
 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προσχέδιο Πολιτικής Συμμετοχής της Κοινότητας 

Ο Δήμος του Whittlesea πιστεύει ότι η καλή συμμετοχή της κοινότητας οδηγεί σε καλύτερα 

αποτελέσματα, βοηθώντας στην προώθηση της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της κοινότητας και του 

Δήμου και την οικοδόμηση  σχέσης εμπιστοσύνης στο Δήμο.   

Η Πολιτική Συμμετοχής της Κοινότητας του 2021 περιγράφει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ο 

Δήμος θα συνεργαστεί με την κοινότητα. Αυτή η σελίδα είναι μια σύνοψη των κύριων 

χαρακτηριστικών της Πολιτικής, αν θέλετε να ζητήσετε ένα μεταφρασμένο αντίγραφο του πλήρους 

Προσχεδίου Πολιτικής Συμμετοχής της Κοινότητας, παρακαλούμε καλέστε το 9217 2542.  

Ο Δήμος επιθυμεί τα σχόλιά σας για το προσχέδιο της Πολιτικής – μπορείτε να τα αποστείλετε 

συμπληρώνοντας μια σύντομη έρευνα. Η έρευνα κλείνει την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 στις 11 

μ.μ. 

Αρχές της Πολιτικής 

Στο Δήμο του Whittlesea, η συμμετοχή της κοινότητας:  

1. θα σχεδιαστεί και θα χορηγείται με συντονισμένο τρόπο και θα έχει ένα σαφές αντικείμενο και 
στόχο 

2. θα εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε αντικειμενικές, σχετικές και έγκαιρες 
πληροφορίες για τη συμβολή τους, και θα παρέχουμε στην κοινότητα εύλογη υποστήριξη ώστε 
να μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά 

3. θα πραγματοποιείται με άτομα/ομάδες που είναι αντιπροσωπευτικά των ατόμων/ομάδων που 
επηρεάζονται από το ζήτημα για το οποίο ο Δήμος συνεργάζεται με την κοινότητα    

4. θα ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή της 
κοινότητας θα επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων του Δήμου για το θέμα που αποτελεί 
αντικείμενο της συμμετοχής, και να προσδιορίσουμε πώς θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα και 
τον τρόπο με τον οποίο η συμβολή τους επηρέασε μια απόφαση  

5. θα αξιολογείται, και τα διδάγματα που αντλήθηκαν θα εφαρμόζονται σε μελλοντικό σχεδιασμό 
συμμετοχής και πρακτικών 

6. θα είναι πάντα ανοικτή και ευπρόσδεκτη και η συμβολή της είτε μέσω δομημένων ευκαιριών, 
προγραμμάτων και διαδικασιών είτε ως αποτέλεσμα της έκφρασης των απόψεων και των 
προσδοκιών των μελών της κοινότητας κατά την πορεία της συνεργασίας με το Δήμο. 

Πώς και πότε συμμετέχουμε 

Το πώς συμμετέχουμε κάνει μια μεγάλη διαφορά με το ποιος μπορεί να συμμετάσχει. Ο Δήμος θα 

χρησιμοποιήσει πολλές διαφορετικές μεθόδους συμμετοχής, τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και 

αυτοπροσώπως, ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένα άτομα 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειες  να συνεργάζονται με το Δήμο, γι’ αυτό δεσμευόμαστε να 

χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων στην κοινότητα. 

Ο Δήμος θα διατηρήσει επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της συμμετοχής 

μας. Ως εκ τούτου: 

 θα καθιστούμε σαφές στην κοινότητα από την αρχή  της διαδικασίας πότε και πώς μπορούν να 

ενημερώνεται για την πρόοδο της όσο η διαδικασία αυτή εξελίσσεται  



 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προσχέδιο Πολιτικής Συμμετοχής της Κοινότητας 

 θα απευθυνόμαστε στους συμμετέχοντες στο τέλος της διαδικασίας για να τους ενημερώνουμε 
για το αποτέλεσμα, περιλαμβανομένου του πώς επηρέασε η συμμετοχή τους τη λήψη  
αποφάσεων. 

 

Αξιολόγηση και λογοδοσία  

Ο Δήμος του Whittlesea δεσμεύεται να ολοκληρώσει μια αρχική επανεξέταση της Πολιτικής 
Συμμετοχής της Κοινότητας σε συνεργασία με την κοινότητα το αργότερο 15 μήνες μετά την 
υιοθέτηση αυτής της πολιτικής, και θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε, να εξετάζουμε και να 
ενημερώνουμε το Δήμο σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της Πολιτικής σε ετήσια βάση. 


