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ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΑΝΑ Π.Ε 

• Π.Ε 1 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (3η Τακτική Συνάντηση εταίρων, 

Ελλάδα, ΚΕΔΕ, 1.2021) 

 

• Π.Ε 2 : ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

• Π.Ε 3 : ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εκπαιδευτικά σεμινάρια διοικητικού προσωπικού και 

κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με θέματα εσωτερικής μετακίνησης) 



Π.Ε 2 ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

• Διαμόρφωση μίας κοινής μεθοδολογίας στη βάση της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η μελέτη για την βέλτιστη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης, με την μεγαλύτερη δυνατή συνοχή καθώς θα 
πρέπει να καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια 
 

• Αποτύπωση  αρχών, στόχων, σκοπών, περιγραφή της δομής των 
target groups, δείγματα των ερωτηματολογίων, πλαίσιο για τις 
συνεντεύξεις  

 
• Οδηγός με κατευθυντήριες γραμμές, καταγεγραμμένα βήματα και 

σημεία αναφοράς (milestones) για την χρήση της μεθοδολογίας 
από εταίρους και φορείς που δεν έχουν ειδικευμένες γνώσεις. 
 



ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Ε 2 

• 2.1 εκπόνηση μελέτης δημόσιας διαβούλευσης (ολοκληρωμένο παραδοτέο)  
 

- Η έρευνα στηρίζεται στα νομικά δεδομένα για τις ίσες ευκαιρίες  πρόσβασης 
των μετακινούμενων ευρωπαίων πολιτών στην τοπική δημόσια ζωή, 
υπογραμμίζοντας την σημαντικότητα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της 
σχετικής κατάρτισης των πολιτών της χώρας υποδοχής. Αριθμοί και παραδείγματα 
αναφέρονται και για τις δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρο 

- Η έρευνα έχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια και συνοδεύεται από 
δείγματα ερωτηματολογίων και από οδηγό συνεντεύξεων για τα focus groups 
αναλόγως με την ιδιαιτερότητα του καθενός εξ αυτών 

- Πάνω από 10 τεχνικές δημόσιας διαβούλευσης αναλύονται τόσο σε επίσημη 
μορφή όσο και σε ανεπίσημη που όμως αποδίδει στην καθημερινότητα καρπούς 
ως προς την ενημέρωση των πολιτών και οδηγεί πρακτικά στην εμπλοκή τους σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
 
 

• 2.2 ανάλυση των αιτιών μικρής συμμετοχής των διακινούμενων πολιτών στις 
ευρωπαϊκές τοπικές κοινωνίες (σε εξέλιξη- focus groups/συνεντεύξεις – 
συνεργασία με Zewelepe)  

 



• 2.3 και 2.4 έρευνα καλών πρακτικών  (Helping Hand) και Study Visits (2μερες συναντήσεις για τη 
διάχυση των καλών πρακτικών, Κύπρος Μάρτιος 2020, Ελλάδα Μάρτιος 2021) που θα καταλήγουν 
στην καταγραφή μίας Έκθεσης Συμπερασμάτων 
 

- Όλες οι εντοπισθείσες καλές και βέλτιστες πρακτικές αποσκοπούν στην προώθηση υψηλότερων 
επιπέδων ενεργού συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ με διάφορα μέσα. Η δυνατότητα μεταφοράς 
τους στην Ελλάδα και την Κύπρο ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε, με βάση τους δείκτες που 
καθορίστηκαν. 

- Τα περισσότερα από τα έργα που προσδιορίζονται στην έκθεση επικεντρώνονται στη δημιουργία 
ίσων συμμετοχικών ευκαιριών για όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
των μετακινούμενων ευρωπαίων πολιτών που όπως έχουν δείξει οι έρευνες σε ένα ποσοστό 41 % 
επιλέγουν να επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και με ατομικό τρόπο δίχως 
να αντιπροσωπεύονται από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, άλλους φορείς ή ΜΗΚΥΟ.  

- Βεβαίως η άνεση με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συμμετοχικότητα σε υψηλό 
βαθμό εδράζεται και στη νοοτροπία του γηγενούς τοπικού στοιχείου της χώρα υποδοχής. 
Άλλωστε αυτή η αποδοχή κάνει ώστε να έχουν συμπεριληφθεί μία σειρά εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων και εκστρατειών ενημέρωσης στο έργο Envision. Το στοιχείο της πολύ-
πολιτισμικότητας ήταν πολύ έντονο επομένως σε όλες τις καλές πρακτικές που ανέδειξε η έρευνα.  

- Με δεδομένο αυτό συμπεράναμε ότι όποιου είδους συζήτηση, είτε συμβατική σε επίπεδο 
γειτονιάς και παρέας, εκδηλώσεων περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένων, ανοικτών 
συζητήσεων ή ακόμα και παιχνιδιών είτε ηλεκτρονική, στη βάση μίας σχετικής πλατφόρμας 
διαβούλευσης έχει αποτέλεσμα στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των μετακινούμενων 
ευρωπαίων πολιτών.  

 
 
 
 

 
 
 



• 2.5 και 2.6  και τελικός σχεδιασμός κατευθυντηρίων από την ΑΚΜΗ / σύνταξη 
έκθεσης για τους βέλτιστους τρόπους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη δημόσια διαβούλευση από την ΚΕΔΕ (ολοκληρωμένο παραδοτέο) 

 
• 2.7 και 2.8 σχεδιασμός από την ΑΚΜΗ και διοργάνωση 5 εκπαιδευτικών και 

Κοινωνικών Δράσεων από την ΚΕΔΕ σε Ελλάδα και Κύπρο ( συνολικά 10 Δράσεις 
με 50 συμμετοχές έκαστη και έκθεση συμπερασμάτων 20 σελίδων - μέχρι αρχές 
2021) 

• 2.9  πολιτικές κατευθυντήριες  (συμβατική και ηλεκτρονική μορφή), ΕΔΚ 
 

• 2.10 Focus Groups, Συνεντεύξεις (2-3 FG, 6-8 συμμετέχοντες σε έκαστο / 5 
Συνεντεύξεις με ειδικούς – 10 συνεντεύξεις με δημοτικούς υπαλλήλους και 
εκπροσώπους μετακινούμενων πολιτών ΕΕ / συνολικά 200 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια ως παραδοτέο των FG και των συνεντεύξεων) 
 

• 2.11 Εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις διάχυσης πληροφόρησης (5 
εκδηλώσεις με 20 συμμετέχοντες έκαστη 

 
• 2.12 Διοργάνωση 5 δημόσιων διαβουλεύσεων (ΑΚΜΗ) 

 

 



 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 

Καλή συνεργασία για την πρόοδο του έργου  

 
Ομάδα Έργου Envision ΚΕΔΕ  

(Γιαννακοπούλου Μάρθα 

Χαμακιώτη Δέσποινα) 


