
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σχεδιάζουμε τη 
συμμετοχή 
πολιτών στον 
Δήμο Καβάλας

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, 5:30-8μμ



Την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το συμμετοχικό 
εργαστήριο με τίτλο «Σχεδιάζουμε τη συμμετοχή πολιτών στον Δήμο Καβάλας». Στο 
εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και του ακαδημαϊκού τομέα, 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν σε θεσμούς 
συμμετοχής, όπως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η ιδέα για το εργαστήριο προέκυψε έπειτα από την ανάγκη να αξιολογηθεί ο τρόπος με 
τον οποίο προσκαλούνται και συμμετέχουν φορείς και πολίτες σε συμμετοχικές 
διαδικασίες, καθώς και η αποδοτικότητα και η συμπεριληπτικότητα αυτών των 
διαδικασιών.

Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν:

➔ Εμβάθυνση γνώσεων σχετικά με τη συμμετοχή πολιτών στο επίπεδο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης

➔ Αξιολόγηση συμμετοχικών διαδικασιών στον Δήμο Καβάλας
➔ Ανάδειξη των προκλήσεων της συμμετοχής πολιτών στην πόλη της Καβάλας
➔ Ανάδειξη των δυνατοτήτων ενεργοποίησης των πολιτών σε θέματα σχετικά με την 

πόλη
➔ Συνδιαμόρφωση ιδεών και προτάσεων που θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν τη 

συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Με σκοπό να εμπλουτιστούν οι συζητήσεις του εργαστηρίου, με τη διάσταση 
των πολιτών για το θέμα, η ομάδα διοργάνωσης αποφάσισε να διεξάγει 
έρευνα πολιτών με τη μορφή ψηφιακού ερωτηματολογίου. Το 
ερωτηματολόγιο με τίτλο «Πόσο συμμετοχικός είναι ο Δήμος σου;» είχε 
στόχο να διερευνήσει τις αντιλήψεις σχετικά με τη συμμετοχή πολιτών και 
την πρόθεση για συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών, καθώς και να 
συλλέξει γνώμες πολιτών σχετικά με το πώς αξιολογούν και πώς θα ήθελαν 
να είναι οι διαδικασίες συμμετοχής στον Δήμο Καβάλας.

Έρευνα πολιτών: 
“Πόσο συμμετοχικός είναι ο Δήμος σου; 
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Οι διαδικασίες διαβούλευσης της Δημοτικής Αρχής τόσο με τους κοινωνικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και με τους δημότες, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των σημαντικών σύγχρονων 
προβλημάτων που καλούνται από κοινού να αντιμετωπίσουν (περιβάλλον, κυκλοφοριακό, 
...). Η αποτελεσματικότητα των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνονται εξαρτάται σε 
καθοριστικό βαθμό από τη συνεργασία και την τήρησή τους από την πλειοψηφία των 
δημοτών και επομένως θα πρέπει να τυγχάνουν όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα πολιτών που διεξήχθη με τίτλο ‘Πόσο συμμετοχικός είναι ο 
Δήμος σου;’ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση του Δήμου Καβάλας στην 
προσπάθειά της να βελτιώσει και να επεκτείνει τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους 
δημότες. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύονται αδυναμίες και 
προτείνονται κατευθύνσεις τις οποίες δεσμευόμαστε ως διοίκηση να ακολουθήσουμε ώστε 
να κάνουμε τον Δήμο Καβάλας περισσότερο συμμετοχικό.

Καλωσόρισμα 
από τον Γιώργο Μιχαηλίδη, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, 
Προγραμματισμού & Ψηφιακών Υπηρεσιών  

Αυτό το εργαστήριο προέκυψε ως μια ανάγκη για εμάς, την ομάδα του Δήμου, για να 
αξιολογήσουμε τι δεν κάνουμε σωστά όταν διοργανώνουμε διαβουλεύσεις για θέματα που 
αφορούν στην ανάπτυξη Δήμου. 

Οι συμμετοχικές διαδικασίες μπήκαν στην καθημερινότητά μας πρώτη φορά με τον Νόμο 
του Καλλικράτη και παγιώθηκαν αργότερα με τον Νόμο του Κλεισθένη (Νόμων που διέπουν 
την λειτουργία των Δήμων) και μας βρήκαν παντελώς ανέτοιμους. Τόσο εμάς όσο και τους 
φορείς της πόλης και την κοινωνία των πολιτών. 

Η πρώτη φορά που επιχειρήσαμε μια διαβούλευση ήταν αυτή στα πλαίσια του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Καβάλας το μακρινό 2008. Μια 
διαβούλευση την οποία για πρώτη φορά όριζε ως προαπαιτούμενη ο Νόμος του 
Καλλικράτη. Τα αποτελέσματα της πρώτης προσπάθειας  αυτής αλλά και πολλών που 
ακολούθησαν όπως οι διαβουλεύσεις για το Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, την 
Στρατηγικής για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου και άλλες, ήταν πενιχρά.  Οι 
συμμετοχικές διαδικασίες μας, έφερναν στο τραπέζι των συζητήσεων σχεδόν πάντα τους 
ίδιους ανθρώπους, μας έδιναν την ίδια τροφοδότηση και φυσικά δεν καταφέρναμε να 
προσελκύσουμε μεγάλες ομάδες πληθυσμού όπως οι νέοι. 

Σήμερα, βρίσκομαι σε αυτό το εργαστήριο ως συμμετέχουσα, για να μάθω από τη 
διαδικασία. Σας ευχαριστώ όλους για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας.

από την Ιώ Χατζηβαρύτη, Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δήμου Καβάλας  



Συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών 
συμμετοχής πολιτών στον Δήμο Καβάλας 

- Συμβούλια πολιτών 
- Συμμετοχικά εργαστήρια / Διαβουλεύσεις 
- Ερωτηματολόγια / Έρευνες
- Υποστήριξη κινημάτων και πρωτοβουλιών πολιτών

(συζήτηση και εργασία σε ομάδες) 

Καλωσόρισμα - Ιώ Χατζηβαρύτη, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δήμου Καβάλας και, Γιώργος Μιχαηλίδης, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης - 
Προγραμματισμού και Ψηφιακών Μέσων Δήμου Καβάλας

Παρουσίαση προγράμματος & γνωριμία με τους συντονιστές

Εισαγωγή στη Συμμετοχή των Πολιτών - θεωρία & επιτυχημένα 
παραδείγματα - Μαρία Κικίδου 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Έρευνας Πολιτών “Πόσο συμμετοχικός είναι 
ο δήμος σου;” - Μαριάννα Πατελίδα 

17:30 - 18:00

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου

Συλλογική χαρτογράφηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
συμμετοχή των πολιτών στον Δήμο Καβάλας 

(συζήτηση σε ολομέλεια και καταγραφή με χρήση ψηφιακού εργαλείου miro)

18:00 - 18:30

18:40 - 19:40

Διάλειμμα

Παρουσίαση Συζητήσεων

Κλείσιμο Εργαστηρίου - Φόρμα Αξιολόγησης 

19.40 - 20:00



Το συμμετοχικό σκέλος του εργαστηρίου αποτελείτο από δύο ενότητες. 
Α) Η πρώτη ενότητα αφορούσε στη συλλογική χαρτογράφηση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η εφαρμογή διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών στην Καβάλα, και 
πραγματοποιήθηκε με τους συμμετέχοντες σε ολομέλεια.
Β) Στη δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε 4 ομάδες, συζήτησαν τρόπους 
βελτίωσης επιλεγμένων διαδικασιών συμμετοχής στον Δήμο Καβάλας. Οι διαδικασίες 
επιλέχθηκαν με βάση τις ανάγκες του Δήμου και τα αποτελέσματα της Έρευνας Πολιτών. 
Οι διαδικασίες που συζητήθηκαν είναι:  
➔ Συνελεύσεις κατοίκων γειτονιών (τοπικά συμβούλια)
➔ Συμμετοχικά εργαστήρια / Διαβουλεύσεις 
➔ Ερωτηματολόγια / Έρευνες
➔ Υποστήριξη κινημάτων και πρωτοβουλιών πολιτών. 

Στις επόμενες σελίδες της έκθεσης παρουσιάζονται για κάθε ενότητα, τα ερωτήματα που 
τέθηκαν, μία σύντομη σύνοψη των αποτελεσμάτων από τους συντονιστές, και αυτούσιες 
οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, όπως καταγράφηκαν από τους ίδιους.  

Οι ενότητες του εργαστηρίου
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Προφίλ Συμμετεχόντων

64% γυναίκες

36% άνδρες



Συλλογική χαρτογράφηση των προκλήσεων της 
συμμετοχής πολιτών στον Δήμο Καβάλας

Οι προκλήσεις που ανέδειξαν οι συμμετέχοντες αφορούν συνοπτικά: 
➔ στις πεποιθήσεις και στην πρόθεση για συμμετοχή των 

πολιτών, 
➔ στους διαθέσιμους πόρους και στη στάση του Δήμου, 
➔ στον χρόνο ως παράγοντα συμμετοχής, 
➔ στη δομή των διαδικασιών 
➔ στη χαρτογράφηση πόρων και δεξιοτήτων, 
➔ στη γλώσσα επικοινωνίας των συμμετοχικών δράσεων. 
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“Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συμμετοχή πολιτών 
στον Δήμο Καβάλας;” 

Σύνοψη 
αποτελεσμάτων 



1. Πού μπορεί να εφαρμοστεί ο θεσμός; 
2. Πώς ενεργοποιώ/ενημερώνω τους πολίτες;
3. Πώς διοργανώνω;
4. Πώς επικοινωνώ τα αποτελέσματα;
5. Πώς ενισχύω τη δέσμευση στα αποτελέσματα; 

Συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση 
των διαδικασιών συμμετοχής πολιτών

1. Εφαρμογή σε όλα τα στάδια της λήψης αποφάσεων / δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλου 
αριθμού συμμετεχόντων / εύκολος τρόπος έκφρασης προσωπικών απόψεων

2. Ενεργοποίηση πολιτών, φορέων, ομάδων, key stakeholders / σαφής στόχος ερωτηματολογίου / 
ανωνυμοποίηση  για διασφάλιση προσωπικών δεδομένων

3. Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και χρόνου / δημιουργία μεικτών ομάδων διοργάνωσης / 
φυσικά ή ψηφιακά ερωτηματολόγια 

4. Παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας / social media / σαφές μήνυμα που διαχέεται με έξυπνους 
τρόπους

5. Δέσμευση οικονομικών πόρων / πολιτικών προσώπων / ευκολότερες διαδικασίες

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Τοπικά 
συμβούλια

1. Εφαρμογή στην αρχή / συνδιαμόρφωση θεμάτων από τον Δήμο και την Κοινωνία των Πολιτών / 
ανάπτυξη της ‘γειτονιάς’ και των παρεμβάσεων-δράσεων σε αυτήν

2. Διαγενεακή στόχευση / ενεργοποίηση key stakeholders (πχ. δίκτυο συλλόγων) και υλοποίηση 
τοπικών συμβουλίων μέσω υφιστάμενης πλατφόρμας του Δήμου

3. Διοργάνωση με φυσικές και ψηφιακές μεθόδους ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το 
διαθέσιμο budget

4. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων και διάχυση σε επιλεγμένους φυσικούς & ψηφιακούς  χώρους
5. Ξεκάθαροι στόχοι και προσδοκίες/χρονοδιάγραμμα/σχέσεις εμπιστοσύνης

Συμμετοχικά 
εργαστήρια

Ερωτηματο
λόγια / 

Έρευνες

Υποστήριξη 
πρωτοβουλιών 

πολιτών 

1. Εφαρμογή σε διαφορετικές φάσεις σχεδιασμού (αξιολόγηση/σχεδιασμός/τελικές δράσεις)
2. Χρήση διαφορετικών μέσων ανάλογα το κοινό / ξεκάθαρη, συνοπτική επικοινωνία σε απλή 

γλώσσα / επικοινωνία του στόχου, προσωπικού οφέλους και τρόπου χρήσης αποτελεσμάτων 
3. Σχεδιασμός από προσωπικό με εξειδίκευση / έρευνα κοινού και ανάλογος σχεδιασμός της 

εμπειρίας-διαδικασίας & επιλογής τόπου & χρόνου διεξαγωγής / πρωτοτυπία διαδικασίας
4. Ανάδειξη του Kavala Urban Center ως σημείο αναφοράς δράσεων συμμετοχής. Γραφιστική 

επιμέλεια οπτικής επικοινωνίας / δημοσίευση αποτελεσμάτων 
5. Εμπλοκή διοίκησης από την αρχή / σαφές χρονοδιάγραμμα / διάχυση αποτελεσμάτων 

1. Πολιτισμός / Εκπαίδευση / Περιβαλλοντικά ζητήματα / Αγροδιατροφή / Χωρικός σχεδιασμός & 
δημόσιος χώρος / Υποστήριξη ευπαθών ομάδων / Διαχείριση δημόσιων κτιρίων

2. Ψηφιακά μέσα / Κοινωνικά Δίκτυα / Kavala Urban Center / Δελτία τύπου / περιοδικές 
ενημερώσεις / κίνητρα και ανταποδοτικότητα

3. Χαρτογράφηση αναγκών & ομάδων πολιτών / συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες/ Kavala 
Urban Center: φυσικός χώρος διαβουλεύσεων και online πλατφόρμα διαβουλεύσεων 

4. ΔΤ και social media / Εστίαση ανάλογα με την ομάδα-στόχο
5. Ενίσχυση δημοσιότητας / Στοχευμένη ενημέρωση / Αξιολόγηση δράσεων / Εστίαση σε άμεσες 

δράσεις για άμεσο αποτέλεσμα με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης
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Συνελεύσεις κατοίκων γειτονιών (τοπικά συμβούλια)
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Συμμετοχικά εργαστήρια/διαβουλεύσεις
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Έρευνες/Ερωτηματολόγια
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Υποστήριξη σε κινήματα/πρωτοβουλίες πολιτών



‘‘Ποια διαδικασία συμμετοχής των πολιτών πιστεύετε ότι ταιριάζει να εφαρμοστεί 
στην Καβάλα;’’ 

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα της φόρμας αξιολόγησης της εμπειρίας των 
συμμετεχόντων από το εργαστήριο. 

Συμμετοχικά
εργαστήρια

“  
”

Οι διαβουλεύσεις με τον τρόπο 
που γίνεται αυτή η συνάντηση

“

”
Kavala Urban 
Center

“  
”

     όλες“  
”

Τοπικά συμβούλια γειτονιάς“  
”

Τοπικό συμβούλιο 
νέων

“   
”

03 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

‘’Πόσο χρήσιμες πιστεύετε ότι είναι οι διαδικασίες συμμετοχής για την πόλη και 
τους πολίτες της Καβάλας;’’ (Βαθμολόγηση με κλίμακα 1 έως 10)

     ΔΕΥΑΚ“  
”

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά συμμετοχικών εργαστηρίων που 
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας.

https://drive.google.com/file/d/1nElHGqvW3GtrcjMNLN8LZvoWtgLLO7lP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nElHGqvW3GtrcjMNLN8LZvoWtgLLO7lP/view?usp=sharing


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας
Ελένη Μεντεσίδου - Στέλεχος Τμήματος Ανάπτυξης Δημοτικής Επιχείρησης 
Έλενα Σαμουρκασίδου - Σύμβουλος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας
Ιώ Χατζηβαρύτη - Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Καβάλας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ - Place Identity Clusters ΑΜΚΕ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
Μαίρη Καρατζά - Strategic Designer
Μαρία Κικίδου - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης ΑΠΘ
Μαριάννα Πατελίδα - Πολεοδόμος - Χωροτάκτης ΠΘ, MSc in Sustainable Urban Planning and Design

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Youthnest ΑΜΚΕ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Θάλεια Ρίζου - Ιδρύτρια Youthnest, Ειδική στον σχεδιασμό υπηρεσιών και τη συστημική προσέγγιση
Χρύσα Πεταλά - Project Manager, Facilitator

Το εργαστήριο αποτελεί παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.
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