημοκρατικής 

Καινοτομίας" η οποία ασχολείται με πολλούς διαφορετικούς εξωτερικούς παράγοντες 

στην επιχειρηματική έρευνα, υποδηλώνει μια πιθανότητα να ωφεληθεί ο δημόσιος 

τομέας (με τους ετερογενείς ενδιαφερόμενους) σε ανάλογο βαθμό. Η σύνδεση της 

συμμετοχής και της ενσωμάτωσης στη σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών 

μπορεί, στο πλαίσιο αυτό, να διευρυνθεί ώστε να δίνεται η δυνατότητα ενεργής 

συμμετοχής στους πολίτες, για τη δημιουργία δημόσιων αξιών αλλά και κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η μετάβαση στην «κουλτούρα της συμμετοχής» 

αποκτά μια βαθιά επιρροή στις συζητήσεις γύρω από το ρόλο των πολιτών στη 

διακυβέρνηση, τόσο σε τοπικά συμβούλια, όσο και σε περιφερειακά και παγκόσμια 

όργανα χάραξης πολιτικής. Η συμμετοχή έχει γίνει χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

καλής διακυβέρνησης για τις κυβερνήσεις και τους δημοκρατικούς θεσμούς ανά τον 

κόσμο. Η Καινοτομία στο μοντέλο πρακτικής της συμμετοχής των πολιτών αυξάνεται 

ραγδαία, από τον πολλαπλασιασμό της συμμετοχής μέσω κατ΄ ιδίαν επαφών έως την 

ανάπτυξη των εγχειρημάτων της διαδικτυακής δημοκρατίας. Αυτές οι εμπειρίες, δεν 

περιορίζονται στις τοπικές, κρατικές ή εθνικές κυβερνήσεις
1
. Η άσκηση πολιτικής 

εξουσίας και η χρήση των θεσμικών πόρων για τη διαχείριση των προβλημάτων και 

των κοινωνικών υποθέσεων, συνδέεται άρρηκτα με την εστίαση στους πολίτες, την 

προσπάθεια για κοινή ευημερία και απαιτεί διαρκή διάλογο και αλληλεπίδραση 

μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μοντέλα 

Πολιτοπορισμού  περιγράφουν το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης 

μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, με βάση μια σειρά αναδυόμενων πρακτικών και 

αρχών που εφαρμόζονται από τον ιδιωτικό τομέα.  

Ο Πολιτοπορισμός - ΠΟΛ. [citizen-sourcing], όρος που εισήχθη για πρώτη φορά από 

τους Lukensmeyer & Torres, (2008) ορίζεται ως πράξη ανάληψης και εξωτερικής 

ανάθεσης, ενός έργου που εκτελούνταν παραδοσιακά από έναν καθορισμένο δημόσιο 

                                                 
1 Σε αυτό το εγχείρημα, δημοκρατικού μετασχηματισμού συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

έχει  αναφέρει: «Η συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής είναι μια καλή επένδυση και ένα βασικό στοιχείο 

της ορθής διακυβέρνησης. Επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν ευρύτερες πηγές πληροφοριών, 

προοπτικές, και τις πιθανές λύσεις και βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων που επετεύχθησαν. Εξίσου 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι συμβάλλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, 

αυξάνοντας την ποιότητα της δημοκρατία και ενισχύει την ιδιότητα του πολίτη (OECD, 2001). 
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λειτουργό, σε μια απροσδιόριστη, γενικά μεγάλη ομάδα ανθρώπων με τη μορφή μιας 

«ανοικτής πρόσκλησης». Αυτή η έννοια της «ανοικτής διακυβέρνησης» προσφέρει 

νέους τρόπους διαδραστικής δημιουργίας δημόσιων αξιών και συσχέτισης των 

πολιτών, προκειμένου για την ενσωμάτωση με συστηματικό τρόπο εξωτερικών 

παραγόντων στις κυβερνητικές και διοικητικές διαδικασίες.  

Ενδεικτικά περιλαμβάνει (“Citizen sourcing”,2010): 

 Την χρήση εργαλείων για καταχώρηση από κυβερνητικές υπηρεσίες 

για τη συλλογή ιδεών και προτάσεων από το κοινό. 

 Την χρήση εργαλείων επίλυσης προβλημάτων που επιτρέπουν στους 

πολίτες να εντοπίζουν και να αξιολογούν λύσεις στα προτεινόμενα 

προβλήματα. 

 Την υιοθέτηση πλατφορμών αναφοράς των πολιτών, όπως για 

πληροφορίες σχετικά με την εγκληματικότητα ή την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 Την κυβερνητική παρακολούθηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

για την επίγνωση της κατάστασης, σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων. 

Αναμφίβολα, αυτές οι αλλαγές δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τη χρήση 

συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε μεθόδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και ειδικότερα στην ανάπτυξη των κοινοτήτων που είναι 

βασισμένες στην τεχνολογία Web 2.0
2
.  

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν, και τα οποία προσπαθούν να αναλυθούν στο πρώτο 

μέρος της εργασίας, και αναλυτικότερα στα κεφάλαια 2 έως 4, σχετίζονται με τον 

καθορισμό εκείνων των κρίσιμων παραγόντων και κινήτρων, που ωθούν το άτομο να 

συμμετέχει σε τέτοιου είδους εγχειρήματα καθώς και με την φύση και την 

αρχιτεκτονική των εγχειρημάτων. Παράλληλα επιχειρείται μια σύγκριση μεταξύ των 

ΠΛΗ. και ΠΟΛ. διαδικασιών, ενώ γίνεται αναφορά στους παράγοντες εκείνους που 

οφείλουν να εξετάζουν οι Δημόσιοι Οργανισμοί προτού προβούν σε πολιτοποριστικές 

δράσεις.   

                                                 
2 Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η οποία 

βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να 

συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να 

αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων (“Web2”,2006). 
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Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στα κεφάλαια 5 και 6,  γίνεται παρουσίαση 

παραδειγμάτων και πρακτικών ΠΛΗ. και ΠΟΛ. εγχειρημάτων, και αφετέρου, 

επιχειρείται η ανάλυση των κρίσιμων εκείνων ζητουμένων και παραγόντων, 

προκειμένου για την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος.  

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων της 

παρούσας εργασίας. 

2. Παράγοντες κινητροδότησης 

Καθώς οι μέθοδοι ΠΛΗ. και ΠΟΛ. κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος, τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εξετασθεί τι 

είναι αυτό που κάνει τα άτομα να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. 

Ουσιαστικά, αυτό που επιχειρείται να αναλυθεί σε αυτό το κεφάλαιο, έγκειται στην 

ανάλυση των κινήτρων, βάση των οποίων τα άτομα ισχυρίζονται ή αναγνωρίζουν ότι 

οδηγούν τη συμπεριφορά τους για δράση και συμμετοχή.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα κίνητρα πίσω από την εμπλοκή του πολίτη, επειδή 

η συνεισφορά των πολιτών είναι εθελοντική και κατά συνέπεια λειτουργεί πέραν των 

οργανωτικών συνόρων, αφού δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, ειδικά όχι 

μέσω οργανωτικών περιορισμών (κοινωνικών ή θεσμικών) (Kube et al., 2015, 

Schmidthuber and Hilgers 2017). Οι κινητήριοι λόγοι είναι συνήθως είτε εγγενής είτε 

εξωγενής  (Deci and Ryan 1985), όπου εξωγενής κίνητρο έχουμε πίσω από πράξεις 

στις οποίες ένα άτομο αναμένει προσωπικά οφέλη, ενώ σε αντίθεση ένα άτομο με 

ενδημικό κίνητρο ενεργεί από ένα εγγενές ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο 

φαινόμενο και για την ευχαρίστηση που προέρχεται από την εκτέλεση μιας δράσης 

(Von Krogh et al. 2012). Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, είναι και οι δύο διαστάσεις 

υπεύθυνες για την ανθρώπινη δράση σε διάφορους βαθμούς. Για παράδειγμα, οι 

πολίτες μπορεί να παρακινηθούν να συμμετάσχουν σε δράσεις ΠΟΛ. επειδή 

αναμένουν να επωφεληθούν από τις ενέργειές τους (όπως αν η κυβέρνηση διευθετήσει 

ένα ζήτημα που είχε προηγουμένως αναφερθεί επειδή τους ενοχλούσε προσωπικά) 

ενώ σε άλλες  περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην αναφορά ζητημάτων υποδομής, 

ο ενδογενής προσανατολισμός θεωρείται κυρίαρχος, αφού η δράση τους προσφέρει 

προστιθέμενη αξία για το κοινωνικό σύνολο. 

Η φύση της εργασίας είναι σε ροή, αφού διανέμεται ολοένα και περισσότερο, 

σποραδική, καθοδηγούμενη από την κοινότητα και με κίνητρο τη συνεχή 
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αυτοανάπτυξη. Οι εξελίξεις σε συστήματα όπως τα ΠΛΗ. και ΠΟΛ., εμφανίστηκαν 

ως νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και του οικονομικού συντονισμού. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Morschheuser et al. (2016) στα συστήματα αυτά 

η εργασία γίνεται ολοένα και πιο συνειδητά ή ασυνείδητα 

παιχνιδοποιημένη
3
/gamified. Τα ΠΟΛ. είναι ένας βασικός τομέας διαχείρισης για την 

απασχόληση και η παιχνιδοποίηση επηρεάζει θετικά τα κίνητρα και τις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων (Robson, et al., 2016). Ωστόσο, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί η 

αρχιτεκτονική των ΠΟΛ. το πλήρες δυναμικό της παχνιδοποίησης, απαιτείται μια 

ένωση γνώσης των συνυφασμένων περιοχών του σχεδιασμού των παιχνιδιών, της 

ψυχολογίας και της διαχείρισης της κινητοποίησης. 

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα κίνητρα που ωθούν σε δράση 

και συμμετοχή μπορούν να αναζητηθούν γύρω από οκτώ κατηγορίες (Chou,2015). Ο  

πολίτης εμπλέκεται και αυτοδεσμεύεται εφόσον ικανοποιείται μια ή και περισσότερες 

από τις παρακάτω συνθήκες:  

Σημαντικό νόημα: Σύμφωνα με αυτό το κίνητρο ένα άτομο δραστηριοποιείται όταν 

πιστεύει ότι κάνει κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του ή ήταν "επιλεγμένο" για να 

αναλάβει δράση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wikipedia, όπου το 

άτομο αφιερώνει χρόνο, όχι για να κερδίσει χρήματα ή επαγγελματική αναγνώριση, 

αλλά από την πεποίθηση ότι συμβάλει στη γνώση της ανθρωπότητας.  

Ανάπτυξη και επίτευγμα: Η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση είναι η εσωτερική μας 

προσπάθεια για την επίτευξη προόδου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επίτευξη 

κυριότητας και τελικά την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Η αντίληψη της 

πρόκλησης σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού ένα βραβείο ή ένα 

τρόπαιο χωρίς πρόκληση δεν έχει νόημα για το άτομο.  

Ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και της ανατροφοδότησης: Αυτή η κίνηση 

εκδηλώνεται όταν οι χρήστες εμπλέκονται σε μια δημιουργική διαδικασία, όπου 

εστιάζονται σε νέα πράγματα και συμμετέχουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Οι 

άνθρωποι όχι μόνο χρειάζονται τρόπους να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, 

αλλά πρέπει επίσης να δουν τα αποτελέσματα της δημιουργικότητάς τους, να λάβουν 

                                                 
3 Η παιχνιδοποίηση (gamification) είναι μία από τις τελευταίες τάσεις που χρησιμοποιεί μηχανισμούς παιχνιδιού 

και στοιχεία σχεδιασμού επικεντρωμένα σε άνθρωπο για να μετρήσει, επηρεάσει και ανταμείψει συμπεριφορές 

χρηστών-στόχων. Χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά παιχνιδιών όπως (στόχοι, κανόνες, παιχνίδισμα, ανατροφοδότηση, 

στοιχεία διασκέδασης, ανταμοιβή και προωθήσεις), που τα εφαρμόζει για να λύσει τα επιχειρησιακά προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου (“Gamification”, 2010).  
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ανατροφοδότηση και να προσαρμόσουν σε αυτή, χωρίς να είναι αναγκαία η συνεχής 

πρόσθεση νέου περιεχομένου.  

Ιδιοκτησία και κατοχή: Αφορά στην παρακίνηση εκείνων των χρηστών που  

αισθάνονται ότι κατέχουν ή ελέγχουν κάτι. Όταν ένα άτομο αισθάνεται την κυριότητα 

πάνω σε κάτι, επιθυμεί να το αυξήσει και να το βελτιώσει. Επιπλέον, όταν ένα άτομο 

δεσμεύει το χρόνο του απέναντι σε κάτι, αυτομάτως αισθάνεται και ιδιοκτησία 

απέναντι σε αυτό, και έτσι νιώθει ότι είναι κάτοχος μιας διαδικασίας, ενός έργου ή 

μιας οργάνωσης. 

Κοινωνική επιρροή και συγγένεια: Ενσωματώνει όλα τα κοινωνικά στοιχεία που 

παρακινούν τους ανθρώπους, όπως: η καθοδήγηση, η κοινωνική αποδοχή, η 

συντροφικότητα, ακόμα και ο ανταγωνισμός και ο φθόνος. Επιπλέον, τα άτομα 

τείνουν να ασχολούνται με γεγονότα και πράξεις που είναι οικείες ή τους προκαλούν 

αίσθηση νοσταλγίας. 

Σπανιότητα και ανυπομονησία : Η έλλειψη και η ανυπομονησία είναι ο πυρήνας της 

επιθυμίας για κάτι απλώς και μόνο επειδή είναι εξαιρετικά σπάνιο, αποκλειστικό ή 

ανέφικτο
4
.  

Απρόβλεπτη κατάσταση και περιέργεια: Η περιέργεια και το απρόβλεπτο των 

μελλοντικών επιπτώσεων, είναι η βασική κίνηση της συνεχούς δέσμευσης. Όταν κάτι 

δεν εμπίπτει στους συνήθεις κύκλους αναγνώρισης μοτίβων, ο εγκέφαλός μπαίνει σε 

υψηλή ταχύτητα και δίνει προσοχή στο απροσδόκητο αποτέλεσμα. 

Απώλεια και αποφυγή: Η απώλεια και η αποφυγή είναι το βασικό κίνητρο για να 

αποφευχθεί κάτι αρνητικό από το να συμβεί. Σε μικρή κλίμακα, θα μπορούσε να 

αποφευχθεί η απώλεια προηγούμενης εργασίας ή η αλλαγή συμπεριφοράς. Σε 

μεγαλύτερη κλίμακα, θα μπορούσε να αποφευχθεί η παραδοχή ότι όλα όσα κάνατε 

μέχρι τώρα ήταν άστοχα επειδή τώρα ολοκληρώνεται η δράση. Οι ευκαιρίες που 

ξεθωριάζουν έχουν μια ισχυρή αξιοποίηση, επειδή οι άνθρωποι αισθάνονται αν δεν 

δράσουν άμεσα, θα χάσουν την ευκαιρία να δράσουν για πάντα. 

                                                 
4 Η μορφή αυτή κινητροδότησης χρησιμοποιήθηκε σωστά από το Facebook όταν ξεκίνησε: στην αρχή ήταν μόνο 

για τους μαθητές του Χάρβαρντ, στη συνέχεια δόθηκε πρόσβαση σε μερικά άλλα αναγνωρισμένα σχολεία και 

τελικά σε όλα τα κολέγια. Όταν τελικά η πρόσβαση ήταν ελεύθερη σε όλους, πολλοί άνθρωποι ήθελαν να 

συμμετάσχουν απλώς και μόνο επειδή προηγουμένως δεν μπορούσαν να εισέλθουν. 
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3. Αρχιτεκτονική και χαρακτηριστικά ΠΟΛ. και ΠΛΗ. 

συστημάτων 

Παρόλο που τα φαινόμενα του ΠΟΛ. και ΠΛΗ. συνεχώς εξελίσσονται τόσο ως προς 

τη μορφή όσο και ως προς τη λειτουργία τους, η σύγχρονη βιβλιογραφία συγκλίνει 

γύρω από τρία διακριτά με χρήση ΤΠΕ μοντέλα, την εικονική αγορά εργασίας, τα 

τουρνουά πληθοπορισμού καθώς και το μοντέλο ανοικτής συνεργασίας. (Estellés and 

González, 2012; de Vreede et al., 2013; Prpic, Jackson & Nguyen 2014).  

3.1 Μοντέλα ΠΛΗ. 

3.1.1 Εικονική Αγορά Εργασίας  

Η Εικονική Αγορά Εργασίας – Ε.Α.Ε. (Virtual Labor Marketplaces) προσομοιάζει, 

μέσω της χρήσης ΤΠΕ, μια πραγματική αγορά εργασίας, όπου άτομα και οργανώσεις 

μπορούν να συμφωνήσουν για την εκτέλεση μιας εργασίας, με αντάλλαγμα κάποια 

χρηματική αποζημίωση (Horton, 2010; Horton & Chilton 2010; Wolfson & Lease 

2011; Irani & Silberman 2013). Αυτές οι προσπάθειες γενικά θεωρείται ότι αποτελούν 

παράδειγμα της πτυχής του μοντέλου ΠΛΗ. (Brabham 2008), όπου οι εργαζόμενοι 

αναλαμβάνουν μικρά ανταλλάγματα για αμοιβή. Μικρού είδους εργασίες, (όπως π.χ. 

μετάφραση εγγράφων, η επισήμανση φωτογραφιών κλτ) θεωρούνται γενικά ότι 

αντιπροσωπεύουν μορφές ανθρώπινου υπολογισμού όπου ζητείται από τα άτομα να 

αναλάβουν καθήκοντα που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. 

Το μέγεθος του συνολικού πλήθους που διατίθεται στις πλατφόρμες ΕΑΕ είναι 

απροσδιόριστο, έχοντας πληθώρα δυνητικών εργατών διαθέσιμους. Οι συμμετέχοντες 

στις ΕΑΕ, αναλαμβάνουν γενικά καθήκοντα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και έτσι 

δεν σχηματίζουν επίσημες ομάδες ή εργάζονται ως ομάδες μέσω των ενδιάμεσων 

πλατφορμών. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε ΕΑΕ είναι κατά ένα μεγάλο μέρος 

ανώνυμοι (Liu et al., 2012). 

3.1.2 Τουρνουά Πληθοπορισμού 

Μια άλλη μορφή ΠΛΗ. είναι γνωστή ως Τουρνουά Πληθοπορισμού (Tournament 

Crowdsourcing) ) ή ως ιδεατός ανταγωνισμός (Piller & Walcher 2006; Blohm et al., 

2011; Schweitzer et al., 2012). Σε αυτή τη μορφή, οι οργανώσεις δημοσιεύουν τα 

προβλήματά τους στο πλήθος με τη χρήση ΤΠΕ. Αυτές οι πλατφόρμες γενικά 

προσελκύουν και διατηρούν περισσότερα ή λιγότερο εξειδικευμένα πλήθη που 

βασίζονται στην ειδική εστία της πλατφόρμας. Όταν εφαρμόζονται στην καινοτομία, 
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αυτές οι πλατφόρμες αποκαλούνται ανοιχτές πλατφόρμες καινοτομίας (Sawhney et 

al., 2003) και αντιπροσωπεύουν τόσο τη γένεση ιδεών όσο και την επίλυση 

προβλημάτων, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές του ΠΛΗ. (Brabham 2008, 

Morgan & Wang 2010). Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτή την περίπτωση, είναι 

μικρότερος από αυτόν στην ΕΑΕ, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής για το αν η 

συμμετοχή θα είναι ανώνυμη ή όχι, με τις περισσότερες φορές να επιλέγεται η 

επώνυμη συμμετοχή. Έπαθλα και βραβεία προσφέρονται γενικά στο πλήθος ως 

ανταμοιβή για τις καλύτερες λύσεις που υποβάλλονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

απαιτείται η υποβολή ανεξάρτητων λύσεων ή συμμετοχών σε διαγωνισμούς, ενώ 

άλλες επιτρέπουν ή ακόμα και ενθαρρύνουν τη δημιουργία ομάδων και, συνεπώς, τη 

συνεργασία μέσα στο πλήθος. 

3.1.3 Μοντέλο Ανοιχτής Συνεργασίας 

Στο Μοντέλο Ανοικτής Συνεργασίας – ΜΑΣ (Open Collaboration Model), οι 

οργανώσεις δημοσιεύουν τα προβλήματά τους ή ευκαιρίες για το ευρύ κοινό μέσω 

ΤΠΕ (Crump, 2011; Adi, Erickson & Lilleker 2014). Οι συνεισφορές από τα πλήθη σε 

αυτές τις προσπάθειες είναι εθελοντικές και συνεπώς, δεν συνεπάγονται γενικά 

εγχρήματη συναλλαγή. Η κλίμακα του πλήθους που συμμετέχει σε αυτά τα είδη 

προσπαθειών μπορεί να ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την εμβέλεια και τη δέσμευση 

των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών πληροφορικής και την αποτελεσματικότητα της 

«ανοικτής πρόσκλησης» για τους εθελοντές. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί σε 

σχέση με το ΜΑΣ, ότι η προσπάθεια αυτοοργάνωσης των συμμετεχόντων, είναι 

λιγότερο περιορισμένη σε σχέση με τις δυο άλλες μορφές (Prpić & Shukla 2013). 

Αυτό σημαίνει, ότι τα άτομα σε αυτά τα μοντέλα, χάρη στην εύκολη πρόσβαση τους 

στα ίδια εργαλεία που οι οργανισμοί χρησιμοποιούν, έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν 

ή να ενισχύσουν την ατζέντα μέσω των δικών τους διαμεσολαβημένων δικτύων 

Πληροφορικής. 

3.2 Μοντέλα ΠΟΛ. 

Παρόλο που στον τομέα του ΠΛΗ. έχουν αναπτυχθεί σημαντικές και αξιόλογες 

έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των αποτελεσματικών πρακτικών, 

ωστόσο για τον δημόσιο τομέα, και το φαινόμενο του ΠΟΛ., αναφέρονται αντίστοιχα 

περιορισμένες μελέτες, σε παρόμοια επίπεδα πλάτους και βάθους, πιθανότατα επειδή 



19 

 

 

 

το δεύτερο είναι πολύ πιο πρόσφατο φαινόμενο από το πρώτο (Nam, 2012; Mergel 

and Desouza, 2013).  

Στην προσπάθεια χαρτογράφησης της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ΠΟΛ., 

αναφέρονται τέσσερις βασικοί μέθοδοι, βασισμένες σε ΤΠΕ, και υποστηρίζουν τόσο 

την «ενεργή» όσο και την «παθητική» κινητροδότηση της συμμετοχής
5
, με στόχο την 

αποτελεσματική ανάκτηση πληροφοριών και γνώσεων σχετικών με την πολιτική, 

καθώς και την ανατροφοδότηση με ιδέες από τους πολίτες, τόσο από το ευρύ κοινό 

όσο και από εμπειρογνώμονες.  

3.2.1 Ενεργητική Μέθοδος / Αναζήτηση από ειδικούς (Active Web 1.0 Expert 

Sourcing) 

Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί τεχνολογίες βασισμένες στο web 1.0. Οι πολίτες 

καλούνται να συμμετάσχουν σε διαρθρωμένα φόρουμ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

όπου το πλαίσιο τίθεται αυστηρά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για χώρο, στον οποίο 

οι συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν βάση συγκεκριμένων κανόνων 

αυθεντικοποίησης, και μόνο για συγκεκριμένο σχολιασμό, ο οποίος και σχετίζεται με 

προηγούμενες καταχωρίσεις σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες, που βασίζονται 

σε μια "οντολογική συζήτηση". Δεν τίθεται περιορισμός ως προς τη συμμετοχή
6
, ενώ 

αυτή η δομή στοχεύει στην τόνωση της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης. Αυτό το πρωταρχικό μοντέλο δομημένου φόρουμ ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης, επιτρέπει σε κάθε συμμετέχων να εισάγει πέντε είδη αποσπασμάτων: 

                                                 
5 Οι όροι «ενεργητική» και «παθητική» μέθοδος, σε αυτή την περίπτωση έχουν ως υποκείμενο τον ίδιο το φορέα 

και όχι τους πολίτες που μετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις και πρωτοβουλίες. Χρησιμοποιούνται, ο μεν πρώτος 

για  να διευκρινίσει ότι ο καθορισμός της θεματολογίας γίνεται από τον ίδιο το φορέα (καθοδική διαμόρφωση 

ατζέντας / agenda setting top down), ενώ αντίστοιχα ο δεύτερος για να αναδείξει την συμμετοχή των ίδιων των 

πολιτών στη διαμόρφωση της θεματολογίας (ανοδική διαμόρφωση ατζέντας /  agenda setting bottom up).   

6 Η δομημένη ηλεκτρονική διαβούλευση είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική για λιγότερο εξοικειωμένους χρήστες, 

εγείροντας προβληματισμούς για το κατά πόσο είναι κατάλληλη για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό, 

ενώ θεωρείται ότι θα ήταν καταλληλότερή για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις με ειδικούς. Ωστόσο, όσον αφορά τη 

χρησιμότητα, φαίνεται ότι η δομημένη ηλεκτρονική διαβούλευση είναι καλύτερη από την κανονική αδόμητη, 

ειδικά για τη διεξαγωγή σημαντικών συζητήσεων, τόσο για τους λιγότερο εξειδικευμένους χρήστες, όσο και για 

διαρθρωμένες και υψηλότερης ποιότητας συζητήσεις. Πιο εξελιγμένοι χρήστες φαίνεται να αντιλαμβάνονται μια 

μεγαλύτερη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού δομημένου εργαλείου διαλόγου από ό, τι τα λιγότερο εξοικειωμένοι,  

δεδομένου ότι οι πρώτοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ καλύτερα τη σύνθετη γλώσσα συζήτησης και 

αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες αυτών των εργαλείων για τη διάρθρωση μιας συζήτησης. Αυτού 

του είδους η πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή  πολιτών με υψηλότερη ποιότητα 

πληροφόρησης, γνώσης, ιδεών / προτάσεων και δημιουργίας επιχειρημάτων σχετικά με ένα κοινωνικό πρόβλημα. 

Ωστόσο, το δείγμα αυτό, μπορεί να είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικό, αντανακλώντας τις απόψεις των 

εμπειρογνωμόνων ή πολιτών με ανώτερη εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ικανότητα για πιο ουσιαστική 

επιρροή και συμμετοχή σε τέτοιες δομημένες συζητήσεις (Gilens,2014; Loukis and Wimmer 2010, 2012). 
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θεματολογία, εναλλακτικές λύσεις, επιχειρήματα υπέρ, αντιρρήσεις και σχόλια (Kunz 

and Rittel 1970; Conklin and Begeman 1989; Conklin 2003). 

3.2.2 Ενεργητική Μέθοδος / Πληθοπορισμός (Active Web 2.0 Citizen Sourcing) 

Σε αυτή τη μέθοδο μια κυβέρνηση ή ένας οργανισμός έχει ισχυρό ενεργό ρόλο, όπου 

κατευθύνει, ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα ή μια δημόσια πολιτική, στους 

δικούς της πολλαπλούς λογαριασμούς κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, και αναζητά 

πληροφορίες, γνώση, άποψη και ιδέες από τους πολίτες. Το σχετικό περιεχόμενο που 

δημιουργήθηκε από τους πολίτες, λαμβάνεται αυτόματα και επεξεργάζεται 

προκειμένου να παραχθούν χρήσιμα και αναλυτικά στοιχεία πολιτικής.  

Αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται από λιγότερη προ – δομημένη συζήτηση από την 

προηγούμενη και, με τη χρήση δημοφιλών κοινωνικών μέσων, επιτρέπει την επίτευξη 

ευρύτερων και ετερογενών ακροατηρίων,  σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με 

χαμηλότερο κόστος, καθώς και τον εντοπισμό ευρέος φάσματος συγκεκριμένων 

προβλημάτων / θεμάτων που αντιλαμβάνονται οι πολίτες σε σχέση με μια υπό 

συζήτηση πολιτική. Ο πλούτος των σχολίων από διαφορετικές ομάδες πολιτών, 

παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των θετικών αξιών αλλά επίσης και 

«αρνητικών αξιών», σε σχέση με την ιδιαίτερη πολιτική ή τον τομέα της πολιτικής εν 

γένει, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αξιολόγηση 

δημόσιων πολιτικών που παράγουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και "δημόσια αξία" 

(δηλ. προώθηση συλλογικών αξιών και προτιμήσεων) (Cordella και Bonina 2012).  

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματική στην 

δημιουργίας λύσεων, καθώς και στη σύγκλιση μεταξύ διαφορετικών απόψεων
7
. Από 

τη άλλη, θεωρείται καινοτόμος στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής, αφού 

παρέχει τις προϋποθέσεις για ευρεία διάδοση και υιοθέτηση προτάσεων και ιδεών. Σε 

γενικές γραμμές, τα οφέλη της μεθόδου εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από την 

πολιτική παράδοση της κυβερνητικής υπηρεσίας στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

πολίτες σε όλες τις φάσεις της χάραξης πολιτικής, με το βαθμό εξοικείωσης και την 

εμπειρία στην χρήση κοινωνικών μέσων για το σκοπό αυτό, και στο γενικό βαθμό 

προσαρμοστικότητας του φορέα απέναντι στην καινοτομία (Ferro et al., 2013; 

Charalabidis et al. 2014a). 

                                                 
7 Έτσι, αυτή η μέθοδος που στηρίζεται στις ΤΠΕ βασίζεται στους πολίτες, επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών, 

γνώσεων, απόψεων και ιδεών από ευρύτερες ομάδες πολιτών, αλλά χαμηλότερης ποιότητας από την προηγούμενη 

μέθοδο, και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει ολόκληρη την κοινωνία. Επίσης, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την 

κυριαρχία ορισμένων οργανωμένων ομάδων συμφερόντων. 
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3.2.3 Παθητική Μέθοδος / Πληθοπορισμός (Passive Web 2.0 Citizen Sourcing) 

Η τρίτη μέθοδος, επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του πολιτικού περιεχομένου που 

μπορεί να αναπτύσσουν οι πολίτες σε διάφορους εξωτερικοί λογαριασμούς 

κοινωνικών μέσων
8
, που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση. Σε αυτή τη μέθοδο, η 

κυβέρνηση έχει λιγότερο ενεργό και παθητικότερο ρόλο, συλλέγοντας και αναλύοντας 

το περιεχόμενο σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια δημόσια πολιτική ενδιαφέροντος, η 

οποία έχει παραχθεί ελεύθερα από τους πολίτες, χωρίς άμεση διέγερση και 

κατεύθυνση και προχωρά στην επεξεργασία του και τον υπολογισμό χρήσιμων 

αναλυτικών στοιχείων πολιτικής. Οι πηγές συλλογής εξωτερικών δεδομένων 

αναζητούνται τακτικά σε σχέση με τον προς ρύθμιση τομέα, και το περιεχόμενο που 

συλλέγεται υποβάλλεται σε πολύπλοκη επεξεργασία. (Loukis et al. 2015;  

Androutsopoulou et al. 2015). 

Η μέθοδος αυτή, μπορεί να παράσχει σημαντική στήριξη στη χάραξη μιας δημόσιας 

πολιτικής, διασφαλίζοντας χαμηλό κόστος και γρήγορη εκτίμηση της στάσης των 

πολιτών σχετικά με μια προοπτική ή την υπάρχουσα πολιτική, καθώς και τον 

εντοπισμό των σχετικών θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία. Με την 

παρακολούθηση προσεκτικά επιλεγμένων εξωτερικών πηγών υψηλής ποιότητας είναι 

δυνατή η συλλογή πληροφοριών, γνώσεων, απόψεων, ιδεών και επιχειρημάτων, τόσο 

από εξειδικευμένα κοινά (π.χ. έμπειροι δημοσιογράφοι και εμπειρογνώμονες, που 

δημιουργούν πολιτικό περιεχόμενο στις πηγές που παρακολουθούνται), όσο και από 

απλούς πολίτες (οι οποίοι συνήθως σχολιάζουν το παραπάνω πολιτικό περιεχόμενο). 

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή ενέχει ορισμένους κινδύνους, αναφορικά με την πιθανή 

εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών. Από την προοπτική του ΠΟΛ., υπάρχει 

και πάλι κάποια αβεβαιότητα σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα του περιεχομένου 

που συλλέγεται από τις παρακολουθούμενες πηγές (δηλ. εάν τα αποτελέσματα που 

παρέχονται από τη μέθοδο αυτή αντικατοπτρίζουν τη γενική κοινή γνώμη ή όχι), 

καθώς και για την αξιοπιστία του δείγματος (δηλαδή εάν δεν είναι προκατειλημμένες, 

μη χειραγωγημένες και καλής ποιότητας). Ωστόσο, η σημαντική διαφορά αυτής της 

μεθόδου από τις προηγούμενες είναι ότι επιτρέπει τη μείωση αυτού του κινδύνου, 

επιλέγοντας ένα κατάλληλο μεγάλο και αντιπροσωπευτικό σύνολο υψηλής 

αξιοπιστίας και έλεγχο των πηγών που πρέπει να παρακολουθούνται. Η μέθοδος αυτή 

                                                 
8 Για παράδειγμα μέσω της παρακολούθησης διαφόρων εξωτερικών πολιτικών ιστολογίων, φόρουμ, ιστοτόπων 

ειδήσεων, καθώς και λογαριασμών Facebook, Twitter, κλπ. λογαριασμών. 
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θεωρείται ως καινοτομία, αφού έχει τις περισσότερες από τις θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις για ευρεία αποδοχή και διάχυση. Ειδικότερα, προσφέρει ισχυρό σχετικό 

πλεονέκτημα στις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις για τον ίδιο σκοπό και έχει υψηλά 

επίπεδα δοκιμασίας σε περιορισμένη κλίμακα. Επίσης, έχει ένα καλό επίπεδο 

συμβατότητας με τη διαμόρφωση πολιτικής, τις διαδικασίες, τις ανάγκες, τις 

νοοτροπίες και τις αξίες των ανθρώπων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δημόσιες 

πολιτικές. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος δεν φαίνεται να είναι εύκολη στη χρήση, καθώς 

απαιτεί την κατασκευή πολύπλοκων μοντέλων του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής 

που μας ενδιαφέρει (Loukis et al. 2015;  Androutsopoulou et al. 2015). 

3.2.4 Παθητική Μέθοδος / Αναζήτηση από ειδικούς (Passive Web 2.0 Expert 

Sourcing) 

Η τέταρτη μέθοδος, συλλέγει σχετικές πληροφορίες, γνώσεις και ιδέες που 

δημοσιεύονται από εμπειρογνώμονες σε διάφορους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων 

που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση. Θεσπίζει μια «επιλεκτική» προσέγγιση, 

εστιάζοντας στις πιο γνώστες και αξιόπιστες πηγές, ανάλογα με τη θεματολογία, 

χρησιμοποιώντας τη φήμη των προηγμένων δημιουργών αξιολόγησης και διαχείρισης, 

και εστιάζοντας επίσης στις πιο σχετικές πηγές σε κάθε θέμα, χρησιμοποιώντας τις 

τεχνικές αξιολόγησης της συνάφειας των εγγράφων. Αυτές οι αξιολογήσεις των 

συγγραφέων, η καταλληλότητα της φήμης και των εγγράφων καθορίζει τη σειρά 

παρουσίασης του περιεχομένου ως απάντηση στα ερωτήματα των χρηστών και ως εκ 

τούτου, έχει προτεραιότητα το σχετικό περιεχόμενο των εμπειρογνωμόνων 

(Charalabidis et al., 2014b). 

4. Από το μοντέλο του ΠΛΗ. στο μοντέλο του ΠΟΛ. 

4.1 Σύγκριση ΠΛΗ. και ΠΟΛ.  

Από το 2008 παρατηρείται μια τάση στους δημόσιους οργανισμούς
9
 να 

συμπεριλάβουν το μοντέλο του ΠΛΗ. στη δραστηριότητά τους, ιδίως για τη 

δημιουργία νέων ιδεών ή την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα, καθώς 

και να επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν στις δράσεις της διοίκησης. Το 

                                                 
9 Ως πρόδρομος της αξιοποίησης μεθόδων ΠΛΗ. σε δημόσιους οργανισμούς θεωρείται ο Πρόεδρος Μπαράκ 

Ομπάμα, αφού η 21η του Ιανουαρίου 2009, μπορεί να θεωρηθεί συμβολική στιγμή με την υπογραφή μνημονίου για 

τη διαφάνεια και την ανοικτή διακυβέρνηση, εισάγοντας τον κανόνα της διαφάνειας και της συμμετοχής των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
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γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος
10

 γύρω 

από το φαινόμενο του ΠΟΛ., ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς αναφορές, 

προκειμένου για την διεξοδική ανάλυση του φαινομένου (Brabham, 2015). 

Στη βιβλιογραφία, αναφέρονται διάφορες τυπολογίες, ωστόσο δύο είναι ευρέως 

διαδεδομένες, αυτές των Howe και Brabham.  

Ο Howe (2006) διακρίνει τέσσερα μοντέλα ΠΛΗ.:  

 συλλογική νοημοσύνη, σοφία του πλήθους,  

 δημιουργικότητα από το πλήθος (crowdcreation),  

 ψηφοφορία του πλήθους (crowdvoting) και,  

 χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding).  

Αντίστοιχα, ο Brabham (2015) θεωρεί τα ακόλουθα, ως παραλλαγές του ΠΛΗ. και 

κάτω από αυτή την τυπολογία, επικεντρώνει τα μοντέλα ΠΟΛ.: 

 ανακάλυψη και διαχείριση γνώσης,  

 διάχυση έρευνας, 

 ομότιμα ρυθμιζόμενη δημιουργική παραγωγή (peer‑vetted creative 

production) και ,  

 εργασίες που σχετίζονται με την κατανεμημένη ανθρώπινη ευφυΐα. 

Ωστόσο, και πέρα των ανωτέρω τυπολογιών, η ιδιορρυθμία των ΠΟΛ. μοντέλων, 

έγκειται στο ότι αποσκοπούν στο γενικότερο κοινό συμφέρον μιας κοινωνίας, σε 

αντίθεση με τα ΠΛΗ., που στόχο έχουν την ανάληψη δράσης προς όφελος 

συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων. 

Από τη διαφορετική φύση των μοντέλων ΠΛΗ. και ΠΟΛ., προκύπτουν και οι 

βασικότερες διαφορές τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κυριότερες διαφορές 

μεταξύ των δύο εγχειρημάτων αφορούν τα ρίσκα που το πρώτο εμπεριέχει και την 

έλλειψη επαρκούς, ποικίλου και γνώριμου, ενεργού πλήθους. Τα προβλήματα αυτά 

σχετίζονται τις περισσότερες φορές με το ψηφιακό χάσμα και τις συνακόλουθες 

ανισότητες συμμετοχής (δηλ. υπο-εκπροσώπηση ορισμένων ομάδων και υπερ-

εκπροσώπηση ορισμένων άλλων). Επιπλέον σημαντική είναι η μεροληψία και 

χειραγώγηση του πλήθους. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ενός συστήματος ΠΟΛ. για τη 

                                                 
10 Οι περισσότερες έρευνες καλύπτουν τον τομέα της ψυχολογίας και της επιστήμης των πληροφοριών. Σε σπάνιες 

εργασίες που σχετίζονται με οικονομικές επιστήμες υποδεικνύεται ότι ο ΠΟΛ. μπορεί να είναι χρήσιμος στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό (Brabham, 2009), στη  συλλογή (Crampton, 2009; Goodchild, 2009), ή στην κοινή χρήση 

δεδομένων (Hudson-Smith et al., 2009). 
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στήριξη της διατύπωσης μιας δημόσιας πολιτικής υπερβαίνει ή τουλάχιστον 

διαχειρίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό τους παραπάνω κινδύνους (Agafonovas and 

Alonderiene, 2013; Sharma , 2010; Geiger et al., 2011).  

Ένα επιπλέον ζήτημα που ανακύπτει, είναι η ευστάθεια της κινητροδότησης και η 

δίκαιη κατανομή των δημιουργούμενων προϊόντων/υπηρεσιών. Λεπτομερέστερα στα 

συστήματα ΠΛΗ. δεν διασφαλίζεται, προς το κοινό όφελος, η δημιουργία κινήτρων 

(Abu-Tayeh et al., 2018) αλλά ούτε και η δίκαιη κατανομή και χρήση των 

παραγόμενων προϊόντων στους  χρήστες. Από την άλλη, στα μοντέλα ΠΟΛ., οι ίδιοι 

οι θεσμοί διασφαλίζουν αφενός ότι η συμμετοχή εκπορεύεται από την επιθυμία για 

ρύθμιση ενός τομέα γενικού ενδιαφέροντος, ενώ από την άλλη το εξαγόμενο 

αποτέλεσμα  διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο. 

Τέλος σημαντική διαφορά είναι η εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο και με τους 

εκάστοτε πολιτικούς στόχους. Η διαλεκτική μεταξύ πολιτών και θεσμών στα 

συστήματα ΠΟΛ. εγγυάται την ενεργοποίηση των πρώτων και την διασφάλιση όλων 

των δυνατών πόρων για τους δεύτερους.  

4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για χρήση ΠΟΛ. σε Δημόσιους 

Οργανισμούς 

Σύμφωνα με τον Rouse (2010) η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση για χρήση ΠΟΛ. από ένα δημόσιο οργανισμό είναι σημαντική,  καθώς η 

έλλειψή της μπορεί να συμβάλει στην απώλεια πολύτιμων πόρων του οργανισμού. 

Πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να ομαδοποιήσουν τους παράγοντες εκείνους που 

καθορίζουν την απόφαση για τη χρήση τέτοιων μοντέλων, καθώς μια τέτοια 

ομαδοποίηση μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών απειλών που 

προκύπτουν, από την ανάθεση καθηκόντων σε με μια άγνωστη, εικονική ομάδα 

πολιτών. Οι παράγοντες αυτοί, αντιστοιχούν σε τέσσερις ομάδες, προκειμένου να 

επισημανθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα διλήμματα και τα αληθινά κίνητρα των 

ενεργειών και είναι: 

 το είδος της εργασίας, 

 το ανθρώπινο δυναμικό, 

 η διαχείριση και, 

 το τεχνολογικό περιβάλλον. 
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Το είδος της εργασίας θεωρείται αποφασιστικός παράγοντας για την  ανάθεσή της ή 

όχι σε ΠΟΛ. διαδικασίες (Ranade and Varshney, 2012). Είναι σημαντικό να 

κατανοηθεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους εγχειρήματα για 

οποιοδήποτε σκοπό και είδος εργασίας (Burger-Helmchen and Pénin, 2010). Ο 

βασικότερος λόγος έγκειται στο γεγονός ότι τα μέλη της εικονικής κοινότητας είναι 

ανώνυμα, και ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με την εμπλοκή του πλήθους, την 

πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία, την πνευματική ιδιοκτησία ή το απόρρητο των 

δεδομένων (Lenart-Gansiniec, 2017). Έτσι, προτείνεται, ότι προκειμένου να αυξηθεί η 

πνευματική ασφάλεια, μπορούν να χωριστούν μεγαλύτερου βεληνεκούς εργασίες σε 

μικρότερες (Feller, 2012). Τα πιο συνηθισμένα καθήκοντα που απευθύνονται στο 

πλήθος είναι οι μικρο-εργασίες, οι μεγαλο-εργασίες και οι δημιουργικές εργασίες.  

Οι μικρο-εργασίες είναι καθήκοντα, τα οποία δεν απαιτούν τη συνεργασία πολλών 

ατόμων, την αφοσίωση μεγάλου χρόνου  ή την αναγκαιότητα για οικονομική αμοιβή. 

Αυτό που είναι σημαντικό για τέτοιου είδους εγχειρήματα είναι η συμμετοχή του 

πλήθους. Τέτοιου είδους εργασίες, μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την 

ένδειξη των εγκαταστάσεων σε έναν χάρτη, την μετάφραση σύντομων κειμένων ή και 

την κοινοποίηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτός ο τύπος εργασιών μπορεί 

να εφαρμοστεί, σύμφωνα με την τυπολογία του Brabham στην «ανακάλυψη της 

γνώσης».  

Οι μεγαλο-εργασίες είναι εργασίες, που απαιτούν, τη συμμετοχή μεγαλύτερου 

αριθμού ατόμων οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους, τη δέσμευση περισσότερου 

χρόνου, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες. Μπορεί να συμβάλουν στην αναζήτηση 

ιδεών, ή και να λειτουργήσουν ως μέσο επίλυσης ή απαντήσης σε προβλήματα που 

αναφέρθηκαν από τον οργανισμό. Πρόκειται για πρωτοβουλίες «διάχυσης της 

έρευνας».  

Οι δημιουργικές εργασίες είναι συνδεδεμένες με τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία. Αντιστοιχούν στη βελτίωση της προσφοράς ή του τρόπου λειτουργίας 

ενός οργανισμού, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εγείρεται, ενθαρρύνοντας το πλήθος 

να δημιουργήσει νέες ιδέες, προϊόντα ή υπηρεσίες, για την επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων. Αναφέρεται στο μοντέλο «ομότιμα ρυθμιζόμενη δημιουργική 

παραγωγή».  
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Ο επόμενος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. 

Ένας φορέας μπορεί να προχωρήσει σε δράσεις ΠΟΛ., στην περίπτωση που δεν 

διαθέτει επαρκή αριθμό εργαζομένων για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας 

(Malone et al., 2010) ή όταν η εργασία αυτή απαιτεί υψηλούς πόρους, δεξιότητες ή 

ικανότητες. Ένα παράδειγμα  αποτελούν οι εργασίες στις οποίες η διαδικασία 

δημιουργίας είναι ανοικτή στους χρήστες του διαδικτύου. Τότε, αυτό που απαιτείται 

είναι η γνώση, η δημιουργικότητα και η καινοτομία για δημιουργία νέων ιδεών ή 

λύσεων.  

Από την άλλη, η διοίκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τη λήψη 

απόφασης για χρήση ΠΟΛ. μεθόδων από ένα οργανισμό. Συγκεκριμένα, η απόφαση 

έχει να κάνει με το κόστος, τον συντονισμό αλλά και τη διαχείριση του κινδύνου. Η 

θέληση για εξοικονόμηση πόρων ή η έλλειψη κονδυλίων για την πραγματοποίηση 

μιας δράσης, μπορεί να αποτελούν την προϋπόθεση για τη λήψη της απόφασης (Zhao 

and Zhu, 2012). Επιπλέον, ο συντονισμός των δράσεων και των μηχανισμών είναι 

καθοριστικής σημασίας για τέτοιου είδους εγχειρήματα, αφού η έλλειψή τους μπορεί 

να σημαίνει απώλεια πόρων. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί οφείλουν να διαθέτουν 

εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης ροής εργασίας (Potter et al., 2010), διαχείρισης 

μελών (Dow et al., 2011) και διαχείριση συμφωνιών (Psaier et al., 2011). Επιπλέον, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ο οργανισμός να διαθέτει ανεπτυγμένους μηχανισμούς 

ελέγχου και κινητροδότησης των συμμετεχόντων, διαφορετικά ενέχει ο κίνδυνος να 

παραχθεί μη ποιοτικό αποτέλεσμα (Zhao and Zhu, 2012). Το τελευταίο, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό σε εργασίες που σχετίζονται με «την κατανεμημένη ανθρώπινη 

ευφυΐα» δεδομένου ότι η γνώση του πλήθους χρησιμοποιείται εδώ για να εκτελέσει 

συγκεκριμένες, συχνά περίπλοκες εργασίες ή ανάλυση μεγάλης ποσότητας 

δεδομένων.  

Η τελευταία ομάδα παραγόντων συνδέεται με το τεχνολογικό περιβάλλον, και 

ειδικότερα με την επιλογή συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων για την 

πραγματοποίηση ΠΟΛ. δράσεων. Το προσφερόμενο πλήθος ΤΠΕ, και η εξοικείωση 

με αυτό, μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικός παράγοντας, ενώ η επιλογή της 

κατάλληλης λύσης, πρέπει να υπαγορεύεται από τους στόχους τους οποίους επιθυμεί 

να επιτύχει ένα ΠΟΛ. εγχείρημα. Επιπλέον, οι υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές 

του οργανισμού, μπορεί να καθορίσουν την στρατηγική επιλογής ανάθεσης των 

εργασιών σε ανάλογα κάθε φορά ακροατήρια.   
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Β Μέρος: Παραδείγματα και Ανάλυση 

5. Παραδείγματα 

5.1 Μεθοδολογικές Σημειώσεις 

Προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τη χρήση των 

μοντέλων ΠΛΗ. και ΠΟΛ., εξετάσθηκε μια σειρά επιλεγμένων παραδειγμάτων, λίστα 

των οποίων παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας, τα οποία και 

αντλήθηκαν κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης των ακόλουθων ιστοτόπων
11

: 

i) The Living Library, https://thelivinglib.org/collection/ 
ii) Knowledge Base of UN Public Service Awards Initiatives, 

https://publicadministration.un.org/en/Research/Case-Studies/unpsacases 
iii) OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), https://www.oecd-

opsi.org/ 
iv) OGP citizENGAGE, https://www.ogpstories.org/ 

Η επιλογή των παραδειγμάτων, έγινε με κριτήριο την κάλυψη όσο το δυνατό 

μεγαλύτερης θεματολογίας, της διασποράς τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, της εμπλοκής διαφόρων βαθμών διοίκησης κατά 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εγχειρημάτων, ενώ για την επιλογή βασικός 

παράγοντας ήταν κατά πόσο υπήρχε διαθέσιμη επαρκής τεκμηρίωση του κάθε 

εγχειρήματος. 

Από το σύνολο των μελετώμενων εγχειρημάτων, επιλέχθηκε η αναλυτική παρουσίαση 

έξι περιπτώσεων, όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1, με προσπάθεια αντιπροσώπευσης 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους θεματολογίας, βαθμών διοίκησης αλλά και 

γεωγραφικής και οικονομικής διασποράς. 

Στα παραδείγματα, η δομή της παρουσίασης ακολουθεί το μοντέλο της μεθόδου αιτίας 

αποτελέσματος 5W1H
12

, όπου στόχος είναι να διερευνηθεί η κάθε δράση μέσα από 

την απάντηση έξι ερωτήσεων και αναλυτικότερα, του τι (What), ποιος (Who), πότε 

(When), πού (Where), γιατί (Why) και πως (How).  

 

                                                 
11 Η επιλογή των ιστοτόπων έγινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και συνεργασίας με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. 

Γκούσκο, ως χώροι κατάλληλοι για τους ερευνητικούς σκοπούς της παρούσας εργασίας. 

12 Η μέθοδος 5W1H, αφορά σε μια σειρά ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις θεωρούνται βασικές στη συλλογή 

πληροφοριών ή την επίλυση προβλημάτων. Συχνά αναφέρονται στη δημοσιογραφία (βλέπε ειδησεογραφικό στυλ), 

στην έρευνα και στις αστυνομικές έρευνες. Αποτελούν την φόρμουλα προκειμένου να παραχθεί η πλήρης ιστορία 

για ένα θέμα, αφού σύμφωνα με την αρχή των 5W1H, μια αναφορά μπορεί να θεωρηθεί πλήρης μόνο αν απαντήσει 

σε αυτά τα ερωτήματα (“5Ws”,2015). 

https://thelivinglib.org/collection/
https://publicadministration.un.org/en/Research/Case-Studies/unpsacases
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.ogpstories.org/
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Τίτλος Περιοχή / Οικονομική Περιοχή Θεματολογία Επίπεδο 

Διοίκησης 

Υποχρεωτική 

Ασφάλιση έναντι 

Τρίτων 

Καμπέρα Αυστραλίας / Ανεπτυγμένη Ανοικτή 

Διακυβέρνηση / 

Νομοθεσία 

Κεντρική 

Κυβέρνηση  

Εύρεση χώρων 

για πρόσφυγες 

μέσω του 

Προγράμματος 

FindingPlaces 

Αμβούργο, Γερμανία / Ανεπτυγμένη Προσφυγικό / 

Χωροταξικός 

Σχεδιασμός 

Δήμος 

Σχεδιάζοντας τις 

διαδρομές της 

πόλης 

Πόλη του Μέξικο, Μεξικό / 

Αναπτυσσόμενη 

Μεταφορές / 

Χαρτογράφηση 

Δήμος 

Διαδικτυακή 

Πύλη Δημοσίων 

Συμβάσεων 

(NOCOPO) 

Νιγηρία / Αναπτυσσόμενη Δημόσιες Συμβάσεις 

/ Διαφάνεια 

Κεντρική 

Κυβέρνηση 

Δευτερεύουσες 

Πόλεις 

Ποκάρα, Νεπάλ  / Αναπτυσσόμενη Χαρτογράφηση / 

Πολιτική Προστασία 

Δήμος / ΜΚΟ  

Μια Συνεργασία, 

με βάση τον 

πολίτη, για την 

Ενεργειακή 

Απόδοση των 

Κτηρίων 

Έντμοντον, Καναδάς / Ανεπτυγμένη Ενέργεια Κεντρική 

Κυβέρνηση/ 

Περιφέρεια/ Δήμος 

Πίνακας 1: Λίστα και Διαστάσεις Επιλογής Παρουσιαζόμενων Παραδειγμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

5.2 «Υποχρεωτική Ασφάλιση έναντι Τρίτων» -  Καμπέρα, Αυστραλία 

«Compulsory Third Party – CTP» 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:  

https://www.yoursay.act.gov.au/ctp 

Εικόνα 1: Πρόγραμμα “Compulsory Third Party – CTP” 

 

Πηγή: http://www.yoursay.act.gov.au/ctp 

(WHAT): Στόχο της δράσης Compulsory Third Party (CTP), αποτέλεσε ο σχεδιασμός 

ενός βιώσιμου προγράμματος οδικής ασφάλειας, για καλύψεις έναντι τρίτων στην 

Επικράτεια της Αυστραλιανής πρωτεύουσας (Australian Capital Territory, ACT). 

Προκειμένου για τον όσο το δυνατό πιο συμμετοχικό και αποδοτικό καθορισμό του 

πλαισίου ρύθμισης, η κυβέρνηση της ACT επέλεξε για την εξεύρεση λύσης, να 

εμπλέξει μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων μερών τους κάτοικους της πόλης. Το 

καινοτόμο στην όλη δράση, εστιάζεται στην εκ των προτέρων δέσμευση της 

κυβέρνησης, για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτάσεων που θα εξάγονταν 

από το διάλογο των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών
13

. Για την υλοποίηση της 

δράσης, συστάθηκε μια Κριτική Επιτροπή (Citizens Jury) αποτελούμενη από πολίτες 

της Καμπέρα για το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης. Η επιτροπή είχε την 

εντολή να απαντήσει στην ακόλουθη ερώτηση: «Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι ενός 

βελτιωμένου συστήματος CTP για την καλύτερη εξισορρόπηση των συμφερόντων 

όλων των χρηστών του οδικού δικτύου». Η επιλογή των πολιτών έγινε μέσω 

διαδικασίας τυχαίας επιλογής
14

.  

                                                 
13 Η στρατηγική δέσμευσης που αναπτύχθηκε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος CTP απαιτούσε αυτή την εκ 

των προτέρων δέσμευση, πριν από την επιλογή των συμμετεχόντων και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε 

εργασίας, διαδικασία που για πρώτη φορά συνέβη στην Αυστραλία. 

14 Η τυχαία επιλογή των πολιτών παρέχει ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινότητας, διασφαλίζοντας ότι 

υπάρχει δημόσια κρίση και όχι απλοϊκή κοινή γνώμη. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από μαθητές 

γυμνασίου έως συνταξιούχους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.  

https://www.yoursay.act.gov.au/ctp
http://www.yoursay.act.gov.au/ctp
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Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, τα μέλη της επιτροπής, αντάλλαξαν απόψεις με 

εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενους, και άτομα που επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα 

και εξέτασαν τις δημόσιες υποβολές στην ιστοσελίδα "Your Say
15

" για 4 ημέρες, ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα με τα προγράμματα CTP από άλλα κράτη.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η επιτροπή των πολιτών είχε πρόσβαση σε 

αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες και προοπτικές, σε ολόκληρη την εξεταζόμενη 

θεματολογία. Η κυβέρνηση ανέλαβε την υποστήριξη της επιτροπής για να διερευνήσει 

και να εξετάσει την ακρίβεια των απόψεων και την ποιότητα των στοιχείων. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων (Stakeholder Reference 

Group SRG)
16

, στην οποία συμμετείχαν βασικοί ενδιαφερόμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβέρνησης, οι οποίοι έδρασαν επικουρικά στην 

επιτροπή των πολιτών. Αυτή η ομάδα διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εξασφάλιση 

ότι η επιτροπή των πολιτών θα παρείχε ισορροπημένη αντιπροσώπευση, ο όλος 

σχεδιασμός και οι τελικές προτάσεις θα ήταν δίκαιες και αντιπροσωπευτικές ενώ 

παρείχε ουσιαστική συμβολή στα τελικά μοντέλα της επιλογής της κριτικής 

επιτροπής.  

Το τελικό αποτέλεσμα, αποτέλεσε το σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση του νέου 

συστήματος ασφάλισης CTP. Βάση αυτού του σχεδίου, η κυβέρνηση του ACT, 

προχώρησε στην προώθηση σχετικής νομοθετικής δράσης.  

(WHO): Η κυβέρνηση του ACT στα πλαίσια της πολιτικής ανοικτής διακυβέρνησης, 

επέλεξε να εμπλέξει τους ίδιους τους πολίτες της Καμπέρα, προκειμένου για τη 

μεταρρύθμιση του προγράμματος CTP. Το συντονισμό της δράσης, τον ανέθεσε στο 

ινστιτούτο DemocracyCo
17

, ένα μη κυβερνητικό οργανισμό, που έχει ως στόχο μεταξύ 

άλλων το συντονισμό διαδικασιών διαβούλευσης μεταξύ των πολιτών και της 

                                                 
15 Η ιστοσελίδα «Your Say», αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης της κυβέρνησης του ACT, 

περισσότερες πληροφορίες: https://www.yoursay.act.gov.au/ctp  

16 Στο SRG μετείχαν ως ενδιαφερόμενα μέλη, μεταξύ άλλων ένας ανώτερος κυβερνητικός υπάλληλός ως 

ρυθμιστής για θέματα CTP, ένας ανώτερος υπάλληλος της κυβέρνησης ως εκπρόσωπος Δικηγόρων και 

Κοινοτήτων, ένας ειδικός στο σχεδιασμό ασφαλιστικών συστημάτων, μεμονωμένες οργανώσεις και ΜΚΟ 

αντιπροσωπεύοντας άτομα ή ομάδες που είχαν «μερίδιο» ή συμφέρον σχετικά με το εξεταζόμενο ζήτημα, το 

Ασφαλιστικό συμβούλιο της Αυστραλίας, ασφαλιστής ως εκπρόσωπος του βιομηχανικού κλάδου, η νομική 

κοινότητα της πολιτείας, ο οργανισμός υπεράσπισης καταναλωτών για την υγεία / αναπηρία, μέλη της Ιατρικής 

υγειονομικής ακαδημίας, κλπ 

17 Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.democracyco.com.au/what-we-do/citizens-juries/ 

 

https://www.yoursay.act.gov.au/ctp
http://www.democracyco.com.au/what-we-do/citizens-juries/
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Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Το ινστιτούτο, συνέταξε μεταξύ άλλων ένα σχέδιο 

δράσης (CTP, 2017) για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. 

 (WHEN):  Η πρώτη φάση του όλου εγχειρήματος έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 

2017. Αναλυτικότερα, η κριτική επιτροπή, συναντήθηκε για πρώτη φορά τα διήμερα 

14-15 Οκτωβρίου και 28-29 Οκτωβρίου 2017. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της 

στις 28 Μαρτίου του 2018. Η κυβέρνηση, αφού έλαβε υπόψη το πόρισμα της 

επιτροπής προχώρησε στη σύνταξη σχεδίου νόμου, το οποίο και παραπέμφθηκε στις 

20 Σεπτεμβρίου του 2018 στην επιτροπή δικαιοσύνης και κοινοτικής ασφάλειας για 

εξέταση και στη συνέχεια ακολουθήθηκε η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία για 

την ψήφιση και υιοθέτηση της νομοθεσίας. 

(WHERE): Η όλη δράση έλαβε χώρα στην Επικράτεια της Αυστραλιανής 

Πρωτεύουσας, η οποία είναι το διοικητικό διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται η 

πρωτεύουσα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, η Καμπέρα. Το όλο διαμέρισμα έχει 

έκταση 2.358 τ.χλμ. και πληθυσμό 339.000 κατοίκων. Η οικονομική δραστηριότητα 

της ACT επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από την Καμπέρα, ενώ στην περιοχή 

υπάρχει υψηλότερο ποσοστό νεαρών ενηλίκων σε σύγκριση με άλλα κράτη ή περιοχές 

της Αυστραλίας (“ACT”, 2005).  

(WHY): Στην Αυστραλία, το σύνολο των οχημάτων είναι υποχρεωτικό να 

ασφαλίζονται μεταξύ άλλων και έναντι τρίτων, παροχή που είναι γνωστή ως 

Compulsory Third Party (CTP). Η κάλυψη CTP, έχει ως στόχο την παροχή 

αποζημίωσης σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ενεπλέκατε σε τροχαίο 

θανατηφόρο ατύχημα ή σε ατύχημα στο οποίο υπάρχουν τραυματίες. Στην ACT, αυτό 

το είδος ασφάλισης είναι ιδιαίτερα ακριβό, με περιορισμένες καλύψεις, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις η επίλυση των διαφορών κατέληγε σε δικαστικές διαμάχες. Από την 

άλλη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συστημάτων ασφάλισης CTP είναι τεχνικά 

πολύπλοκος, ενώ περιλαμβάνει ισχυρά κεκτημένα συμφέροντα. Ως ζήτημα έχει γενικά 

χαμηλό κοινοτικό ενδιαφέρον, μέχρι να συμβεί κάποιο ατύχημα, ενώ υπήρξε 

σημαντική σύγχυση σχετικά με το προϋπάρχον σύστημα. Για όλους αυτούς τους 

λόγους το εν λόγο πρόβλημα δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστεί. 

Η κυβέρνηση θεώρησε ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος 

ήταν η ενδυνάμωση της κοινότητας και η εμπλοκή της στην ανάπτυξη μιας λύσης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1
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(HOW): Η αρχική δράση έλαβε χώρα μέσω του ισοτόπου «YourSay», όπου από τις 

22 Αυγούστου έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ζητήθηκε να τεθούν οι προτεραιότητές 

των πολιτών σχετικά με το σύστημα ασφάλειας έναντι τρίτων (CTP)
18

. Τα σχόλιά που 

συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν στην κριτική επιτροπή των πολιτών προκειμένου να 

βοηθήσουν στην ενημέρωση των συζητήσεων τους σχετικά με τους τομείς 

προτεραιότητας του προγράμματος. 

Η κριτική επιτροπή συναντήθηκε σε τρία Σαββατοκύριακα για να αναλύσει την 

έρευνα και τις υποβολές εμπειρογνωμόνων, να εξετάσει την ανατροφοδότηση από την 

κοινότητα και να αποφασίσει και να επιλέξει ένα νέο μοντέλο CTP.  

Κατά την πρώτη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2017
 
τα μέλη της 

επιτροπής ενημερώθηκαν για το όλο σχέδιο, τους στόχους, τις προκλήσεις και τα 

ζητήματα τα οποία θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι. Η επιτροπή ήρθε σε επαφή με 

σειρά φορέων και εμπλεκομένων, εκπαιδεύτηκε σε δεξιότητες κριτικής σκέψης, και 

έθεσε τους στόχους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος CTP.  

Στο τέλος αυτού του πρώτου σταδίου, η κριτική επιτροπή διαβίβασε την έκθεσή της 

(Citizen Jury on CTP, 2017) σχετικά με τους στόχους του προγράμματος προς τα μέλη 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων. 

Αφού η κριτική επιτροπή παρέδωσε την έκθεσή της στην παραπάνω ομάδα τον 

Οκτώβριο του 2017, ειδικοί με ανατροφοδότηση από το SRG, ανέλαβαν τη σύνταξη 

τεσσάρων μοντέλων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί από την 

επιτροπή των πολιτών. Αυτά τα μοντέλα υπολογίστηκαν από έναν αναλογιστή για να 

καθορίσουν τον πιθανό αντίκτυπό τους στο κόστος των ασφαλίστρων. 

Η κριτική επιτροπή συνήλθε για τελευταία φορά στις 24 και 25 Μαρτίου 2018. Τα 

τέσσερα σχέδια παρουσιάσθηκαν, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν τη δυνατότητα να 

υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις. Τέλος, τα μέλη της κριτικής επιτροπής συζήτησαν και 

ψήφισαν για το ποιο μοντέλο ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους, όπως αυτοί 

είχαν αρχικά ορισθεί. Στο τέλος των συζητήσεων, η κριτική επιτροπή παρουσίασε μια 

έκθεση σχετικά με το μοντέλο που υιοθέτησε, καθώς  και τους λόγους για το οποίο το 

επέλεξε στην κυβέρνηση (Citizens’ Jury Report, 2018). 

                                                 
18 Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, κατατέθηκαν περισσότερα από 100 σχόλια, 725 απαντήσεις σε ερωτήσεις 

και 328 άτομα εξέφρασαν τη γνώμη τους σχετικά με τις προτεραιότητες για το πρόγραμμα CTP της Καμπέρα. 

Επιπλέον, διενεργήθηκε τηλεφωνική έρευνα σε  515 πολίτες. 
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Η πλήρης έκθεση της κριτικής επιτροπής παρουσιάστηκε επισήμως από τον Chief 

Minister,  Andrew Barr την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και αντιπροσωπεία της κριτικής 

επιτροπής. 

5.3 «Εύρεση χώρων για πρόσφυγες μέσω του Προγράμματος Finding Places» - 

Αμβούργο, Γερμανία 

«CityScope for Finding Places» 

Περισσότερες ΠΛΗ.ροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:  

https://findingplaces.hamburg/index.html 

Εικόνα 2: Πρόγραμμα “Finding Places” 

 

Πηγή: https://findingplaces.hamburg/index.html 

(WHAT): Το έργο Finding Places (FP), αποτελεί μια συμμετοχική δράση, η οποία 

έλαβε χώρα στην πόλη του Αμβούργου με σκοπό την εύρεση κατάλληλων χώρων για 

τη φιλοξενία των προσφύγων που κατέφθαναν στην πόλη.  

Πριν την υιοθέτηση της δράσης η όλη διαδικασία για την κατανομή της στέγασης των 

προσφύγων, πραγματοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες, βάση της νομικής, τεχνικής 

και εξειδικευμένης με το αντικείμενο γνώσης.  

Η ομάδα του έργου FP, οραματίστηκε ένα σχέδιο εξαιρετικά διεπιστημονικού 

χαρακτήρα. Η ανάγκη για συμμετοχή των κατοίκων του Αμβούργου, και της 

αξιοποίησης την πολύτιμης γνώσης τους γύρω από τα θέματα της πόλης, απαιτούσε τη 

χρήση νέων μεθόδων σχετικά με ένα συμμετοχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων
19

.  Τα 

αποτελέσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία συμμετοχής 

αποτέλεσαν συστάσεις για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ενώ συνολικά, σε ποιοτικό 

                                                 
19 Ο στόχος ήταν να ενσωματωθεί η προσωπική εμπειρία των πολιτών και οι τοπικές γνώσεις τους στην πολιτική 

και διοικητική αξιολόγηση των πιθανών τοποθεσιών. Επιπλέον για τον επιτυχή σχεδιασμό του έργου, ήταν 

αναγκαία η συλλογή πολύπλοκων πολεοδομικών δεδομένων, για την αποτελεσματική αναζήτηση και εξεύρεση των 

κατάλληλων χώρων. 

https://findingplaces.hamburg/index.html
https://findingplaces.hamburg/index.html
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επίπεδο, το έργο διευκόλυνε την εποικοδομητική και συνεργατική αλληλεπίδραση, 

την ευαισθητοποίηση και την αίσθηση της ιδιοκτησίας μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατό για τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια δράση με 

τόσο περίπλοκες απαιτήσεις, προτάθηκε ως υποστηρικτικό εργαλείο η χρήση της 

πλατφόρμας CityScope (CS)
20

.   

Το FP άλλαξε την κλίμακα και την ποιότητα των σχεδίων συμμετοχής στο Αμβούργο 

και τη Γερμανία. Έδειξε πώς οι πολίτες θα μπορούσαν γρήγορα να βρουν τις 

κατάλληλες λύσεις για επείγοντα κοινωνικά και αστικά προβλήματα, στην περίπτωση 

αυτή τη μαζική στέγαση προσφύγων στην αστική κοινότητα. Η τελική επιτυχία του 

έργου, δημιούργησε ένα αίσθημα ιδιοκτησίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. 

Δημιούργησε επίσης μια κοινή αντίληψη δικαιοσύνης όσον αφορά τη διανομή των 

φορτίων και των ευθυνών μεταξύ όλων των συνοικισμών της πόλης (ανεξάρτητα από 

την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση).Υποστηριζόμενο από μεγάλη 

δημοσιογραφική κάλυψη, το σχέδιο άλλαξε τη γενική στάση των πολιτών του 

Αμβούργου προς τους πρόσφυγες - από την άποψη της παθητικής δυσκολίας σε μια 

αντικειμενική στάση επίλυσης προβλημάτων. 

(WHO): Τον Ιούνιο του 2015, ο Δήμαρχος της πόλης Όλαφ Σούλτς, υπέγραψε 

μνημόνιο συνεργασίας με το MIT, για την ίδρυση του City Science Lab (CSL) στο 

πανεπιστήμιο HafenCity στο Αμβούργο (HCU). Μέχρι το Φεβρουάριο του 2016, η 

συνεργασία του HCU και του MIT ήταν ο σχεδιασμός μιας διαδικασίας συμμετοχής 

που θα επέτρεπε στους πολίτες να βρουν καταλύματα για μια προβλεπόμενη εισροή 

περίπου 79.000 προσφύγων στην πόλη. Το γραφείο του δημάρχου, ως κεντρικός 

συντονιστής της δράσης,  έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα τριών μηνών για το σχεδιασμό 

του έργου. Η ομάδα του έργου αναπτύχθηκε σε στενό συντονισμό με το Γραφείο της 

Γερουσίας, το Κεντρικό Προσωπικό Συντονισμού Προσφύγων, την περιφέρεια, 

εκπροσώπους της διοίκησης και της Υπηρεσίας Αστικής Ανάπτυξης και 

Αναζωογόνησης του Αμβούργου, και τη συμμετοχή μιας εταιρείας εξειδικευμένης 

                                                 
20 Μια κοινή πλατφόρμα CityScope (CS) περιλαμβάνει μερικά βασικά στοιχεία: Μια προσομοίωση του αστικού 

ιστού (υπό κατάλληλη κλίμακα) τοποθετημένη πάνω σε ένα πλαίσιο πίνακα, μια μονάδα υπολογιστικής ανάλυσης 

και μια μονάδα ανάδρασης. Ένας πίνακας CS περιλαμβάνει συνήθως ένα σύνολο από τουβλάκια LEGO που 

λειτουργούν ως κτίρια ή μαζικά στοιχεία. Η μονάδα υπολογιστικής ανάλυσης διαθέτει αισθητήρες ή κάμερες και 

υπολογιστές για σάρωση του τοπίου σε πραγματικό χρόνο. Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν γύρω από τη διαδραστική 

πλατφόρμα του CS, στην οποία προβαλλόταν τμήμα της πόλης υπό κλίμακα. Τα δεδομένα από τις διοικητικές 

μονάδες της πόλης εμπλουτίστηκαν με την αναγκαία πληροφορία, όπως στοιχεία ιδιοκτησίας και χρήσης γης, 

προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες να προτείνουν κατάλληλα μέρη για τη φιλοξενία των προσφύγων, με 

πιο αξιόπιστο τρόπο.  
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στις διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών για το συντονισμό των συμμετεχόντων στην 

όλη δράση.  

(WHEN): Αφορμή για την υιοθέτηση της εν λόγω δράσης αποτέλεσε η έξαρση της 

προσφυγικής κρίσης το 2015 και οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές στις οποίες 

κλήθηκε να ανταπεξέλθει η πόλη του Αμβούργου, μεταξύ άλλων Γερμανικών πόλεων. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016. 

Οι βασικές ημερομηνίες και τα ορόσημα του έργου ήταν η αρχική του εφαρμογή στις 

11 Μαΐου 2016, οι φάσεις εργαστηρίου από τις 26 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου και το 

κλείσιμο του έργου, όπου πραγματοποιήθηκε σε μια εκδήλωση με τον Δήμαρχο της 

πόλης και άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους στις 15 Σεπτεμβρίου 2016. 

(WHERE): Η πόλη του Αμβούργου είναι η δεύτερη σε πληθυσμό μεγαλύτερη πόλη 

της Γερμανίας,  και ένα από τα 16 γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια ενώ αποτελεί 

οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο ολόκληρης της Βόρειας Γερμανίας. Το Αμβούργο, 

διασχίζεται από τον ποταμό Έλβας και είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας, 

παρότι δεν αποτελεί παραθαλάσσια περιοχή.  

Η περιοχή του Αμβούργου θεωρείται ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη και η υπόλοιπη 

αστική περιοχή έχει μεγάλη ζήτηση, διότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες κατοικίες και 

θέσεις εργασίας για την αναπτυσσόμενη πόλη του Αμβούργου. Επομένως, η 

αναζήτηση κατάλληλων περιοχών για στέγαση προσφύγων δεν ήταν εύκολη υπόθεση.  

(WHY): Το 2015, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τις χώρες τους, ενώ μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

αιτήσεις για χορήγηση ασύλου ξεπέρασαν τα 1.2 εκ.  παρουσιάζοντας αύξηση 300% 

από το 2014 (UNHCR, 2015). Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχε έτοιμους 

μηχανισμούς καθορισμού της κατανομής των προσφύγων στα κράτη μέλη, 

παρουσιάσθηκαν ανισότητες μεταξύ των χωρών, με τη Γερμανία να δέχεται 

περισσότερο από το εν τρίτο των αιτήσεων για άσυλο (442.000) (Das Bundesamt in 

Zahlen, 2015) Η συνεχιζόμενη εισροή αιτούντων άσυλο, αποτέλεσε μείζονα 

πρόκληση για τα γερμανικά ομοσπονδιακά κράτη και τους δήμους. Για την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, αρχικά εφαρμόστηκαν ad-hoc διαθέσιμες 

λύσεις, και σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν σε πρόχειρους 

καταυλισμούς, σε σκηνές, αποθήκες ή γυμναστήρια. Στην γερμανική πόλη του 

Αμβούργου, οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας συγκεντρώθηκαν σε ορισμένες γειτονιές, 
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ενώ άλλες έλαβαν ελάχιστα ή καθόλου πρόσφυγες, ξεσηκώνοντας μεταξύ άλλων 

πολιτικές διαμαρτυρίας κατά των προσφύγων. Παρόλο που αναφέρθηκαν ελάχιστα 

περιστατικά άσκησης βίας, αυτό που ήταν ιδιαίτερα φανερό, ήταν το αίτημα των 

κατοίκων να εισακουστούν όσον αφορά το σχεδιασμό για τη στέγαση των 

προσφύγων. Σε αυτό το κλίμα, ο Πρώτος Δήμαρχος της πόλης, πήρε την πρωτοβουλία 

να ξεκινήσει διάλογο με τους πολίτες, αναφορικά με τη μελλοντική φιλοξενία των 

προσφύγων. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπισθεί το ζήτημα ως συλλογική και σε ολόκληρη 

την πόλη πρόκληση, στην οποία οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να αναλάβουν την 

ευθύνη και να συνεισφέρουν σε μια κοινή λύση. Αυτή η διαδικασία συμμετοχής 

ονομάστηκε FindingPlaces (FP). 

(HOW): Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2016, διεξήχθησαν συνολικά 34 εργαστήρια με 

περίπου 400 συμμετέχοντες. Κάθε εργαστήριο επικεντρώθηκε σε μία από τις επτά 

περιφέρειες της πόλης. Κάθε ομάδα συμμετεχόντων ήταν σε θέση να αναπτύξει 

προτάσεις για νέες τοποθεσίες, ενώ όλες οι προτάσεις, μαζί με τα σχόλια και τις 

συστάσεις για τον αριθμό των χώρων διαμονής, διαβιβάστηκαν στην πόλη για 

επανεξέταση. Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των 

πολιτών, τα εργαστήρια διαφημίσθηκαν μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης και 

περίπου 40.000 φυλλάδια διανεμήθηκαν στην πόλη. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή 

ανακοινώθηκαν δημοσίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Αμβούργου, των 

εφημερίδων και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Τα εργαστήρια ήταν ελεύθερα 

και ανοιχτά, η εγγραφή γινόταν ηλεκτρονικά, δεν υπήρχαν περιορισμοί αλλά κάθε 

χρήστης μπορούσε να παρακολουθήσει μόνο ένα εργαστήριο ανά περιοχή, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή. Ανά συνεδρία 

συμμετείχαν έως 20 άτομα λόγω περιορισμού χώρου και δυνατοτήτων της 

πλατφόρμας CS και κατά μέσο όρο, συμμετείχαν 11 άτομα ανά εργαστήριο. Το 

ενδιαφέρον, η ανταπόκριση και οι αριθμοί εγγραφής διέφεραν ανάλογα με την 

περιοχή, ενώ η ποικιλία των συμμετεχόντων χαρακτηριζόταν από ισχυρή 

ανομοιογένεια όσον αφορά την ηλικία, το επάγγελμα, τις πολιτικές απόψεις, τις 

κοινωνικές αξίες και τα προσωπικά κίνητρα συμμετοχής. 

Με τη χρήση της πλατφόρμας CS, οι χρήστες, τοποθετούσαν τουβλάκια LEGO στις 

περιοχές της πόλης, τα οποία προβάλλονταν σε ένα χάρτη, προσομοιάζοντας με αυτό 

τον τρόπο την πραγματική κατάσταση. Διαφορετικά σε είδος τουβλάκια, μπορούσαν 

να προστεθούν ανάλογα με το μέγεθος των καταλυμάτων, τη χρήση τους κτλ. Τα 
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αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας απεικονίζονταν σε οθόνες σε πραγματικό χρόνο, 

χρησιμοποιώντας χάρτες σε διαφορετικές κλίμακες και διαγράμματα με στατιστικά 

στοιχεία, γεγονός που έκανε εύκολη την κατανόηση του σχεδιασμού στο χρήστη, και 

επέτρεπε το διάλογο για την εύρεση κατάλληλων χώρων, λόγω της κατανοητής 

προσομοίωσης. 

Συνολικά, 161 τοποθεσίες προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες και αξιολογήθηκαν 

από τις αρχές
21

. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των προτεινόμενων τοποθεσιών κρίθηκαν 

ακατάλληλα στην αρχική αξιολόγηση, αφήνοντας εν τέλη 44 τοποθεσίες 

αξιολογούμενες ως εφικτές για τη στέγαση των προσφύγων. Στα επόμενα βήματα, οι 

προεπιλεγμένοι χώροι συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν λεπτομερώς και 

εμπλουτίστηκαν με την εμπειρογνωμοσύνη των δημοτικών αρχών και των 

σχεδιαστών. Στο τελευταίο βήμα των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να 

συμπεριλάβουν συγκεκριμένες τοποθεσίες ως προτάσεις, προκειμένου να αρχίσει η 

κατασκευή των  καταλυμάτων.  

5.4 «Σχεδιάζοντας τις διαδρομές της πόλης» - Πόλη του Μέξικο, Μεξικό 

 «Mapaton CDMX» 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:  

http://mapatoncd.mx/ 

Εικόνα 3: Πρόγραμμα “Mapaton CDMX” 

 

Πηγή: http://mapatoncd.mx/ 

(WHAT): Το Mapatón είναι ένα καινοτόμο πείραμα πολιτοπορισμού και 

παιχνιδοποίησης που έλαβε χώρα στην πόλη του Μέξικο, προκειμένου να 

χαρτογραφηθούν οι διαδρομές των λεωφορείων της πόλης, μέσω της συνεργασίας των 

πολιτών και της χρήσης της τεχνολογίας. Πριν από την πρωτοβουλία, υπήρχε πλήρης 

                                                 
21 Περισσότερο από το ήμισυ των προτεινόμενων αγροτεμαχίων χαρακτηρίστηκαν ως πάρκα, πράσινες εκτάσεις, 

τοπία ή αγροτικές περιοχές, οι οποίες υπόκεινται κυρίως στη διατήρηση του φυσικού και αστικού ιστού. Άλλο ένα 

15% των προτεινόμενων αγροτεμαχίων χρησιμοποιήθηκαν ως αθλητικοί χώροι ή παιδικές χαρές, ενώ ορισμένες 

τοποθεσίες  σημάνθηκαν ως χώροι στάθμευσης, εμπορικοί και βιομηχανικοί χώροι, ή αγροτεμάχια προοριζόμενα 

για μελλοντικά σχέδια στέγασης. 

http://mapatoncd.mx/
http://mapatoncd.mx/
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έλλειψη πληροφοριών - συμπεριλαμβανομένων των χαρτών - στις χιλιάδες διαδρομές 

λεωφορείων στην πόλη του Μέξικο. Οι αρχές της πόλης, θέλησαν να λύσουν αυτό το 

πρόβλημα σχεδιάζοντας ένα παιχνίδι πόλης, που οι κάτοικοι θα μπορούσαν να 

παίξουν, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, ενώ ταξιδεύουν με λεωφορείο. Σκοπός του 

παιχνιδιού ήταν η χαρτογράφηση των διαδρομών των αδειοδοτημένων δημόσιων 

συγκοινωνιών με λεωφορεία, μικρά λεωφορεία και φορτηγά, για να κερδίσουν 

πόντους, η οποία γίνεται μέσω μιας εφαρμογής για συσκευές Android που 

συγκεντρώνει γεωχωρικά δεδομένα (GPS) από τον χρήστη μέσα στο λεωφορείο. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της δράσης, «οι χαρτογράφοι» θα συμμετείχαν 

μεμονωμένα ή σε ομάδες με τους φίλους και την οικογένεια τους, για δύο εβδομάδες 

στην αποτύπωση των διαδρομών τους. Ως κίνητρο και μόλις ολοκληρωνόταν ο 

μαραθώνιος χαρτογράφησης, οι συμμετέχοντες με υψηλότερες βαθμολογίες θα 

κέρδιζαν χρηματικά έπαθλα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ ένας έξυπνος 

αλγόριθμος δημιουργούσε κίνητρα για τη χαρτογράφηση των μακρύτερων ή των πιο 

αγνοημένων διαδρομών, δίνοντας στους παίκτες επιπλέον πόντους.  

Σε λίγες εβδομάδες, το παιχνίδι παρείχε επαρκή δεδομένα για τη χαρτογράφηση των 

δρομολογίων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με μεταβλητές όπως η διάρκεια και το 

κόστος της κάθε διαδρομής, η συχνότητα διέλευσης των λεωφορείων κτλ. 

Το Mapatón αποτέλεσε έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας 

ενημερωμένων και ανοιχτών πληροφοριών σχετικά με τις οδούς μεταφοράς, καθώς το 

παιχνίδι εκμεταλλευόταν τη συλλογική νοημοσύνη της πόλης. Οι διοργανωτές 

θεώρησαν ότι η ανοιχτή βάση δεδομένων μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από 

οποιονδήποτε για να δημιουργήσει, για παράδειγμα, πολιτική που βασίζεται σε 

δεδομένα, στρατηγικές ακαδημαϊκής ανάλυσης, χάρτες για χρήστες, εφαρμογές, 

οπτικοποιήσεις, καθώς και πολλά άλλα ψηφιακά προϊόντα.  

(WHO): Το συντονισμό της όλης δράσης ανέλαβε το Εργαστήριο για την Πόλη
22

, 

ένας κρατικός οργανισμός για την έρευνα και την καινοτομία (Laboratorio para la 

ciudad, 2018). Το Εργαστήριο δημιουργεί διαλόγους και συνεργασίες μεταξύ 

κυβέρνησης, κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων με σκοπό τον επανασχεδιασμό, συνολικά, είτε τοπικών είτε 

                                                 
22 Το Εργαστήριο για την Πόλη (Laboratorio para la Ciudad), αποτελεί τον πειραματικό βραχίονα και τη 

δημιουργία think tank προς όφελος της Διοίκησης της πόλης του Μέξικο, ενώ αναφέρεται κατευθείαν στον 

Δήμαρχο της πόλης. 



39 

 

 

 

κυβερνητικών πολιτικών. Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώνει ανθρώπους από 

διαφορετικούς κλάδους και συνεργάζεται συνεχώς με εθνικούς και διεθνείς 

εμπειρογνώμονες, ενώ προωθεί στρατηγικά το δημιουργικό κεφάλαιο και το ταλέντο 

του πολίτη της πόλης του Μέξικο, συνδέοντάς το με άλλες καινοτόμες ιδέες και 

πρωτοβουλίες από άλλα μέρη του κόσμου. Εν ολίγοις, το εργαστήριο είναι ένας 

υβριδικός και κυμαινόμενος χώρος, ένα πειραματικό όχημα για την υλοποίηση των 

ιδεών και την επανεξέταση του συνόλου της πόλης. 

(WHEN): Η ομάδα διαχείρισης της δράσης για την εφαρμογή Mapatón CDMX, 

εργάσθηκε για πάνω από ένα χρόνο, για το σχεδιασμό και τις αναγκαίες δοκιμές 

προκειμένου για την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής, ώστε να εμπλακούν οι 

πολίτες στο όλο εγχείρημα. Η δράση χαρτογράφησης του συστήματος δημόσιων 

μεταφορών της πόλης του Μέξικο, διήρκησε από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 14 

Φεβρουαρίου του 2016. 

(WHERE): Η πόλη του Μέξικο, πρωτεύουσα της χώρας του Μεξικού είναι το 

σημαντικότερο οικονομικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας, εκτείνεται 

σε μια περιοχή 1. 485 km² και, με 8.851.080 κατοίκους το 2010, θεωρείται η πιο 

πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας. Το 2005 η μητροπολιτική περιοχή του Μεξικού 

είχε πληθυσμό 19,2 εκατομμυρίων, κάνοντας την τη μεγαλύτερη μητροπολιτική 

περιοχή στο δυτικό ημισφαίριο και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο (“Mexico 

City, 2018). 

Οι κάτοικοι της πόλης παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία αναφορικά με το 

οικονομικό και το πολιτισμικό επίπεδο, ενώ το μέγεθός της καθώς και η 

ποικιλομορφία της, δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις για την πόλη. Σε μια τέτοιου 

μεγέθους περιοχή, το δίκτυο μεταφορών αποτελεί ένα από τα κομβικής προς 

αντιμετώπιση σημασίας ζητήματα. 

(WHY): Η πόλη του Μέξικο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα 

αστικών συγκοινωνιών στον κόσμο. Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του, 

καθώς και της ανεπίσημης χαρτογράφησής του, η πόλη του Μεξικό, δεν ήταν σε θέση 

να αναπτύξει δεδομένα ή χάρτες, όπου θα κάλυπταν τα δρομολόγια αυτού του τρόπου 

μεταφοράς, η οποία ωστόσο χρησιμοποιείται από το 70% του πληθυσμού, ενώ αριθμεί 

30.000 δημόσια λεωφορεία, τα οποία και χρησιμοποιούν 14 εκατομμύρια πολίτες 

ημερησίως (Urbanovacion, 2016). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/2010
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Τα μικρά λεωφορεία, κατά κύριο λόγο λειτουργούν από διάφορες μικρές ιδιωτικές 

ενώσεις, ως κατάλοιπο των προστατευτικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση του 

Μεξικού στη δεκαετία του ογδόντα. Ως αποτέλεσμα η πόλη δεν είχε πρόσβαση στα 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Έως την ανάληψη της δράσης δεν υπήρχαν επίσημα 

δεδομένα και καταγραφή του δικτύου των λεωφορείων ή των δρομολογίων, και 

προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν πως μπορούν να μετακινηθούν, βασιζόντουσαν 

σε ανεπίσημες πληροφορίες που διακινούνταν από στόμα σε στόμα, ή ρωτώντας τον 

οδηγό του λεωφορείου. Επιπλέον, οι στάσεις των λεωφορείων που αναφέρονται στο 

μπροστινό μέρος των μικρών λεωφορείων, δεν ήταν επίσημες, διέφεραν ανάλογα με 

το είδος του μικρο-λεωφορείου, ενώ δεν υπήρχαν κατάλληλα και σαφώς ορισμένα 

σημεία στάσεων.   

Από την άλλη, η κλίμακα και ο δυναμισμός του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών 

της πόλης αποτέλεσε πρόκληση για τη δημιουργία ποιοτικών πληροφοριών. Οι 

διαδικασίες για την παραγωγή δεδομένων κινητικότητας είναι χρονοβόρες και 

δαπανηρές. Δεδομένου αυτού του σεναρίου, η καλύτερη εναλλακτική λύση για την 

πόλη ήταν, να συμπεριληφθούν οι χρήστες των μεταφορών στη δημιουργία αυτών των 

πληροφοριών. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών, η πόλη του Μέξικο επινόησε ένα καινοτόμο εργαλείο προκειμένου να 

χαρτογραφήσει και να σχεδιάσει το δίκτυο αστικών της συγκοινωνιών. 

(HOW): Το 2013, το Εργαστήριο, διοργάνωσε μια συνεργασία με πολλούς φορείς, 

μεταξύ των οποίων 12 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, τον ιδιωτικό τομέα 

και άλλα κυβερνητικά γραφεία και δημιούργησαν μια μακροχρόνια ομάδα εργασίας 

(OECD, 2016). Στόχος της ομάδας ήταν η βελτίωση της αστικής κινητικότητας και 

των μεταφορών στην πόλη του Μεξικού μέσω της ανάπτυξης της πρωτοβουλίας 

«crowdsourcing Mapatón».  

Η αρχική ομάδα του MAPATON απαρτιζόταν από 20 άτομα από 11 οργανισμούς. 

Αφού ολοκλήρωσαν την πρώτη δοκιμή πεδίου με την εφαρμογή, διαπιστώθηκε ότι δεν 

ήταν σε θέση να χαρτογραφήσουν ολόκληρη την πόλη από μόνοι τους
23

. Προκειμένου 

να δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων αποφάσισαν να 

προχωρήσουν σε παιχνιδοποίηση της εφαρμογής. Το κίνητρο για τους συμμετέχοντες 

                                                 
23 Σε μια εβδομάδα, χαρτογράφησαν 25 δρόμους, ενώ υπολόγιζαν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 1500 δρόμοι 

στην πόλη του Μεξικού και τα προάστια αυτής. 
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ήταν δώρα αξίας 10.000 δολαρίων. Το 2016, περισσότεροι από 4.000 χρήστες των 

μέσων μαζικής μεταφοράς συμμετείχαν στο παιχνίδι σε όλη την πόλη, συλλέγοντας 

δεδομένα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ανοικτής βάσης δεδομένων για τα 

δρομολόγια με λεωφορείο στις πάνω από  1.500 διαδρομές στην πόλη.  

Το MAPATON είχε στοχεύσει κυρίως σε δύο κατηγορίες ατόμων, στους φοιτητές 

αφού οι νέοι είναι πιο δραστήριοι στα παιχνίδια και τις τεχνολογίες και στους οδηγούς 

των μικρών λεωφορείων.  

Συνοψίζοντας, αυτή η συλλογική πρωτοβουλία δημιούργησε: 

 3 Βάσεις Δεδομένων: Τα δεδομένα είναι πλήρως ανοιχτά στο blog της 

πόλης σε διάφορες μορφές API, Excel και GIFS. 

 Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη ως ανοιχτή πηγή και παρέχεται δωρεάν 

για κάθε πόλη που θα ήθελε να ακολουθήσει το ίδιο.  

 Δημιουργήθηκαν 900 Χάρτες: καταγράφηκαν 51.000 χλμ., με 

αποτέλεσμα 900 δρομολόγια μικρο λεωφορείων  μέσω του CDMX και 

των προαστιακών του περιοχών 

 Το πιο σημαντικό είναι ότι το MAPATON με επιτυχία "έχτισε μια 

πραγματική κοινότητα” γύρω από τα δεδομένα. Περισσότερο από το 

85% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν 

σε αντίστοιχες δράσεις.  

 Η νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε με 1 εκατομμύριο πόντους και 

κατέγραψε περισσότερες από 200 διαδρομές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

διαδρομές για 12 έως 15 ώρες την ημέρα. 
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5.5 Διαδικτυακή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων – Νιγηρία 

 «Nigeria Open Contracting Portal - NOCOPO» 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:  

http://nocopo.bpp.gov.ng/ 

Εικόνα 4: Διαδικτυακή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων – “NOCOPO” 

 

Πηγή: http://nocopo.bpp.gov.ng/ 

(WHAT): Το Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων της Νιγηρίας, σχεδίασε τη δημιουργία 

μιας διαδικτυακής πύλης (NIGERIA OPEN CONTRACTING PORTAL, NOCOPO), 

στην οποία, μεταξύ άλλων, οι πολίτες θα μπορούν να εισέλθουν και να 

ανατροφοδοτούν με κρίσιμα συμπεράσματα την κυβέρνηση, σχετικά με το στάδιο και 

τη διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων στη χώρα. Ο όλος σχεδιασμός 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του 1
ου

  Εθνικού Σχεδίου Δράσης  της  

χώρας (OGP, 2017-2019), ενώ αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η 

χώρα ως μέλος της Ανοικτής Κυβερνητικής Σύμπραξης. 

Η πύλη αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

άλλων εμπλεκομένων φορέων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.  Η συμβολή των 

οργανώσεων στο σχεδιασμό της πύλης, ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς έχουν 

στενότερη σχέση με τους πολίτες, τις ανησυχίες τους αλλά και των διαδικασιών που 

έπρεπε να ακολουθηθούν, ώστε η πύλη να είναι φιλική αφενός προς τους πολίτες και 

αφετέρου να τύχει θετικής ανταπόκρισης από αυτούς. Η ανάπτυξη της, 

πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας συν-δημιουργίας, σε συνεργασία με 

διάφορους ενδιαφερόμενους. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνες 

που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις, την παρακολούθηση των σχεδίων και τη 

δημοσιονομική διαφάνεια, παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες κατά το στάδιο του 

http://nocopo.bpp.gov.ng/
http://nocopo.bpp.gov.ng/
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σχεδιασμού. Επίσης, κατά το σχεδιασμό, υπήρξε αλληλεπίδραση με βασικά υπουργεία 

και οργανισμούς σχετικά με την παροχή και διαθεσιμότητα δεδομένων.  

Στη πύλη NOCOPO δημοσιεύονται αρχεία προμηθειών και πληροφορίες για όλα τα 

στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
24

. Τα δύο βασικά 

χαρακτηριστικά της πύλης είναι η διαχείριση της σύμβασης και η ανατροφοδότηση 

από τους πολίτες. Μέσω της πύλης η κυβέρνηση της Νιγηρίας στοχεύει στη μείωση 

των περιπτώσεων εγκαταλελειμμένων έργων μέσω της σωστής διαχείρισης αρχείων 

και της παρακολούθησης τους.  

Από την άλλη, η εμπλοκή των πολιτών στο όλο εγχείρημα είναι επίσης πολύ 

σημαντική. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τόσο την εξέλιξη όσο και την 

εφαρμογή και υλοποίηση των έργων στην περιοχή τους, αφού τους παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσβασης σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβάσεις και τα έργα, ενώ 

μπορούν επίσης να αναφέρουν και να δώσουν άμεση ενημέρωση σχετικά με την 

ποιότητα της παράδοσης ή ακόμα και να καταγγείλουν τη μη παράδοση ενός έργου, 

σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ανάδοχου για το αντίθετο.  

Το έργο «NOCOPO»,  κέρδισε το παγκόσμιο βραβείο καινοτομίας το 2017,  που 

διοργανώθηκε από το Open Contracting Partnership and Open Data Institute (OCP, 

2017).  

(WHO): Η πύλη δημιουργήθηκε ως μια πρωτοβουλία του Γραφείου Δημοσίων 

Συμβάσεων της Νιγηρίας (BPP, 2018). Ο νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 2007, 

δημιούργησε το Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων, ως ρυθμιστική αρχή υπεύθυνη για 

την παρακολούθηση και εποπτεία των δημοσίων συμβάσεων, εναρμονίζοντας τις 

υφιστάμενες κυβερνητικές πολιτικές και πρακτικές με τη ρύθμιση, τον καθορισμό 

προτύπων και την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου και της επαγγελματικής ικανότητας 

για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα. Στο πλαίσιο της αποστολής του, μεταξύ άλλων 

είναι και η διασφάλιση μιας διαδικασίας προμηθειών που θα εγγυάται την 

αποτελεσματικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια. 

(WHEN): Η διαδικτυακή πύλη NOCOPO, σχεδιάσθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης 

των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της χώρας, και ειδικότερα αναφέρεται στο 

                                                 
24 Από το στάδιο του σχεδιασμού , τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως και το στάδιο της υλοποίησης μιας 

προμήθειας ή έργου. Μέσω της πύλης, το σύνολο των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα ή προμήθειες 

υποχρεούνται στην ανοικτή υποβολή των στοιχείων του έργου, όπως  τον τίτλο, το κόστος, το όνομα του 

προμηθευτή, τη μέθοδο προμηθειών, τη θέση του έργου και την κατάσταση εφαρμογής. 
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θεματικό πεδίο δημοσιονομικής διαφάνειας, στη δράση 2. Σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα της δράσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πύλης προβλεπόταν 

να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2017 και να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο ετών, 

έως τον Ιανουάριο του 2019. Σε πρώτη φάση, στόχος της δράσης είναι να καλύψει 

βασικά πεδία της κυβερνητικής πολιτικής όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και 

η εκπαίδευση, τους τομείς της εργασίας, του περιβάλλοντος και της αγροτικής 

καλλιέργειας, καθώς και της εκμετάλλευσης του Δέλτα του Νείλου και των στερεών 

ορυκτών. Σε δεύτερο χρόνο, στόχος είναι το σύνολο των δεδομένων που αφορούν 

δημόσιες συμβάσεις στη χώρα να αναρτώνται στην πύλη NOCOPO.   

(WHERE): Η Νιγηρία είναι μια χώρα της Αφρικανικής ηπείρου με άφθονο φυσικό 

πλούτο. Ωστόσο, ο φυσικός πλούτος της χώρας και οι δυνατότητες εκμετάλλευσης 

του, δεν αντιστοιχούν ούτε στο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας, αλλά ούτε και στο 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Την τελευταία δεκαετία ο δείκτης διαφθοράς της 

χώρας είναι ιδιαίτερα απογοητευτικός
25

, ενώ έχει επηρεάσει όχι μόνο την εικόνα της 

χώρας στο εξωτερικό, αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξης της καθώς και την ικανότητά 

της στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.  

(WHY): Η διαφθορά αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο αντικατοπτρίζει το επίπεδο 

λειτουργιών ενός κράτους τόσο σε οικονομική όσο και σε κοινωνική και πολιτική 

βάση. Ιδιαίτερα στη Νιγηρία, αλλά και γενικότερα στις χώρες της Αφρικής, το 

φαινόμενο της διαφθοράς παρουσιάζει δομικό χαρακτήρα, αφού θεωρείται ότι έχει 

ενσωματωθεί στην πολιτική και κοινωνική κουλτούρα των κρατών. Η ενδημική φύση 

του προβλήματος, αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και 

περιορίζει την αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων πολιτικών. Σύμφωνα δε με το 

Νιγηριανό ανεξάρτητο γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς Independent Corrupt 

Practices and other Related Crimes Commission (ICPC, 2018), το 60% των 

υποθέσεων διαφθοράς στη Νιγηρία αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών. Η 

διαχείριση των συμβάσεων ήταν πάντα μια μεγάλη πρόκληση στη Νιγηρία, καθώς 

έχουμε πολλές επικρατούσες περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων έργων 

διασκορπισμένων σε όλη τη χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από διάφορους παράγοντες, 

κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλης παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. 

                                                 
25 Το 2016, η χώρα βρισκόταν στην 112 θέση στην κατάταξη βάση του Δείκτη Διαφθοράς (CPI), ενώ μόνο για το 

2012, εκτιμάται ότι σπαταλήθηκαν περίπου 400 δις δολάριο εξαετίας της διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις. 
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(HOW): Για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, είναι απαραίτητη η ισχυρή 

πολιτική βούληση για την παροχή πολιτικής υποστήριξης της πρωτοβουλίας. Από την 

άλλη, είναι σημαντικό η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και σε έγκαιρο χρόνο εμπλοκή 

των ενδιαφερομένων μερών στο σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης. Η Νιγηρία 

προχώρησε σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών για την οικοδόμηση της 

νέας ανοικτής αναθέτουσας πύλης NOCOPO. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης προχώρησε σε Εκπαίδευση 

περισσότερων από 40 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για τη 

λογοδοσία και τη διαφάνεια σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση.  Η 

κατάρτιση αυτή πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του 2016 και 

οδήγησε στην εγκαινίαση της ομάδας εργασίας παρακολούθησης των προμηθειών με 

στόχο την ενίσχυση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

δαπάνες των δημοσίων οικονομικών από τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Το Μάιο 

του 2016, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές εκστρατείες για την ανοικτή 

παρακολούθηση των συμβάσεων και των προμηθειών από εκπαιδευμένους 

οργανισμούς όπως το δίκτυο της Αφρικής για το περιβάλλον και την οικονομική 

δικαιοσύνη για άλλους 50 φορείς της ΚτΠ που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, το 

Κέντρο Δημόσιας και Ιδιωτικής Ανάπτυξης, σε ενδιαφερόμενους δημόσιους 

οργανισμούς κλπ. 

Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των απαιτήσεων για την ανάπτυξη της πύλης 

NOCOPO με τη συμμετοχή των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 

κυβερνητικών στελεχών. 

Κατά τη διάρκεια του Αύγουστο του 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση για τους 

υπαλλήλους της ανοικτής διακυβέρνησης και για τους υπευθύνους προμηθειών στους 

φορείς του δημοσίου.  
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5.6 «Δευτερεύουσες Πόλεις» –Ποκάρα, Νεπάλ 

«Secondary Cities (2C) Pokhara Projects» 

Περισσότερες Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο: 

https://secondarycities.state.gov/pokhara/#14/28.2190/83.9900 

Εικόνα 5: Πρόγραμμα “Secondary Cities (2C) Pokhara Projects” 

 

Πηγή: https://secondarycities.state.gov/pokhara/#14/28.2190/83.9900 

(WHAT): Το σχέδιο Secondary Cities (2C) Pokhara Projects
26

, αποτέλεσε μια 

δράση για τη χαρτογράφηση της ανθεκτικότητας, της ανθρώπινης ασφάλειας και της 

ετοιμότητας της πόλης της Ποκάρα, σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών καθώς και 

της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σκοπό της δράσης αποτέλεσε η 

δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη (OpenStreetMap OSM), με τη χρήση ανοικτών 

δεδομένων της πόλης, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου, βάση των οποίων θα δίνεται η 

δυνατότητα ενημέρωσης, διατήρησης και αποτελεσματικής χρήσης των δεδομένων 

που συλλέγονται. Το πρόγραμμα 2C Pokhara σχεδιάζει μεθόδους για τη γενική 

παραγωγή δεδομένων που προσδιορίζουν τις υπηρεσίες της πόλης, τις ανάγκες της 

κοινότητας και τα σχέδια εκκένωσης, με επίκεντρο την ετοιμότητα σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, περισσότεροι από 600 ντόπιοι κάτοικοι 

ευαισθητοποιήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ανοικτής χαρτογράφησης και 

διαχείρισης καταστροφών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με μη 

κυβερνητικές αρχές,  δραστηριοποιήθηκαν σχετικά με την ανοικτή χαρτογράφηση, 

καθώς και την παραγωγή χαρτών και δεδομένων για τους σκοπούς του προγράμματος. 

Στο όλο εγχείρημα συμμετείχε και η ακαδημαϊκή κοινότητα, με τη δημιουργία 

                                                 
26 Οι δευτερεύουσες πόλεις (2C) είναι μη πρωτεύουσες πόλεις που λειτουργούν ως περιφερειακοί κόμβοι για το 

εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση. Αυτές οι πόλεις είναι μικρές ή μεσαίες 

αστικές περιοχές όπου ο πληθυσμός τους κυμαίνεται από 300.000 έως 5 εκατομμύρια. Οι δευτερεύουσες πόλεις 

είναι φτωχές σε δεδομένα, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και καθυστερούν στην υποδομή και τις βασικές 

υπηρεσίες. Αντιμετωπίζουν απρογραμμάτιστες και άτυπες μορφές ανάπτυξης που παρουσιάζουν προβλήματα 

περιβαλλοντικής ασφάλειας και βιωσιμότητας. 

https://secondarycities.state.gov/pokhara/#14/28.2190/83.9900
https://secondarycities.state.gov/pokhara/#14/28.2190/83.9900
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εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους φοιτητές, τη διοργάνωση συνεδρίων και 

διαλέξεων με  πρόσκληση εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό, καθώς και ημερίδες 

για  τη χρήση των ανοικτών δεδομένων. 

Τα δεδομένα που παρήχθησαν, υιοθετήθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση και 

οδήγησαν στη ανοικτή διάθεση των χαρτογραφημένων περιοχών, τη δημιουργία της 

δικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων για την ευκολότερη απεικόνιση των κρίσιμων 

υποδομών της πόλης
27

, καθώς και στη δημιουργία εφαρμογής για κινητά για 

πλοήγηση στην πόλη υπό τον τίτλο «Explore Pokhara
28

», στην οποία είναι 

καταχωρημένη η ακριβής τοποθεσία όλων των σημαντικών περιοχών και μνημείων 

της πόλης. Πέρα από τους προφανείς τουριστικούς προορισμούς, αυτή η εφαρμογή 

περιέχει όλες τις τοποθεσίες κρίσιμων υποδομών που μπορεί να χρειαστεί ένα άτομο 

που κατοικεί σε αυτή, όπως τράπεζες, μεγάλα νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

κλινικές κλπ.  

(WHO): Βασικός συντονιστής της πρωτοβουλίας είναι η ΜΚΟ Kathmandu Living 

Labs (KKL)
29

, ενώ η όλη δράση αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος  

Secondary Cities (2C) Pokhara Projects, σε συνεργασία με την Αμερικανική Ένωση 

Γεωγράφων, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και του δήμου της 

πόλης Ποκάρα, ενώ για την υλοποίηση της δράσης έλαβαν μέρος πλήθος και άλλων 

εταίρων
30

. 

(WHEN): Μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Νεπάλ τον Απρίλιο του 2015, η πόλη 

της Ποκάρα, πραγματοποίησε μια σειρά συμμετοχικών προσπαθειών χαρτογράφησης 

της πόλης, για την αντιμετώπιση των κοινοτικών αναγκών.  Η δράση ολοκληρώθηκε 

τον Οκτώβριο του 2017. Μακροπρόθεσμα, η δράση σκοπεύει στο σχηματισμό μιας 

κοινότητας, ευαισθητοποιημένης στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων, η οποία θα είναι 

σε θέση να χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα ανοικτά δεδομένα, προκειμένου για το 

στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης φαινομένων έκτακτης ανάγκης, αλλά και τη 

                                                 
27 Για περισσότερες πληροφορίες: https://nepalmap.org/ 

28 Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kathmandulivinglabs.preparepokhara 

29 Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Kathmandu Living Labs (KKL), ιδρύθηκε το 2013 στο Κατμαντού του Νεπάλ. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό: http://www.kathmandulivinglabs.org/about 

30Στη δράση μεταξύ άλλων συμμετείχαν το κρατικό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ως εμπειρογνώμονας 

γεωχωρικών δεδομένων, το Πανεπιστήμιο του Tribhuvan, η Πανεπιστημιούπολη Paschimanchal, Ο Ερυθρός 

Σταυρός του Νεπάλ, ο Σύλλογος Φοιτητών Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Νεπάλ και πλήθος άλλων 

οργανισμών. 

https://nepalmap.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kathmandulivinglabs.preparepokhara
http://www.kathmandulivinglabs.org/about
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δημιουργία και χρήση εφαρμογών και εργαλείων, η χρήση των οποίων θα συμβάλει 

στην άμεση και αποτελεσματική διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής. 

(WHERE):  Η πόλη Ποκάρα (νεπαλ.:      , pokharā) είναι η δεύτερη σε έκταση και 

πληθυσμό μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ μετά την Κατμαντού. Έχει έκταση 11,6 τ.μ. 

και πληθυσμό 350.000 κατοίκους. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στη 

Δυτική περιφέρεια, στο Κάσκι της ζώνης Γκαντάκι. Η πόλη αναπτύσσεται με ρυθμό 

6,952% σε σύγκριση με έναν πενιχρό εθνικό μέσο όρο 1,35% ετησίως. Πέρα από την 

ταχεία αστική ανάπτυξη, η πόλη αποτελεί τον κυριότερο τουριστικό προορισμό του 

Νεπάλ (“Pokhara, 2007). 

Το δυτικό τμήμα του Νεπάλ,  στο οποίο βρίσκεται η πόλη Ποκάρα, βρίσκεται στο 

σεισμικό ρήγμα  των Ιμαλάϊων, γεγονός το οποίο έχει αυξήσει την ανησυχία σχετικά 

με την πιθανή απειλή ενός τεράστιου σεισμού. Πέρα από την απειλή του σεισμού, η 

περιοχή υποφέρει από κατολισθήσεις, πλημμύρες και αστραπές που απειλούν τη ζωή 

εκατοντάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. Λόγω της ευαισθησίας του σε τέτοιου είδους 

φυσικά φαινόμενα, αλλά και εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, το 

Δυτικό Νεπάλ θεωρείται ως μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές παγκοσμίως, για την 

αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 

(WHY):  Βασικό στόχο της όλης δράσης αποτέλεσε η ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

καθώς και της ετοιμότητας της πόλης της Ποκάρα, στην αντιμετώπιση καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης.  Η ευελιξία και η ετοιμότητα της πόλης, λόγω αφενός της 

γεωγραφικής της θέσης, αλλά και εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού σε 

αυτή, καθιστά την καίρια αντιμετώπιση μιας πιθανής φυσικής καταστροφής ως 

παράγοντα υψίστης σημασίας για την περιοχή. Η ανάγκη για προετοιμασία της πόλης, 

έναντι μιας φυσικής καταστροφής, προέκυψε μεταξύ άλλων, από τις χαοτικές σκηνές 

που σημειώθηκαν στο Κατμαντού αμέσως μετά τον σεισμό της 25ης Απριλίου 2015. 

Τα αποτελέσματα του καταστροφικού σεισμού ανέδειξαν τη σημασία της 

προετοιμασίας μιας πόλης στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών, ενώ 

ταυτόχρονα τονίσθηκε η κρισιμότητα δημιουργίας ενός κέντρου αποτελεσματικής 

αντίδρασης.  

(HOW): Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου υπήρξαν αρκετές  προκλήσεις. Καθώς 

το όλο εγχείρημα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των πολιτών, μια από 

τις προκλήσεις ήταν να εξηγηθούν στους ντόπιους οι νέες μέθοδοι χαρτογράφησης και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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γεωγραφίας (Turner 2006; Goodchild 2007) και η διαδικασία που έπρεπε να 

ακολουθηθεί προκειμένου να προσθέσουν τα μέρη που επιθυμούσαν  στο χάρτη. Η 

παραδοσιακή νοοτροπία ότι η γεωγραφία και η χαρτογραφία είναι περίπλοκες έννοιες 

που πραγματοποιούνται από ειδικούς στον τομέα, ήταν η βασική αντίληψη που 

χρειάστηκε να αλλάξει. Για την παλαιότερη γενιά υπήρχε επίσης φόβος χρήσης 

smartphones ή σύγχρονης τεχνολογίας.  

Ταυτόχρονα, η αντίσταση στην αλλαγή  που παρουσιάζεται συχνά στους δημόσιους 

οργανισμούς που μετείχαν στο όλο εγχείρημα, και η διασφάλιση της πολιτικής 

βούλησης των ιθυνόντων, των υπηρεσιών ασφαλείας, των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων, του Δήμου και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων πήρε τεράστιο χρόνο και 

προσπάθεια
31

. Ωστόσο, ο πλούτος των δεδομένων που προέκυψαν από την 

προσέγγιση ήταν σε θέση να πείσει τους νέους φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με 

τη σημασία του έργου. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, εκπαιδεύτηκαν πλήθος εθελοντών 

καθώς και το προσωπικό του Μητροπολιτικού Γραφείου της πόλης, 

συμπεριλαμβανομένου του αξιωματούχου πληροφορικής για την ανοικτή 

χαρτογράφηση και τα ανοικτά δεδομένα, ενώ αναπτύχθηκαν αντίστοιχες ομάδες για 

τη χαρτογράφηση των υποδομών. Παράλληλα, έλαβαν χώρα πάνω από 20 εκδηλώσεις 

μεταξύ των οποίων 2 διεθνή συνέδρια και ένα εργαστήριο στο Μπαλί της 

Ινδονησίας
32

. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης, έλαβαν χώρα διάφορες 

εκδηλώσεις και εργαστήρια όπως: 

 Συνεργατικά εργαστήρια χαρτογράφησης, τα οποία διοργανώθηκαν από το 

KLL, και παρείχαν πρακτική εκπαίδευση στους συμμετέχοντες στο 

εργαστήριο σχετικά με τον τρόπο προσθήκης / ενημέρωσης τοπικών 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών στο OpenStreetMaps. Με την πρόσκληση και 

την κατάρτιση του κοινού για τη βελτίωση των χαρτών στην περιοχή τους, η 

εκδήλωση επιδιώκει τη βελτίωση της διαθεσιμότητας γεωγραφικών δεδομένων 

τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε τομείς που 

                                                 
31 Κατά την διάρκεια του έργου, έλαβε χώρα επίσης πολιτική αλλαγή μέσω των πρώτων τοπικών εκλογών του 

Νεπάλ εδώ και 18 χρόνια. 

32 Για περισσότερες πληροφορίες: https://secondarycities.state.gov/events/ και https://oddnepal.github.io/ 

 

https://secondarycities.state.gov/events/
https://oddnepal.github.io/
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κυμαίνονται από την εκτίμηση του κινδύνου καταστροφών μέχρι την 

ενεργειακή διαχείριση. 

 Εργαστήρια για τα ανοιχτά δεδομένα, Open Data Hackathon. Κατά τη 

διάρκεια των προγραμμάτων hackathon, οι σχεδιαστές, οι στατιστικολόγοι, οι 

αναλυτές και οι γεωγράφοι χρησιμοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα που είναι 

ελεύθερα διαθέσιμα στο κοινό για να δημιουργήσουν εφαρμογές και προϊόντα 

που επιδιώκουν να δώσουν μεγαλύτερη σημασία και, ως εκ τούτου, να 

βελτιώσουν την ευχρηστία των δεδομένων. 

 Διοργανώθηκαν παιχνίδια όπως το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, όπου 

αντικείμενα ήταν τοποθετημένα σε κρίσιμες για τη χαρτογράφηση υποδομές 

της πόλης, κάνοντας την όλη διαδικασία των εργαστηρίων πιο ενδιαφέρουσα 

και διαδραστική. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στόχευε στην ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, 

των κατοίκων, της κοινότητας και των διαφόρων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων στις δραστηριότητες χαρτογράφησης, βοηθώντας τους να κατανοήσουν 

τα διάφορα εργαλεία χαρτογράφησης και τις έννοιες διαχείρισης καταστροφών. 

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στη σφυρηλάτηση και ενίσχυση των συνεργασιών με τις 

τοπικές αρχές, για την ευαισθητοποίηση αλλά και την εκπαίδευση στη  συλλογή, τη 

χρήση και τη διάδοση δεδομένων χαρτών. 

Η πρώτη φάση του σχεδίου 2C Pokhara έχει φτάσει σε μια διακλάδωση που 

κατευθύνει την όλη προσπάθεια σε δύο μέτωπα. Αρχικά την ολοκλήρωση της 

χαρτογράφησης των κύριων σημείων ενδιαφέροντος, όπως τα σχολεία, τα 

νοσοκομεία, τα κυβερνητικά γραφεία, τους δρόμους και τα αποτυπώματα 

οικοδόμησης χαρτών. Παράλληλα η δράση συνεχίζει να επεκτείνεται καθώς αυξάνει 

το δίκτυο συνεργασίας με  επίσημους οργανισμούς όπως η κυβέρνηση, ο δήμος, ο 

στρατός του Νεπάλ, η αστυνομία, ο Ερυθρός Σταυρός κλπ. Αυτό θεωρείται ζωτικό για 

το όλο εγχείρημα, καθώς στόχος είναι η επέκταση της χρήσης των δεδομένων στην 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στις 

υπηρεσίες διακυβέρνησης και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με γνώμονα την 

τεχνολογία. 
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5.7 «Μια Συνεργασία, με βάση τον πολίτη, για την Ενεργειακή Απόδοση των 

Κτηρίων» Έντμοντον, Καναδάς 

«Spot the Difference Program» 

Περισσότερες Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο: 

https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/ 

Εικόνα 6: Πρόγραμμα “Spot the Difference” 

 

Πηγή: https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/ 

(WHAT): Η πόλη του Έντμοντον, υιοθέτησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, προκειμένου 

να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους. 

Στόχος του προγράμματος ήταν, η κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

κτηρίων,  καθώς και τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας στη βάση ενός 

ορθότερου προγραμματισμού και ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων 

κατασκευών. 

Το πρόγραμμα «Εντόπισε τη διαφορά / Spot the difference», επιτρέπει στους 

ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, να 

καταχωρίσουν την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, καθώς και να συγκρίνουν την 

απόδοση με άλλα κτήρια, σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη της πόλης
33

. 

                                                 
33 Η βαθμολογία, μαζί με άλλες λεπτομέρειες για το σπίτι, προστίθενται στη συνέχεια στο Edmonton EnerGuide for 

Homes Map - μια πλατφόρμα που διαθέτει την ετικέτα EnerGuide σε επιλεγμένα σπίτια στο Έντμοντον, το έτος 

κατασκευής του σπιτιού, τη διεύθυνση, τον κατασκευαστή αν πρόκειται για νέα σπίτια κτλ. Ο χάρτης έχει σκοπό 

να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με μια αγορά, ενώ οι 

οικοδόμοι BUILT GREEN® αναγνωρίζονται για την ηγετική τους θέση στις αειφόρες οικοδομικές πρακτικές και η 

https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/
https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/
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Καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες θα προχωρούν στην ενεργειακή αξιολόγηση 

και καταχώριση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό χάρτη, η πόλη θα μπορέσει να 

χαράξει μια αξιόπιστη ενεργειακή πολιτική, ενώ παράλληλα τα οφέλη του 

ενεργειακού σχεδιασμού θα μπορέσουν να γίνουν πιο κατανοητά και ορατά στους 

πολίτες.    

Το όφελος για τους πολίτες από την χρήση της υπηρεσίας είναι δελεαστικό. Καθώς οι 

πολίτες συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 

κατάταξης του κτηρίου τους (EnerG) αποκτούν αφενός μια σαφή εικόνα για την 

ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, ενώ από την άλλη δέχονται τις συμβουλές ειδικών 

αναφορικά με τις επεμβάσεις οι οποίες θα το καταστήσουν πιο αποδοτικό ενεργειακά 

και πιο λειτουργικό. Η κατάταξη αυτή, συμβάλει στην προτεραιοποίηση των 

επεμβάσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Επιπλέον, ως κίνητρο 

για τη συμμετοχή, όταν οι πολίτες προχωρούν στην αίτηση για έκδοση ενεργειακού 

πιστοποιητικού, εφόσον εισάγουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στη διαδραστική 

πλατφόρμα, επωφελούνται έκπτωσης έως 80% του κόστους για την έκδοση του 

πιστοποιητικού (Medium, 2017).  

(WHO): Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το όλο εγχείρημα αποτέλεσε πρότυπο 

σχεδιασμού, για την έρευνα, το σχεδιασμό και τη δοκιμή πρωτοτύπων, με τη 

συμμετοχή των πολιτών, για την ενημέρωση και τη βελτίωση της εμπειρίας και της 

υιοθέτησης εγχώριας ενεργειακής κατάταξης των κατοικιών, καθώς και πλαίσιο 

αναφοράς για τη δράση «Spot the Difference» της πόλης του Έντμοντον.  

Η κεντρική ομάδα της δράσης απαρτίζεται από εκπροσώπους από τρία επίπεδα 

διακυβέρνησης
34

. Στα πλαίσια της πολιτικής του Καναδά  για την «Καθαρή Ανάπτυξη 

και την κλιματική Αλλαγή», δίνεται η δυνατότητα σε εταίρους να μετάσχουν σε 

προγράμματα με στόχο την ενεργειακή επισήμανση των κτηρίων, προκειμένου να 

καταστεί η ενεργειακή χρήση ορατή στους πολίτες, καθώς  και να ενημερωθούν 

σχετικά με δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων τους. Η κατανόηση των 

ευκαιριών αλλά και των εμποδίων που μπορεί να προκύψουν κατά την ενεργειακή 

κατάταξη των κτηρίων, μέσω της έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών, μπορεί να 

                                                                                                                                             
συμμετοχή τους παρέχει μια πλατφόρμα για την προβολή του προϊόντος τους (Canadian Home Builders’ 

Association, 2017). 

34 Το Γραφείο Ενεργειακής Απόδοσης της Καναδικής Κυβέρνησης (NRCan), της Επαρχίας της Αλμπέρτα και της 

πόλης του Έντμοντον. 

http://ace.edmonton.ca/energuide/
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οδηγήσει σε συνεχή βελτίωση της απόδοσης τους, αλλά και στην υιοθέτηση 

καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών. 

(WHEN): Ο αρχικός σχεδιασμός της παρέμβασης, με τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων στο στάδιο του προγραμματισμού και της πειραματικής δράσης 

έλαβε χώρα στις αρχές του 2016, ενώ το 2017, το Έντμοντον εξασφάλισε την 

απαραίτητη χρηματοδότηση για να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Spot the 

Difference».  Το πρόγραμμα τέθηκε εν τέλει σε λειτουργία στις 30/11/2017, με 

σχεδιασμένη διάρκεια λειτουργίας δύο ετών. 

(WHERE):  Το Έντμοντον είναι πόλη του Καναδά και πρωτεύουσα της επαρχίας της 

Αλμπέρτα. Ως προς τον πληθυσμό, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Αλμπέρτα και την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 

670 μέτρα, το κλίμα είναι ξηρό ηπειρωτικό. Ο χειμώνας διαρκεί από τον Νοέμβριο 

μέχρι τον Μάρτιο και η μέση θερμοκρασία κατά την περίοδο αυτή είναι –12°C. Το 

καλοκαίρι διαρκεί από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου με μέση θερμοκρασία 

18°C, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο, παρουσιάζονται συχνές καταιγίδες, οι 

οποίες καμιά φορά εξελίσσονται και σε τυφώνες.  Η πόλη του Έντμοντον είναι μεγάλο 

διοικητικό και οικονομικό κέντρο, ενώ αποκαλείται η «καναδική πρωτεύουσα του 

πετρελαίου», επειδή στην πόλη αυτή έχουν την έδρα τους 

μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης στο Έντμοντον λειτουργούν και 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η 

βιοτεχνολογία, κ.λπ. (“Edmonton”, 2012).  

(WHY):  Στην πόλη του Έντμοντον στον Καναδά, μόνο το 6% περίπου των κτηρίων 

διέθεταν ενεργειακό πιστοποιητικό.  Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό αυτό, και 

να προχωρήσουν οι πολίτες σε έλεγχο και κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων τους, με σκοπό την μετέπειτα ενεργειακή αναβάθμισή τους, το Έντμοντον 

προχώρησε στην υιοθέτηση ενός οικιακού προγράμματος ενεργειακής επισήμανσης 

των κτηρίων χρησιμοποιώντας το σύστημα «EnerGuide» (EnerGuide, 2017) για την 

επισήμανση και την αναφορά, ένα ομοσπονδιακό εργαλείο που εφαρμόστηκε από 

δήμους, επαρχίες και εδάφη σε ολόκληρη τη χώρα. 

Ο σχεδιασμός του εγχειρήματος, επικεντρώθηκε στο πως θα πείσει τους πολίτες να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων 

τους.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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(HOW): Η πρόκληση την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πόλη, στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού της στρατηγικής της για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, 

συνοψίζεται στο πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η εμπειρία καθώς και το πώς θα 

λάμβανε το μέγιστο δυνατό αριθμό αναφορών σχετικά με την υφιστάμενη ενεργειακή 

κατάσταση των κτηρίων της, προκειμένου να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό 

σχεδιασμό ενεργειακής αναβάθμισης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πόλη του Έντμοντον, δημιούργησε μια ομάδα για το σχεδιασμό 

του προγράμματος, στην οποία μεταξύ άλλων εταίρων και ενδιαφερομένων, 

συμμετείχαν σύμβουλοι σχεδιασμού υπηρεσιών καθώς και οικιακοί σύμβουλοι 

ενέργειας, προκειμένου να παραδώσει ένα έργο που χρησιμοποιούσε μεθόδους και 

προσεγγίσεις σχεδίασης με επίκεντρο τον πολίτη. 

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ανάλυση της συμπεριφοράς και των κινήτρων των 

ιδιοκτητών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, σε ήδη υπάρχοντα 

εργαλεία και υπηρεσίες αναφορικά με την διαδικασία ενεργειακής αξιολόγησης, 

κατάταξης και αναβάθμισης των κτηρίων, καθώς και σε συμπεριφορικές πτυχές των 

πολιτών.  

Προκειμένου να καταστήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερη τη συμμετοχή των πολιτών 

στο σχεδιασμό του προγράμματος, η πόλη υιοθέτησε μια πρωτοποριακή ιδέα. 

Διοργάνωσε διαγωνισμό με έπαθλο τη δωρεάν ενεργειακή αξιολόγηση. Έτσι είκοσι 

τέσσερις ιδιοκτήτες κέρδισαν μια δωρεάν ενεργειακή αξιολόγηση των κτηρίων τους, 

και δέχθηκαν να μετάσχουν στο στάδιο του σχεδιασμού του προγράμματος «Spot the 

difference» (Medium, 2017).  

Οι σχεδιαστές του προγράμματος, σε συνεργασία με τους πολίτες κατά τη διάρκεια 

της ενεργειακής αξιολόγησης των κτηρίων τους, παρακολούθησαν και κατέγραψαν τις 

διαδικασίες αξιολόγησης, πήραν συνεντεύξεις από τους εμπλεκόμενους, καταχώρισαν 

τις ενεργειακές συνήθειες και τυχόν προηγούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ 

κατέγραψαν την κατανόηση και τις αντιδράσεις των πολιτών στην χρήση του 

προγράμματος. 

Αφότου ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αξιολόγηση των κτηρίων τους, οι ιδιοκτήτες 

μοιράστηκαν τις εμπειρίες που αποκόμισαν καθώς και την προηγούμενη και μετέπειτα 

στάση τους, ενώ  προχώρησαν σε συν-σχεδιασμό των ευκαιριών που παρουσιάσθηκαν 

με βάση τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Στα πλαίσια του προγράμματος, 
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απαριθμήθηκαν δεκάδες ιδέες σχετικά με την προώθηση και βελτίωση των δράσεων.  

Έτσι δημιουργήθηκαν τρία πιλοτικά προγράμματα, τα οποία και επέτρεψαν τη 

γρήγορη εξερεύνηση ιδεών χαμηλού κόστους για τη βελτίωση και την υποστήριξη της 

επισήμανσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατοικιών που σχετίζονται με: 

 Χρήση Μηνυμάτων - Εναλλακτικά μηνύματα και πλαισίωση μέσω των 

διαφημίσεων Google. 

 Εργασία με γειτονιές ή κοινοτικά πρωταθλήματα για την αύξηση της 

ενεργειακής παιδείας και ευαισθητοποίησης. 

 Έκθεση EnerGuide
35

 - Δημιουργήθηκε μια ανασχεδιασμένη έκθεση EnerGuide 

για την αντιμετώπιση ζητημάτων που εντοπίστηκαν στα εργαστήρια 

κωδικοποίησης. 

Ως αποτέλεσμα, η πόλη κατάφερε να αποκτήσει χρηματοδότηση από το Natural 

Resources Canada (NRCan), μέσω διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η 

οποία υποστηρίζει το συνεχιζόμενο πειραματισμό και την παράδοση του οικιακού 

προγράμματος επισήμανσης  «Spot the Difference» για δύο χρόνια. Η μάθηση και τα 

αποτελέσματα θα παρακολουθούνται και θα μοιράζονται σε όλες τις δικαιοδοσίες. 

6. Πεδίο Εφαρμογής – Στρατηγικός Σχεδιασμός- Ζητούμενα 

Επιτυχούς Έκβασης ΠΛΗ./ΠΟΛ. Εγχειρημάτων 

6.1 Πεδίο εφαρμογής  

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας  έγκειται στο κατά πόσο 

υπάρχει πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή και υιοθέτηση πρακτικών ΠΟΛ. από τα 

διάφορα επίπεδα Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Δ.). 

Η Δ.Δ., αναλαμβάνει την ανάπτυξη ρυθμιστικών κανόνων και κανονισμών για 

διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, αυτό 

συνοδεύεται από τη συλλογή στοιχείων και απόψεων από τον πληθυσμό σχετικά με το 

εύρος και τον βαθμό αυτών των παρεμβάσεων. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

μπορεί να: ι) διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, ιι) βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης 

                                                 
35 Το εργαλείο αξιολόγησης EnerGuide, αποτελεί ένα σύστημα βαθμολόγησης, που χρησιμοποιείται σε πολλά 

προγράμματα ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρο τον Καναδά. Αποτελεί το επίσημο σήμα της κυβέρνησης του 

Καναδά για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και το επίσημο πρόγραμμα επισήμανσης για βασικά 

καταναλωτικά προϊόντα, για κατοικίες, οχήματα καθώς και σειρά άλλων προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια 

(EnerGuide, 2017). 
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πολιτικής για τη διασφάλιση της συνέπειας των κανονισμών και ιιι) εξορθολογήσει τη 

διάδραση μεταξύ λογισμικού και πολιτών (Winstanley, 2017)
36

.  

Υπό αυτό το πρίσμα, και βάση των όσων αναφέρθηκαν τόσο στο κεφάλαιο 5 της 

παρούσας εργασίας, αλλά και βάση της λίστας παραδειγμάτων στο Παράρτημα της 

εργασίας, η χρήση μοντέλων ΠΟΛ. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών. Από τομείς 

όπου η συμμετοχή των πολιτών τους επιτρέπει να συνδυαμορφώσουν την πολιτική 

ατζέντα ως τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση δράσεων της 

διοίκησης, την πρόταση καινοτόμων μεθόδων, τον ενεργειακό κλάδο και τον τομέα 

των μεταφορών, το περιβάλλον, την υγεία, τη χαρτογράφηση και τις υποδομές, την 

κυκλική οικονομία και μεθόδους για την καταπολέμηση της φτώχειας και των 

κοινωνικών ανισοτήτων, την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ως και τη 

συμμετοχή στην επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων όπως το 

μεταναστευτικό. 

6.2 Παράγοντες Δέσμευσης Πολιτών 

Ωστόσο, και προκειμένου τα εγχειρήματα ΠΟΛ. να στεφθούν με επιτυχία, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική η δέσμευση του χρήστη σε αυτά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της εμπλοκής του χρήστη στην εργασία
37

.  

Η εμπλοκή στην εργασία αναλύεται μέσω του μοντέλου των Εργασιακών Απαιτήσεων 

και Πόρων (ΕΡΑΠ) το οποίο είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο στη 

θεωρία εμπλοκής στην εργασία. Οι απαιτήσεις εργασίας, συνδέονται αρνητικά με την 

εμπλοκή του χρήστη, και αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που 

ενδεχομένως προκαλούν άγχος (π.χ. δυσκολία, μεγάλος φόρτος εργασίας, ανεπαρκής 

οργάνωση) ή/και μακροπρόθεσμη εξάντληση ή πλήξη (π.χ. χαμηλή δυσκολία στην 

εργασία αλλά περιττή δραστηριότητα). Δύο τύποι πόρων βοηθούν στη μείωση του 

αντίκτυπου των απαιτήσεων και λειτουργούν υπέρ του χρήστη:  

i) Επαγγελματικοί Πόροι (Εξωτερικοί), όπως η υποστήριξη από 

συναδέλφους και ανώτερους, αυτονομία / έλεγχος, ανατροφοδότηση 

                                                 
36 Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο Διακυβέρνησης 3 (Government 3.0) (Wimmer et al., 

2018) που αναφέρεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, και των γειτονικών επιστημονικών και τεχνολογικών τομέων, 

στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων με την χρήση μοντέλων ΠΟΛ.. Αναλυτικότερα ορίζεται το πλαίσιο για τη 

βελτιστοποίηση των πόρων και την ευημερία των πολιτών, μέσω της συνεργασίας των κυβερνητικών φορέων με 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

37 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία  (Bakker and Demerouti, 2012) η εμπλοκή στην εργασία έγκειται στην αξιοποίηση 

των μελών ενός οργανισμού στους ρόλους εργασίας τους έτσι ώστε οι άνθρωποι να απασχολήσουν και εκφράσουν 

τον εαυτό τους σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ρόλου τους. 
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απόδοσης, καθοδήγηση, ποικιλία καθηκόντων, ευκαιρίες μάθησης 

και ανάπτυξης ικανοτήτων, η ποικιλία δεξιοτήτων κ.λπ. και  

ii) Προσωπικοί Πόροι (Εσωτερικοί), όπως η θετική απόδοση, η 

αισιοδοξία, η αυτοεκτίμηση, η εμπιστοσύνη για την ανάληψη και 

κατανόηση των απαιτήσεων και απαραίτητων προσπαθειών για την 

επιτυχία, η επιμονή προς τους στόχους, η ελπίδα - 

επαναπροσανατολισμός των στόχων προκειμένου για αντιμετώπιση 

τυχόν προβλημάτων και αντίξοων καταστάσεων. 

Συνοψίζοντας, και έχοντας υπόψη τον τρόπο που εμπλέκεται ο χρήστης στα 

παραδείγματα που προαναφέρθηκαν, συμπεραίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή 

η δέσμευση των πολιτών απέναντι στις δράσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν, 

συμμετέχοντας σε εγχειρήματα ΠΟΛ., η εμπλοκή στην εργασία (δημιουργία 

επαγγελματικών και προσωπικών πόρων) σε συνδυασμό με τους παράγοντες 

κινητροδότησης, όπως αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2, αποτελούν ικανή συνθήκη 

ενεργοποίησης και δέσμευσης των πολιτών. Επιπλέον, το είδος της εργασίας που 

ανατίθεται, και ανάλογα με την κατηγοριοποίηση και τους στόχους που θέλει να 

επιτύχει κάθε φορά ο οργανισμός, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 3, 

αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την κατά περίπτωση κινητροδότηση της 

κατάλληλης κατά περίπτωση ομάδας πολιτών. 

6.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των ΠΟΛ. συστημάτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το 

οποίο κρίνει και σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή όχι του όλου εγχειρήματος. Για το 

σκοπό αυτό, επιχειρείται να εξετασθεί μια γενικότερη στρατηγική, όπως απορρέει και 

από τα παραδείγματα της παρούσας εργασίας σχετικά με τα σημεία εκείνα που οφείλει 

να λάβει υπόψη ο φορέας κατά τον σχεδιασμό ΠΟΛ. μεθόδων. Στην προσπάθεια μιας 

πιο εποπτικής απεικόνισης των κρίσιμων παραγόντων, θα γίνει χρήση των εργαλείων 

της PEST και SWOT ανάλυσης.   

6.3.1 Ανάλυση PEST 

Η ανάλυση PEST αποτελεί ένα βασικό εργαλείο εξέτασης του γενικότερου 

περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να εξελιχθούν τα ΠΟΛ. εγχειρήματα. Υπό αυτή 

την έννοια, η εξέταση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικο-πολιτισμικών και 

τεχνολογικών παραγόντων αποτελούν κομβικό σημείο της διαδικασίας. 
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Πολιτικοί παράγοντες: Βασικότερο στοιχείο των ΠΟΛ. διαδικασιών είναι η 

διαμόρφωση «πολιτικής από τα κάτω»
38

, που εστιάζει σε πραγματικές ανάγκες και 

προβλήματα των πολιτών. Επιπλέον διαμορφώνεται κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ 

των πολιτών και της Δ.Δ. Επομένως, η δέσμευση ή όχι του φορέα για ανοιχτή 

διακυβέρνηση και συνεργασία, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία τέτοιων 

εγχειρημάτων. 

Οικονομικοί Παράγοντες: Η οικονομική κατάσταση του φορέα είναι ένας από τους 

καθοριστικούς παράγοντες, αφού μπορεί να διαδραματίσει είτε ενθαρρυντικό είτε 

ανασταλτικό ρόλο. Η ύπαρξη ή όχι των αναγκαίων πόρων (χρηματικών, υποδομών, 

προσωπικού κτλ) αποτελεί κομβικό σημείο για την απόφαση ανάληψης εγχειρημάτων 

ΠΟΛ. Από την άλλη, και αναφορικά με τους πολίτες, οι οικονομικοί παράγοντες 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευση και αξιοποίηση του χρόνου εμπλοκής τους 

στην όλη δράση. 

Κοινωνικο-πολιτισμικοί Παράγοντες: Το βασικότερο ζητούμενο σε δράσεις ΠΟΛ., 

επικεντρώνεται γύρω από τον αριθμό αλλά και τον πλουραλισμό των συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, είναι αυτοί που κρίνουν σε μεγάλο 

βαθμό την θετική ή όχι έκβασή τους. Έτσι πρέπει να διασφαλισθεί η συμμετοχή όσο 

το δυνατό μεγαλύτερης διασποράς συμμετεχόντων, από άποψη ηλικίας, φύλου, 

μορφωτικού επιπέδου, πεποιθήσεων κλπ., αφού σε διαφορετική περίπτωση ενέχει ο 

κίνδυνος αποσπασματικών και χειραγωγούμενων αποτελεσμάτων. 

Τεχνολογικοί Παράγοντες: Η δυνατότητα αξιοποίησης ή όχι μεθόδων βασισμένες σε 

ΤΠΕ, καθώς και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Web2, επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τόσο την απόφαση όσο και την υλοποίηση εγχειρημάτων ΠΟΛ., 

αφού αποτελούν βασικά εργαλεία διάδοσης και αξιοποίησης τους.  

6.3.2 Ανάλυση SWOT 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT, θα γίνει προσπάθεια συνοπτικής αποτίμησης των 

κρίσιμων εκείνων μεταβλητών, που καθορίζουν το όλο εγχείρημα, ενώ ως 

επιχειρησιακή μονάδα εξετάζεται ο φορέας εκκίνησης της διαδικασίας 

(πληθοποριστής). 

                                                 
38 υπό την έννοια της συμμετοχικότητας, της ανοικτής διακυβέρνησης και της συμμετοχής του πολίτη, τόσο 

αναφορικά με τον καθορισμό της ατζέντας, τον σχεδιασμό, την εξαγωγή λύσεων αλλά και την υλοποίηση των 

δημόσιων πολιτικών. 
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Ισχυρά Σημεία:  

 Πολιτική στήριξη των εγχειρημάτων. 

 Διαδεδομένη χρήση ΤΠΕ. 

Αδύναμα Σημεία: 

 Αδυναμία σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών. 

 Υστέρηση σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017). 

Ευκαιρίες: 

 Υπαρκτά παραδείγματα βέλτιστης εφαρμογής εγχειρημάτων ΠΟΛ. 

 Χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών για διάλογο με τους πολίτες και 

αξιοποίηση συλλογικής γνώσης και ευφυΐας για την επίλυση 

προβλημάτων (π.χ. OpengGov.gr). 

Απειλές: 

 Άνοδος λαϊκισμού και πολυφωνίας και ισχυροποίησης πιέσεων από 

ομάδες συμφερόντων. 

 Περιπλοκότητα προβλημάτων σε συνδυασμό με την άνοδο του 

φαινομένου διασποράς ψευδών ειδήσεων (fake news), μπορεί να 

οδηγήσουν στην ανεπαρκή ενημέρωση των πολιτών. 

6.4 Ζητούμενα Επιτυχούς Έκβασης ΠΛΗ./ΠΟΛ. Εγχειρημάτων  

Η κατ’ ελάχιστο επίτευξη ορισμένων παραγόντων, αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για 

τον επιτυχή σχεδιασμό αλλά και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Το πλαίσιο 

προσέγγισης των παραγόντων αυτών, τίθεται από τρεις όψεις: το σχεδιασμό, την 

υλοποίηση, το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις.  

6.4.1 Ζητούμενα σχεδιασμού 

Υπάρχουν τρεις πτυχές όσον αφορά τα ζητούμενα στο στάδιο του σχεδιασμού που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και σχετίζονται με τον: ι) κοινωνικο-τεχνικό ιι) λειτουργικό 

και ιιι) διαδικαστικό σχεδιασμό.  
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Αναφορικά με τον κοινωνικο-τεχνικό σχεδιασμό, υποστηρίζεται ότι υπάρχει ένας 

φαύλος κύκλος
39

, όπου ο ανεπαρκής θεσμικός σχεδιασμός των δράσεων, έχει ως 

αποτέλεσμα την ελλιπή εκπροσώπηση τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 

άποψη
40

, αυξάνοντας την απάθεια και την απροθυμία συμμετοχής, οδηγώντας σε 

κακή απόδοση των ΠΟΛ. εγχειρημάτων (Shkabatur, 2011). 

Το δεύτερο βασικό ζητούμενο, έγκειται στο αν είναι κατάλληλες οι λειτουργικές 

ιδιότητες των εργαλείων ΤΠΕ που συχνά χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή και τη 

διαβούλευση των πολιτών (όπως: αναζήτηση δεδομένων, αλληλεπίδραση, 

σχεδιαστικά εργαλεία, κ.α. ). Όπως έχει διατυπωθεί (Surowiecki, 2012), ο μηχανισμός 

λειτουργίας των πλατφορμών πρέπει να επιτρέπει την συμμετοχή ενός μεγάλου 

αριθμού συμμετεχόντων σύμφωνα με την πιο θεμελιώδη αρχή των ΠΟΛ.: «όσο 

περισσότεροι τόσο σοφότεροι». Έτσι λοιπόν, ευκολία στη χρήση, δημοτικότητα και 

οπτική εμφάνιση είναι σημαντικές ιδιότητες για να λειτουργήσει η συλλογική 

νοημοσύνη. 

Τρίτον, προκύπτουν διάφορα ζητήματα, σχετικά με το σχεδιασμό αλλά και τα 

αποτελέσματα της όλης διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται ποιος καθορίζει την 

ημερήσια διάταξη αλλά και ποια προβλήματα έχουν προτεραιότητα (Lukensmeyer 

and Torres 2008). Αναλυτικότερα, ενέχει ο κίνδυνος, το «κυβερνητικό προσωπικό» 

και τα μέλη που συμμετέχουν στο σχεδιασμό μιας δράσης, να δημιουργήσουν 

ημερήσιες διατάξεις και διαδικασίες εκ των προτέρων χωρίς την ανατροφοδότηση των 

πολιτών. Όπως διαπιστώνεται και από τον Shkabatur (2011),  οι διαδικασίες σε πολλές 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικής συμμετοχής, δεν επικεντρώνονται σε ποιές απόψεις είναι 

νόμιμες, σχετικές και εποικοδομητικές. Συνοψίζοντας, προκύπτουν προβλήματα από 

τη συζήτηση που βασίζεται σε έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού του 

ηλεκτρονικού διαλόγου. Επιπλέον, σημαντικό είναι να τονιστεί, μια άλλη 

προβληματική κατάσταση που μπορεί να προκύψει, εάν ο συντονισμός επεκταθεί σε 

επίπεδο λογοκρισίας, γεγονός αντίθετο με την αξία των ΠΟΛ., που στηρίζουν την 

ανάθεση της πολιτικής στον πολίτη. 

                                                 
39 που μπορεί να ξεκινήσει από ένα ελαττωματικό θεσμικό όργανο (αποτυχία στην εξέταση οργανωτικών μορφών 

και θεσμικών ρυθμίσεων), οδηγώντας στην έλλειψη αντίκτυπου που προκαλεί περαιτέρω δυσπιστία στα ΠΟΛ. από 

πλευράς δυνατοτήτων, και σε χαμηλές επιδόσεις. 

40 Ο όρος ποιότητα χρησιμοποιείται υπό την έννοια της συμμετοχής και της δέσμευσης του ατόμου στο όλο 

εγχείρημα και όχι για να κατατάξει υπό οποιοδήποτε διαχωρισμό τα άτομα (φύλλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο 

κτλ). 



61 

 

 

 

6.4.2 Ζητούμενα υλοποίησης 

Τα κριτήρια αναφορικά με την υλοποίηση της διαδικασίας των ΠΟΛ. συστημάτων 

αφορούν κυρίως: ι) την ανοιχτότητα της διαδικασίας, ιι) την συμμετοχή με όρους όχι 

μόνο ποσότητας αλλά και ποιότητας και ιιι) το βάθος της συνεργασίας με όρους 

διαδικασιών που μπορούν να εκτελεστούν συλλογικά.  

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τους φορείς διακυβέρνησης οφείλουν να είναι 

διαφανείς και σχετίζονται με το ουσιαστικό νόημα της ανοικτής διακυβέρνησης. Η 

διαφάνεια, προάγει τη λογοδοσία και παρέχει πληροφορίες στους πολίτες, σχετικά με 

τις προθέσεις και πράξεις της διοίκησης. Η διοίκησή οφείλει να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική, και να γνωστοποιεί  πληροφορίες και 

δεδομένα σε κατάλληλη μορφή, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη χρηστικότητά 

τους από το κοινό.  

Το δεύτερο ζητούμενο είναι αυτό της συμμετοχής. Η γνώση είναι ευρέως 

διασκορπισμένη στην κοινωνία, συνεπώς, οι εισροές που βασίζονται σε αυτή, 

οφείλουν να εξαχθούν από όσο το δυνατό αντιπροσωπευτικότερα τμήματα του 

πληθυσμού. Η συμμετοχή των πολιτών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ένταξη, την 

αντιπροσωπευτικότητα και την ποικιλομορφία. Σύμφωνα με τους Bertot et al., (2010) 

εμπόδιο στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ για την ανοικτή διακυβέρνηση, αποτελεί η μη 

διασφάλιση της περιεκτικότητας, της εύκολης πρόσβασης και της διασποράς της 

δημογραφικής σύνθεσης των συμμετεχόντων.  

Για να είναι αποτελεσματικό το όλο εγχείρημα, απαιτείται δημόσια διαβούλευση και 

μια θετική στάση (ή ανοχή) για συζήτηση γύρω από αυτό. Σύμφωνα με τους Wilson 

and Linders (2011), η δημόσια διαβούλευση προωθεί τη συνεργασία, με στόχο την 

αξιοποίηση της σοφία του πλήθους, αποφεύγοντας παράλληλα πολιτικές 

παρακινήσεις. Οι διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων πολιτικών προτιμήσεων μπορεί 

να οδηγήσουν σε χρονοβόρες συζητήσεις, χωρίς να καταλήξουν σε ουσιαστικό 

συμπέρασμα. Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης, οφείλουν να χρησιμοποιούν 

καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους, να προωθούν τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, καθώς και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και 

άτομα του ιδιωτικού τομέα. Ο δημόσιος σχολιασμός για την αξιολόγηση, βελτίωση 

και εντοπισμό νέων πεδίων δράσεων και συνεργασίας, αποτελεί βασικό παράγοντα 

για την επιτυχή δράση των ΠΟΛ. εγχειρημάτων. 
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6.4.3 Ζητούμενα αποτελέσματος 

Το ίδιο το τελικό προϊόν (ιδέα, λύση ή σχέδιο πολιτικής) και ο τρόπος διαχείρισής 

του, μπορεί να καθορίσει και την αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος. Ο 

λεξικογραφικός ορισμός της αποτελεσματικότητας δηλώνει "την παραγωγή ενός 

επιθυμητού αποτελέσματος" ή πιο συγκεκριμένα "το βαθμό στον οποίο έχουν οι 

στόχοι επιτευχθεί και τον βαθμό επίλυσης των στοχευόμενων προβλημάτων". 

Σύμφωνα με τον Breul (2010), η βασικότερη κατευθυντήρια αρχή των 

πληθοποριστικών μεθόδων, βασίζεται στην «υποστήριξη» της αποστολής και των 

στόχων ενός οργανισμού. Ως εκ τούτου, ζητούμενο της αποτελεσματικότητας του 

όλου εγχειρήματος, αποτελεί ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματά της δράσης 

ευθυγραμμίζονται με την αντίστοιχη αποστολή/στόχο του φορέα ή οργανισμού, καθώς 

και του κατά πόσο η ίδια η δράση επιτέλεσε τον αρχικό σκοπό/στόχο για τον οποίο 

είχε σχεδιασθεί. Υπό αυτή την έννοια, η απόδοση των ΠΟΛ. συστημάτων, 

αξιολογείται από την άποψη της δημιουργίας πληροφορίας, της παράδοσης 

υπηρεσιών, της επίλυσης προβλημάτων και της χάραξης πολιτικής. 

6.4.4 Ζητούμενα επιπτώσεων 

Τέλος, βασικό ζητούμενο αποτελεί η επιρροή/αντίκτυπο που ασκούν τα «προϊόντα» 

των ΠΟΛ. συστημάτων, ή αλλιώς ο αντίκτυπος της συμμετοχικής δράσης μέσω ΠΟΛ. 

στο έργο των δημόσιων φορέων. Εάν ο στόχος τέτοιων εγχειρημάτων επικεντρωνόταν 

μόνο γύρω από την εξοικείωση των πολιτών σε νέες τεχνολογίες ο αντίκτυπός τους 

δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία. Οι Wilson and Linders (2011), αναλύοντας τα σχέδια 

της ανοιχτής διακυβέρνησης σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες, διαπίστωσαν ότι «η 

έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης όσον αφορά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα πολιτικής, 

ενθάρρυνε τη τυφλή συμμόρφωση με την κυβέρνηση». Οι οδηγίες που 

επικεντρώνονται μόνο στην χρήση ΤΠΕ δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς η συλλογική 

σοφία που προέρχεται από τα συστήματα ΠΟΛ. μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες των 

διοικητικών φορέων. Από την άλλη, η πεποίθηση του ότι οι πολίτες μέσω των ΠΟΛ. 

συστημάτων, θα συμβάλουν τελικά σε μια καλύτερη κοινωνία, καθώς η κοινότητα θα 

τους οδηγήσει να αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια είναι εσφαλμένη. Οι πολίτες, 

προκειμένου να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, επιθυμούν να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιο βαθμό οι ιδέες τους θεωρούνται πραγματικά 

χρήσιμες και κατά πόσο θα τεθούν σε εφαρμογή από τους αρμόδιους φορείς. 
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Αντίστοιχα, οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 

αποτελέσματα των δράσεων και τις πραγματικές επιπτώσεις τους. 

7. Συμπεράσματα  

Στη βάση των παραπάνω, μπορεί να σημειωθεί ότι μόλις τα τελευταία χρόνια 

αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από φορείς και οργανισμούς, αναφορικά με τη 

συμμετοχή των πολιτών, σε πεδία όπου μέχρι πρότινος αποτελούσαν αποκλειστικά 

τομέα δράσης της Δ.Δ. 

Αναλυτικότερα, και όπως αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία, υπάρχει σημαντικό 

πεδίο δράσης, προκειμένου η Δ.Δ. να εμπλέξει τους ίδιους τους πολίτες,  μέσω 

πολιτοποριστικών εγχειρημάτων, τόσο στο στάδιο παραγωγής ιδεών και πολιτικής 

όσο και στο στάδιο υλοποίησης και ανατροφοδότησης. Τα επιτυχημένα παραδείγματα 

σε αυτούς τους τομείς, μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η Δ.Δ. όχι μόνο δεν πρέπει 

να φοβάται τέτοιου είδους εγχειρήματα, αλλά αντιθέτως να επιχειρεί την ενσωμάτωση 

και προώθησή τους. 

Από την άλλη, εξάγεται, ότι και οι ίδιοι οι πολίτες δεν είναι αδιάφοροι απέναντι σε 

προβλήματα και δράσεις που αφορούν τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών και 

είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε  δράσεις πολιτοπορισμού. Από εκεί και πέρα, 

έγκειται στον ίδιο το φορέα να ζητήσει αφενός αυτή τη συμμετοχή και αφετέρου, να 

είναι σε θέση να τους παράσχει τους κατάλληλους πόρους αλλά και τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση κίνητρα. 

Η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες γίνεται ολοένα 

και πιο πολύπλοκη, και απαιτούνται λύσεις και δράσεις πέρα των καθιερωμένων. Υπό 

αυτό το πρίσμα, η εκμετάλλευση της συλλογικής ανθρώπινης ευφυΐας, για την 

παραγωγή γνώσης και λύσεων, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και εργαλείο στα 

χέρια της Δ.Δ. για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την παραγωγή κοινωνικής 

αξίας. 

Τέλος, η εξέλιξη των ΤΠΕ παρέχει όλα εκείνα τα εργαλεία που οδηγούν σε διαφανείς, 

ανοικτές και μαζικές διαδικασίες. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, 

αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς της Δ.Δ., προκειμένου να κάνουν πράξη 

την ανοιχτή διακυβέρνηση, την θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και αξιών και 

το σχεδιασμό πολιτικών από τους πολίτες για τους ίδιους τους πολίτες.  
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Παράρτημα I 

Λίστα Παραδειγμάτων



Πίνακας 1: Λίστα και Διαστάσεις Επιλογής Παραδειγμάτων 

A/
A 

Τίτλος URL Θεματική Ενότητα Γεωγραφική / 
Οικονομική 

Περιοχή 

Επίπεδο Διοίκησης 

1 Συμμετοχικός 
Προϋπολογισμός 
(Participatory 
Budgeting) 

https://council.nyc.gov/pb/ Οικονομική Διαχείριση ΗΠΑ,  Νέα Υόρκη 
/ Ανεπτυγμένη 

Δήμος 

2 Υποχρεωτική 
Ασφάλιση έναντι 
Τρίτων (Compulsory 
Third Party – CTP) 

https://www.yoursay.act.gov.au/ctp Ανοικτή Διακυβέρνηση 
/ Νομοθεσία 

Καμπέρα, 
Αυστραλία / 

Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

3 Χάρτης Ισότητας 
Φύλων (Gender 
Equality Map) 

https://www.vic.gov.au/women/gender-
equality/gender-equality-map.html 

Ισότητα φύλων Βικτώρια, 
Αυστραλία / 
Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

4 Υποβολή αιτημάτων 
(Petition) 

https://petition.parliament.uk/help Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση / 
Διαμόρφωση 
Πολιτικής  

Μεγάλη 
Βρετανία / 
Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

5 Εικονική περιπολία 
πολιτών (Citizen Virtual 
Patrol Program) 

https://cvp.newarkpublicsafety.org/logi
n?redirect=%2F 

Ασφάλεια ΗΠΑ, Νιού 
Τζέρσεϊ, Νιούαρκ 
/ Ανεπτυγμένη 

Δήμος 

6 Κόμβος Στατιστικών 
Χρήσης Κάνναβης 
(Cannabis Stats Hub) 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/1
3-610-x/13-610-x2018001-eng.htm 

Υγεία / Οικονομία Καναδάς / 
Ανεπτυγμένη 

Στατιστική Υπηρεσία 

7 Εύρεση χώρων για 
πρόσφυγες μέσω του 
Προγράμματος 
Finding Places 
(CityScope for 
Finding Places) 

https://findingplaces.hamburg/index
.html 

Προσφυγικό / 
Χωροταξικός 
Σχεδιασμός 

Αμβούργο, 
Γερμανία / 
Ανεπτυγμένη 

Δήμος 

8 Εφαρμογή για άμεση 
ιατρική βοήθεια (Uber 
of lifesaving / 
myResponder app) 

https://itunes.apple.com/sg/app/myres
ponder-a-life-saving-initiative-by-the-
scdf/id983494391?mt=8 & 
https://www.businessinsider.sg/singapo

Υγεία Σιγκαπούρη / 
Ανεπτυγμένη 

Υπουργείο Υγείας 
(Singapore’s Civil Defense 
Force)  

https://council.nyc.gov/pb/
https://www.yoursay.act.gov.au/ctp
https://www.vic.gov.au/women/gender-equality/gender-equality-map.html
https://www.vic.gov.au/women/gender-equality/gender-equality-map.html
https://petition.parliament.uk/help
https://cvp.newarkpublicsafety.org/login?redirect=%2F
https://cvp.newarkpublicsafety.org/login?redirect=%2F
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-610-x/13-610-x2018001-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-610-x/13-610-x2018001-eng.htm
https://findingplaces.hamburg/index.html
https://findingplaces.hamburg/index.html
https://itunes.apple.com/sg/app/myresponder-a-life-saving-initiative-by-the-scdf/id983494391?mt=8
https://itunes.apple.com/sg/app/myresponder-a-life-saving-initiative-by-the-scdf/id983494391?mt=8
https://itunes.apple.com/sg/app/myresponder-a-life-saving-initiative-by-the-scdf/id983494391?mt=8
https://www.businessinsider.sg/singapore-solution-long-ambulance-wait-times-2017-5/?r=US&IR=T#Eicd6H2xfGgc02km.97


re-solution-long-ambulance-wait-times-
2017-
5/?r=US&IR=T#Eicd6H2xfGgc02km.97 

9 Σχεδιάζοντας τις 
διαδρομές της πόλης 
(Mapaton CDMX) 

http://mapatoncd.mx/ Μεταφορές / 
Χαρτογράφηση 

Πόλη του Μέξικο, 
Μεξικό / 
Αναπτυσσόμενη 

Δήμος 

10 Παρακολούθηση 
πηγών πόσιμου νερού 
(Monitoring Clean 
Drinking Water / 
mWater app) 

https://web.archive.org/web/20140910
101008/http://www.usaid.gov/div/portf
olio/mwater 

Υγεία Τανζανία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση / ΜΚΟ 
mWater  

11 Ρυθμιστική Αρχή 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 
(Autorité de Régulation 
des Communications 
Électroniques et des 
Postes / Arcep) 

https://www.arcep.fr/en/news/press-
releases.html 

Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση / 
Διαμόρφωση 
Πολιτικής  

Γαλλία / 
Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

12 Αναφορά κακοτεχνιών 
στο οδικό δίκτυο) 
(#Whatisaroad) 

https://qz.com/africa/820595/kenyans-
on-twitter-are-crowdsourcing-road-
repairs-in-nairobi/ 

Υποδομές Κένυα, Ναϊρόμπι 
/ 
Αναπτυσσόμενη 

Δήμος  

13 Σχέδιο αντιμετώπισης 
κουνουπιών (Invasive 
Mosquito Project) 

http://www.citizenscience.us/imp/resou
rces.php 

Υγεία / Κλιματική 
αλλαγή 

ΗΠΑ / 
Ανεπτυγμένη 

Υπουργείο Γεωργίας 

14 Ψηφιοποίηση Αρχείων 
(India asks its citizens 
to digitize its files) 

http://web.archive.org/web/201505142
15417/http://www.futuregov.asia:80/ar
ticles/6522-india-asks-its-citizens-
please-digitise-our-files 

Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση / 
Ψηφιοποίηση Αρχείων 

Ινδία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

15 Κοινοτικό Σύστημα 
Ασφάλειας (Memeza 
Home Community 
Alarm) 

https://memeza.co.za/memeza-
community-sector-alarm/ 

Ασφάλεια Νότια Αφρική / 
Αναπτυσσόμενη 

Αστυνομία της Νότιας 
Αφρικής 

16 Σύστημα βοήθειας για 
οδικά ατυχήματα (SOS 
System) 

http://www.dashmake.com/sossystem/ Υγεία Τόγκο / 
Αναπτυσσόμενη 

Υπουργείο Υγείας & 
Υπουργείο Ψηφιακής 
Οικονομίας 

http://mapatoncd.mx/
https://web.archive.org/web/20140910101008/http:/www.usaid.gov/div/portfolio/mwater
https://web.archive.org/web/20140910101008/http:/www.usaid.gov/div/portfolio/mwater
https://web.archive.org/web/20140910101008/http:/www.usaid.gov/div/portfolio/mwater
https://www.arcep.fr/en/news/press-releases.html
https://www.arcep.fr/en/news/press-releases.html
https://qz.com/africa/820595/kenyans-on-twitter-are-crowdsourcing-road-repairs-in-nairobi/
https://qz.com/africa/820595/kenyans-on-twitter-are-crowdsourcing-road-repairs-in-nairobi/
https://qz.com/africa/820595/kenyans-on-twitter-are-crowdsourcing-road-repairs-in-nairobi/
http://www.citizenscience.us/imp/resources.php
http://www.citizenscience.us/imp/resources.php
http://web.archive.org/web/20150514215417/http:/www.futuregov.asia:80/articles/6522-india-asks-its-citizens-please-digitise-our-files
http://web.archive.org/web/20150514215417/http:/www.futuregov.asia:80/articles/6522-india-asks-its-citizens-please-digitise-our-files
http://web.archive.org/web/20150514215417/http:/www.futuregov.asia:80/articles/6522-india-asks-its-citizens-please-digitise-our-files
http://web.archive.org/web/20150514215417/http:/www.futuregov.asia:80/articles/6522-india-asks-its-citizens-please-digitise-our-files
https://memeza.co.za/memeza-community-sector-alarm/
https://memeza.co.za/memeza-community-sector-alarm/
http://www.dashmake.com/sossystem/


17 Σύστημα Διαχείρισης 
Καινοτόμων Ιδεών 
(Angaza Zone) 

http://innovation.kra.go.ke/ Καινοτομία Κένυα / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση / Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

18 Διαδικτυακή Πύλη 
Δημοσίων 
Συμβάσεων (Nigeria 
Open Contracting 
Portal – NOCOPO) 

http://nocopo.bpp.gov.ng/ Δημόσιες Συμβάσεις / 
Διαφάνεια 

Νιγηρία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

19 Σύστημα ελέγχου 
νομιμότητας της 
ξυλείας (Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu 
– SVLK) 

http://silk.menlhk.go.id./index.php/info
/svlk 

Περιβάλλον Τανζανία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση / 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Δασών 

20 Δικαίωμα για 
προσφυγές (Bihar Right 
to Public Grievance 
Redressal Act / BRPGR) 

http://lokshikayat.bihar.gov.in/DefaultE
n.aspx 

Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 

Ινδία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

21 Ανίχνευση πλαστών 
φαρμάκων (Counterfeit 
drug detection using 
Blockchain and AI) 

https://medium.com/@farmatrust/pres
s-release-london-blockchain-startup-
farmatrust-partners-with-mongolian-
government-to-stop-2adeffd63608 

Υγεία Μογγολία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση / 
Υπουργείο Υγείας 

22 Συμμετοχικός 
Προϋπολογισμός 
(Portugal Participatory 
Budget / PPB) 

https://opp.gov.pt/english Οικονομική Διαχείριση Πορτογαλία / 
Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

23 Δευτερεύουσες 
Πόλεις (Secondary 
Cities (2C) Pokhara 
Projects) 

https://secondarycities.state.gov/po
khara/#14/28.2190/83.9900 

Χαρτογράφηση / 
Πολιτική Προστασία 

Νεπάλ, Ποκάρα / 
Αναπτυσσόμενη 

Δήμος / ΜΚΟ 

24 Πρόγραμμα 
καινοτομίας για νέους 
(young dragons 
program) 

https://www.mladizmaji.si/en/ Καινοτομία Σλοβενία, 
Λουμπλιάνα / 
Ανεπτυγμένη 

Δήμος 

25 Σύστημα ειδοποίησης 
για προγεννητικό 

https://www.argentina.gob.ar/salud/cre
cerconsalud 

Υγεία Αργεντινή / 
Αναπτυσσόμενη 

Υπουργείο Υγείας / Υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής / Εθνική 

http://innovation.kra.go.ke/
http://nocopo.bpp.gov.ng/
http://silk.menlhk.go.id./index.php/info/svlk
http://silk.menlhk.go.id./index.php/info/svlk
http://lokshikayat.bihar.gov.in/DefaultEn.aspx
http://lokshikayat.bihar.gov.in/DefaultEn.aspx
https://medium.com/@farmatrust/press-release-london-blockchain-startup-farmatrust-partners-with-mongolian-government-to-stop-2adeffd63608
https://medium.com/@farmatrust/press-release-london-blockchain-startup-farmatrust-partners-with-mongolian-government-to-stop-2adeffd63608
https://medium.com/@farmatrust/press-release-london-blockchain-startup-farmatrust-partners-with-mongolian-government-to-stop-2adeffd63608
https://medium.com/@farmatrust/press-release-london-blockchain-startup-farmatrust-partners-with-mongolian-government-to-stop-2adeffd63608
https://opp.gov.pt/english
https://secondarycities.state.gov/pokhara/#14/28.2190/83.9900
https://secondarycities.state.gov/pokhara/#14/28.2190/83.9900
https://www.mladizmaji.si/en/
https://www.argentina.gob.ar/salud/crecerconsalud
https://www.argentina.gob.ar/salud/crecerconsalud


έλεγχο 
(https://www.argentina
.gob.ar/salud/crecerco
nsalud) 

Υπηρεσία Μητρότητας και 
Παιδιών 

26 Εθνικό Δίκτυο 
Καινοτομίας (Public 
Innovators Network) 
 
 

https://innovadorespublicos.cl/accounts
/login/?next=/ 

Καινοτομία Χιλή / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση / 
Περιφέρειες 

27 Πρόγραμμα σχολικής 
διατροφής (Programa 
de Alimentación 
Escolar) (PAE) 

https://innovacionpublica.atavist.com/p
royectos-piloto-de-innovacin-pblica 

Παιδεία / Υγεία Κολομβία / 
Αναπτυσσόμενη 

Υπουργείο Παιδείας 

28 Μια Συνεργασία, με 
βάση τον πολίτη, για 
την Ενεργειακή 
Απόδοση των 
Κτηρίων (Spot the 
Difference Program) 

https://transformingedmonton.ca/e
nerguide-can-help-you-spot-the-
difference/ 

Ενέργεια Καναδάς, 
Έντμοντον / 
Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση/ 
Περιφέρεια/ Δήμος 

29 Αμφίδρομη 
επικοινωνία κομητείας 
– πολιτών με χρήση της 
εφαρμογής Whats app 

https://www.ogpstories.org/impact_sto
ry/elgeyo-marakwet-kenya-whatsapp-
what-you-need/ 

Διακυβέρνηση Κένυα / Κομητεία 
Elgeyo-Marakwet 
/ 
Αναπτυσσόμενη  

Κομητεία 

30 Χαρτογράφιση 
κατεστραμμένων 
υποδομών (redonbass 
app) 

http://www.undp.org/content/undp/en
/home/presscenter/articles/2015/02/03
/mobile-apps-map-ukraine-s-recovery-
needs-.html 

Υποδομές 
(ανοικοδόμηση) / 
Χαρτογράφιση 

Ουκρανία / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση 

31 Συν σχεδιάζοντας την 
οδική ασφάλεια (Vision 
Zero Program) 

https://www1.nyc.gov/site/visionzero/i
ndex.page 

Οδική ασφάλεια ΗΠΑ / Νέα Υόρκη 
/ Ανεπτυγμένη 

Δήμος 

32 Ανοικτή Βάση 
Δεδομένων για τα 
κτίρια (Open Data 
Buildings) 

https://www.statcan.gc.ca/eng/open-
building-data/index 

Αστική Ανάπλαση Καναδάς / 
Ανεπτυγμένη 

Στατιστική Υπηρεσία 

33 Αξιολόγηση σεισμικής 
επικινδυνότητας (Did 

http://potrog2.vokas.si/ Έλεγχος σεισμικής 
επικινδυνότητας / 

Σλοβενία / 
Ανεπτυγμένη 

Κεντρική Κυβέρνηση / 
Υπουργείο Άμυνας / 

https://innovadorespublicos.cl/accounts/login/?next=/
https://innovadorespublicos.cl/accounts/login/?next=/
https://innovacionpublica.atavist.com/proyectos-piloto-de-innovacin-pblica
https://innovacionpublica.atavist.com/proyectos-piloto-de-innovacin-pblica
https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/
https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/
https://transformingedmonton.ca/energuide-can-help-you-spot-the-difference/
https://www.ogpstories.org/impact_story/elgeyo-marakwet-kenya-whatsapp-what-you-need/
https://www.ogpstories.org/impact_story/elgeyo-marakwet-kenya-whatsapp-what-you-need/
https://www.ogpstories.org/impact_story/elgeyo-marakwet-kenya-whatsapp-what-you-need/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/mobile-apps-map-ukraine-s-recovery-needs-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/mobile-apps-map-ukraine-s-recovery-needs-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/mobile-apps-map-ukraine-s-recovery-needs-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/mobile-apps-map-ukraine-s-recovery-needs-.html
https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www.statcan.gc.ca/eng/open-building-data/index
https://www.statcan.gc.ca/eng/open-building-data/index
http://potrog2.vokas.si/


You Fell app) Πολιτική προστασία Διεύθυνση Προστασίας και 
Διάσωσης 

34 Μετατροπή επιβλαβών 
φυτικών αποβλήτων σε 
χρηστικά (APPLAUSE / 
Alien PLAnt SpEcies ) 

https://www.ljubljana.si/en/applause/ Κυκλική Οικονομία Σλοβενία, 
Λουμπλιάνα / 
Ανεπτυγμένη 

Δήμος / Δημόσια Εταιρεία 
Διαχείρισης Αποβλήτων / 
Πανεπιστήμια /  

35 Σύστημα διαχείρισης 
αλυσίδας 
ανεφοδιασμού (Supply 
Chain Management 
System / SCMS) 

https://epos.ap.gov.in/aepds/api/repos/
%3Ahome%3Aadmin%3AAePDS.wcdf/ge
neratedContent 

Καταπολέμηση 
Φτώχιας 

Ινδία  / 
Αναπτυσσόμενη 

Κεντρική Κυβέρνηση / Εθνικό 
Κέντρο Πληροφορικής / 
Εθνική Εταιρεία Πληρωμών 

36 Βιώσιμο πρόγραμμα 
κινητικότητας για 
σχολεία (Sustainable 
School Mobility Plan / 
SSMP) 

http://www.elhorizonte.mx/local/san-
pedro-extiende-plan-
carpooling/2060086 

Μεταφορές / 
Εκπαίδευση 

Μεξικό, Σαν 
Πέδρο / 
Αναπτυσσόμενη 

Δήμος 

 

https://www.ljubljana.si/en/applause/
https://epos.ap.gov.in/aepds/api/repos/%3Ahome%3Aadmin%3AAePDS.wcdf/generatedContent
https://epos.ap.gov.in/aepds/api/repos/%3Ahome%3Aadmin%3AAePDS.wcdf/generatedContent
https://epos.ap.gov.in/aepds/api/repos/%3Ahome%3Aadmin%3AAePDS.wcdf/generatedContent
http://www.elhorizonte.mx/local/san-pedro-extiende-plan-carpooling/2060086
http://www.elhorizonte.mx/local/san-pedro-extiende-plan-carpooling/2060086
http://www.elhorizonte.mx/local/san-pedro-extiende-plan-carpooling/2060086


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα II 

Υλικό Τεκμηρίωσης



Υλικό Τεκμηρίωσης 

1. «Υποχρεωτική Ασφάλιση έναντι Τρίτων» -  Καμπέρα, Αυστραλία 

a) Σελίδα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (https://www.yoursay.act.gov.au/ctp) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yoursay.act.gov.au/ctp


b) Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων (πηγή: https://yoursay.act.gov.au/ctp) 

 

 

https://yoursay.act.gov.au/ctp


 

 

 

 

 

 



c) Εικόνες από τις συνεδρίες της Επιτροπής Πολιτών 

(πηγή:https://yoursay.act.gov.au/ctp) 

 

 

 

https://yoursay.act.gov.au/ctp


 

 

 

 

 



d) Οπτικοακουστικό Υλικό: 

(https://www.youtube.com/watch?v=LvliFclxLJA, 

https://www.youtube.com/watch?v=OFenzcvaWoA) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvliFclxLJA
https://www.youtube.com/watch?v=OFenzcvaWoA


 

 

 

 

 



2. «Εύρεση χώρων για πρόσφυγες μέσω του Προγράμματος FindingPlaces» 

- Αμβούργο, Γερμανία 

a) Ιστοσελίδα: (https://findingplaces.hamburg/hintergrund/index.html) 

 

 

b) Εικόνες Εργαστηρίων (πηγή: https://oecd-opsi.org/innovations/cityscope-

findingplaces-hci-platform-for-public-participation-in-refugees-accommodation-

process/) 

 

https://findingplaces.hamburg/hintergrund/index.html
https://oecd-opsi.org/innovations/cityscope-findingplaces-hci-platform-for-public-participation-in-refugees-accommodation-process/
https://oecd-opsi.org/innovations/cityscope-findingplaces-hci-platform-for-public-participation-in-refugees-accommodation-process/
https://oecd-opsi.org/innovations/cityscope-findingplaces-hci-platform-for-public-participation-in-refugees-accommodation-process/


 

 



 

 



 

 

 

 

 



c) Οπτικοακουστικό Υλικό: 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=d_4vViH3lFo,  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=EXHc0UFYejc) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=d_4vViH3lFo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=EXHc0UFYejc


 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Αποτελέσματα (πηγή: 

https://findingplaces.hamburg/ergebnisse/index.html) 

 

 
 

https://findingplaces.hamburg/ergebnisse/index.html


 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Σχεδιάζοντας τις διαδρομές της πόλης» - Πόλη του Μέξικο, Μεξικό 

a) Ιστοσελίδα: (http://mapatoncd.mx/) 

 
 

 
 

 

http://mapatoncd.mx/


b) Εικόνες Συμμετοχής: (πηγή: http://urbanovacion.com/portfolio-

items/closing-ceremony-of-the-first-mapaton-in-cdmx/, 

https://labcd.mx/mapaton-cdmx/) 

 
 

 
 

http://urbanovacion.com/portfolio-items/closing-ceremony-of-the-first-mapaton-in-cdmx/
http://urbanovacion.com/portfolio-items/closing-ceremony-of-the-first-mapaton-in-cdmx/
https://labcd.mx/mapaton-cdmx/


 
 

 
 



 
 

c) Οπτικοακουστικό Υλικό: (https://vimeo.com/151947200) 

 

 
 

 

https://vimeo.com/151947200


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



d) Αποτελέσματα (πηγή:http://urbanovacion.com/portfolio-items/closing-

ceremony-of-the-first-mapaton-in-cdmx/) 

 

 
 

 
 

 

http://urbanovacion.com/portfolio-items/closing-ceremony-of-the-first-mapaton-in-cdmx/
http://urbanovacion.com/portfolio-items/closing-ceremony-of-the-first-mapaton-in-cdmx/


4. Διαδικτυακή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων – Νιγηρία 

 

a) Ιστοσελίδα: (http://nocopo.bpp.gov.ng/) 

 
 

 
 

 
 

 

http://nocopo.bpp.gov.ng/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



b) Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2017 - 2019 (πηγή: 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Nigeria_NAP_2017-

2019.pdf) 

 
 

 
 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Nigeria_NAP_2017-2019.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Nigeria_NAP_2017-2019.pdf


c) Βραβείο καινοτομίας  2017 (πηγή: http://challenge.open-

contracting.org/applications/nocopo-www-nigeriaoc-org/) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://challenge.open-contracting.org/applications/nocopo-www-nigeriaoc-org/
http://challenge.open-contracting.org/applications/nocopo-www-nigeriaoc-org/


d) Οπτικοακουστικό Υλικό: (https://www.slideshare.net/mysociety/impacts-

of-budeshing-on-nigerian-public-procurement-ifeoma-judith-onyebuchi-ppdc, 

https://slideplayer.com/slide/13714075/) 

 

 
 

 
 

https://www.slideshare.net/mysociety/impacts-of-budeshing-on-nigerian-public-procurement-ifeoma-judith-onyebuchi-ppdc
https://www.slideshare.net/mysociety/impacts-of-budeshing-on-nigerian-public-procurement-ifeoma-judith-onyebuchi-ppdc
https://slideplayer.com/slide/13714075/


 
 

 
 

 



5. «Δευτερεύουσες Πόλεις» –Ποκάρα, Νεπάλ 

a) Ιστοσελίδα: (http://www.kathmandulivinglabs.org/projects/prepare-

pokhara-2c-secondary-cities-project) 

 
 

b) Εικόνες Εργαστηρίων (πηγή: http://blog.kathmandulivinglabs.org/) 

 
 

http://www.kathmandulivinglabs.org/projects/prepare-pokhara-2c-secondary-cities-project
http://www.kathmandulivinglabs.org/projects/prepare-pokhara-2c-secondary-cities-project
http://blog.kathmandulivinglabs.org/


 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



c) Αποτελέσματα (Πηγή: 

http://www.kathmandulivinglabs.org/projects/prepare-pokhara-2c-secondary-

cities-project, 

http://secondarycities.geonode.state.gov/search/?title__icontains=Pokhara&limit

=100&offset=0) 

 

 

http://www.kathmandulivinglabs.org/projects/prepare-pokhara-2c-secondary-cities-project
http://www.kathmandulivinglabs.org/projects/prepare-pokhara-2c-secondary-cities-project
http://secondarycities.geonode.state.gov/search/?title__icontains=Pokhara&limit=100&offset=0
http://secondarycities.geonode.state.gov/search/?title__icontains=Pokhara&limit=100&offset=0


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



d) Εφαρμογές (πηγή:https://preparepokhara.org/#/amenities/hospital, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kathmandulivinglabs.preparep

okhara) 

 

 

 

 

https://preparepokhara.org/#/amenities/hospital, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kathmandulivinglabs.preparepokhara
https://preparepokhara.org/#/amenities/hospital, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kathmandulivinglabs.preparepokhara
https://preparepokhara.org/#/amenities/hospital, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kathmandulivinglabs.preparepokhara


6. «Μια Συνεργασία, με βάση τον πολίτη, για την Ενεργειακή Απόδοση των 

Κτηρίων» Έντμοντον, Καναδάς 

 

a) Ιστοσελίδα: (http://ace.edmonton.ca/energuide/) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ace.edmonton.ca/energuide/


b) Εικόνες Εργαστηρίων (πηγή: https://medium.com/@JohnRKenney/a-

citizen-centred-collaboration-for-energy-efficiency-f6c793c95df5) 

 
 

 
 

https://medium.com/@JohnRKenney/a-citizen-centred-collaboration-for-energy-efficiency-f6c793c95df5
https://medium.com/@JohnRKenney/a-citizen-centred-collaboration-for-energy-efficiency-f6c793c95df5


 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



c) Ηλεκτρονική πλατφόρμα (πηγή: http://ace.edmonton.ca/energuide/) 

 
 

 
 

 
 

http://ace.edmonton.ca/energuide/


 
 

 
 

d) Οπτικοακουστικό Υλικό 

(https://www.youtube.com/watch?v=zG0uAvgduhY) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zG0uAvgduhY


 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα III 

Απόδοση κυριότερων όρων 

 

 



Απόδοση κύριων όρων 

Πληθοπορισμός Crowdsourcing 

Πολιτοπορισμός Citizen - sourcing 

Εικονική Αγορά Εργασίας Virtual Labor Marketplaces 

Τουρνουά Πληθοπορισμού Tournament Crowdsourcing 

Μοντέλο Ανοικτής Συνεργασίας Open Collaboration Model 

Καθοδική διαμόρφωση ατζέντας Agenda setting top down 

Ανοδική διαμόρφωση ατζέντας agenda setting bottom up 

Ενεργητική Μέθοδος / Αναζήτηση από 

ειδικούς 

Active Web 1.0 Expert Sourcing 

Ενεργητική Μέθοδος / Πληθοπορισμός Active Web 2.0 Citizen Sourcing 

Παθητική Μέθοδος / Πληθοπορισμός Passive Web 2.0 Citizen Sourcing 

Παθητική Μέθοδος / Αναζήτηση από 

ειδικούς 

Passive Web 2.0 Expert Sourcing 

Δημιουργικότητα από το πλήθος crowdcreation 

Ψηφοφορία του πλήθους crowdvoting 

χρηματοδότηση από το πλήθος crowdfunding 

Ομότιμα ρυθμιζόμενη δημιουργική 

παραγωγή 

peer‑vetted creative production 

Υποχρεωτική Ασφάλιση έναντι Τρίτων Compulsory Third Party, CTP 

Επικράτεια της Αυστραλιανής 

Πρωτεύουσας 

Australian Capital Territory, ACT 

ομάδα εμπειρογνομώνων Stakeholder Reference Group, SRG 

Εύρεση χώρων για πρόσφυγες Finding Places Project 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης 

Organisation for Economic Co-operation 

and Development - OECD, 

Ανοικτή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων Nigeria Open Contracting Portal, 

NOCOPO 

Διαδραστικός Χάρτης Open Street Map, OSM 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 

Πειραιώς 211, ΤΚ 177 78, Ταύρος 

τηλ: 2131306349 , fax: 2131306479 

www.ekdd.gr 

http://www.ekdd.gr/

