
Εφαρμογή: Participatory Budgeting Platform
Πλατφόρμα Συμμετοχικού Προϋπολογισμού
Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που 
αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί από τις δημόσιες διοικήσεις, 
ώστε να λάμβάνουν υπόψη τους τους πολίτες τους για το πώς πρέπει 
να διαθέσουν τον προϋπολογισμό τους, αλλά και να επιβεβαιώνουν 
την έγκρισή τους. Παρέχει στους κρατικούς λειτουργούς τα εργαλεία 
ώστε να συγκεντρώσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά 
τη σχετική ανατροφοδότηση από τους χρήστες, επιτρέποντας σε 
μεγαλύτερο βαθμό την ανάμειξη, την ενασχόληση και τη συμμετοχή των 
πολιτών στις διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και της υλοποίησης 
του προϋπολογισμού. Οι δημόσιες αρχές μπορούν, εκτός άλλων, 
να δημιουργήσουν διαφορετικές προτάσεις και κατηγορίες, ή να 
προσθέσουν διάφορες ετικέτες για την ευκολότερη αναγνώριση των 
προτάσεων.

Το εργαλείο ψηφοφορίας επιτρέπει στους πολίτες να εκφράσουν τις 
δικές τους προτεραιότητες στην κατανομή του προϋπολογισμού, κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισής του, ακολουθώντας το περίγραμμα 
που ορίζεται την εκάστοτε εμπλεκόμενη αρχή. Η σελίδα ψηφοφορίας 

έχει σχεδιαστεί ώστε να περιέχει τη συνολική πληροφορία και 
να ανανεώνεται δυναμικά, προσφέροντας πολλές δυνατότητες 
φιλτραρίσματος των επιλογών. Ένα κατάλληλο διάγραμμα (treemap) 
συνοψίζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί με την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας.

Το εργαλείο εποπτείας βοηθά τους χρήστες να παρακολουθούν 
τις συναλλαγές του προϋπολογισμού, να συγκρίνουν μεγέθη του 
προϋπολογισμού με τις πραγματικές δαπάνες και να παρέχουν τη δική 
τους άποψη στις αρμόδιες για την υλοποίηση της πρότασης αρχές. 
Εκπαιδευτικές πηγές καθώς και υλικό και εργαλεία εκμάθησης για τους 
πολίτες και τους διαχειριστές μπορούν να αυξήσουν τις αρμοδιότητες 
και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να τους βοηθήσουν στη 
λήψη πιο συνειδητοποιημένων αποφάσεων.

Η Πλατφόρμα Συμμετοχικού Προϋπολογισμού είναι ένα εργαλείο που 
έχει αναπτυχθεί από το CiVio για λογαριασμό του χρηματοδοτούμενου 
από το πρόγραμμα Horizon 2020 ερευνητικό έργο OpenBudgets.eu. 
Επικοινωνία: Amir Campos - amir@civio.es
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Το OpenBudgets.eu είναι ένα χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με σκοπό την υποστήριξη δημοσιογράφων, 
δημόσιων κοινωνικών οργανισμών, ΜΚΟ, πολιτών και δημόσιων διοικήσεων, παρέχοντας μια επισκόπηση δημόσιων 
δεδομένων προϋπολογισμού και δαπανών, καθώς και σχετικών εργαλειών και “ιστοριών”, για την υποστήριξη υπηρεσιών και 
την αμερόληπτη δημοσιονομική διαφάνεια.

Η ανοιχτότητα και η διαφάνεια μπορούν να λειτουργήσουν ως 
αντικίνητρο στην διαφθορά. Η τωρινή έλλειψη των ανοιχτών 
προϋπολογισμών και των ανοιχτών δεδομένων συναλλαγών καθιστά 
δύσκολη την παροχή μιας συνολικής εικόνας των δημόσιων δαπανών 
για τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους. Ακόμα πιο δύσκολη 
αποδεικνύεται η σύγκριση των προϋπολογισμών μεταξύ των 
διοικητικών περιοχών και των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Η πλατφόρμα του OpenBudgets.eu σχεδιάστηκε για τις δημόσιες 
διοικήσεις, τους πολίτες, τις ΜΚΟ, τους οργανισμούς των ΜΜΕ, 
τις δημόσιες υπηρεσίες, και ενδιαφερόμενους που εργάζονται με 
δημοσιονομικά δεδομένα. Η πρόκληση του έργου είναι να παρέχει 
μία πλατφόρμα ανάπτυξης/διεύρυνσης που είναι εύκολη στην χρήση, 
προσαρμοστική, και ελκυστική για όλους αυτούς τους διαφορετικούς 
χρήστες.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.


