
ΜΕΡΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟΤ / ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΣΙ ΤΝΘΗΚΕ ΣΗ ΚΡΙΗ. 

 

Α. Πρόταση λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με ελαχιστοποίηση των κλασσικών 

συνεδριάσεων. 

 

Η πρόταση στοχεύει στην διεκπεραίωση της πλειοψηφίας των θεμάτων που χειρίζεται το Δ 

κατά τον ταχύτερο μεθοδικότερο και απλούστερο τρόπο, ενώ δεν αποκλείει φυσικά την 

δυνατότητα της κλασσικής συνεδρίασης αυτού όταν απαιτείται να υπάρξει συζήτηση για 

κάποιο μείζον πολιτικό ζήτημα. 

Επίσης με την προτεινόμενη ρύθμιση εξαλείφεται πλέον η έννοια της «ημερήσιας διάταξης» 

καθώς κάθε θέμα θα διέρχεται αυτοτελώς την όλη διαδικασία και θα μπορεί να 

οριστικοποιείται ανεξάρτητα από την τύχη άλλων θεμάτων που μπορεί να καθυστερήσουν. 

Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα μπορεί να έχει ως εξής: 

Πρώτο στάδιο : Μοιράζονται tablets ή smart phones σε όλους τους Δημοτικούς υμβούλους. 

Συχόν αρνήσεις ή «αδυναμία» χρήσης θεωρούνται ως μη ισχύουσες σήμερα όπως θα 

θεωρούνταν και τυχόν δήλωση ότι κάποιος είναι αγράμματος. Μπορεί να βοηθηθεί από άλλο 

άτομο (συνήθως της οικογένειας). 

Δεύτερο στάδιο: εκπαιδεύονται οι Δημοτικοί ύμβουλοι και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι στην νέα 

διαδικασία η οποία βασίζεται στην ύπαρξη ειδικής εφαρμογής με φόρμες εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης για τους Δ αλλά ελεύθερης πρόσβασης για πληροφόρηση για όλους όπου: 

1. Ο Πρόεδρος του Δ θέτει κάθε νέο θέμα στον ειδικό αυτό χώρο. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία ανεβάζει το υπόλοιπο υλικό, δηλαδή εισηγήσεις γνωματεύσεις, 

σχέδια κλπ 

3. Αυτόματα στέλνεται SMS και email σε όλους τους Δ και στον Δήμαρχο. 

4. Συχόν πρόταση αναβολής τίθεται από οποιονδήποτε Δ και εφ’ όσον συγκεντρώσει τον 

απαιτούμενο αριθμό ψήφων, ισχύει αυτόματα για δύο ημέρες εκ των οποίων μία 

τουλάχιστον εργάσιμη. 

5. Οι Δ έχουν σε εργάσιμα διαστήματα 2 ώρες αλλιώς έως τις 10.00 το άλλο πρωί να 

κάνουν ερώτηση.  

6. Σο ίδιο χρονικό διάστημα έχει και ο Δήμαρχος για να εκφράσει απόψεις. 

7. Μετά το τέλος των ερωτήσεων οι Δ έχουν μισή ώρα να προτείνουν κάτι διαφορετικό 

από την εισήγηση 

8. Αν ο Πρόεδρος το κρίνει απαραίτητο η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 2 

9. Ο πρόεδρος σχηματοποιεί τις προτάσεις. 

10. Ξαναστέλνεται SMS και email σε όλους τους Δ. 



11. Έχουν μισή ώρα να ψηφίσουν. 

 

ε επόμενη φάση – πρακτικά την επόμενη εργάσιμη - οριστικοποιείται από τις Τπηρεσίες και 

τον Πρόεδρο η κάθε απόφαση και αναρτάται όντας άμεσα σε κρίση και συσχέτιση ,με τα 

διαμειφθέντα. 

Κάθε στιγμή μετά το 4ο βήμα κάθε Δ έχει δικαίωμα να ψηφίσει τελικά υπέρ ή κατά της αρχικής 

εισήγησης. 

Επίσης ο Δήμαρχος έχει και μετά το βήμα 3 και έως και πριν το 11 δικαίωμα να τοποθετηθεί 

Μετά το βήμα 2 έως και πριν το 11 κάθε πολίτης έχει δυνατότητα να ανεβάσει την γνώμη του 

σε ειδικό χώρο της όλης εφαρμογής ορατό σε όλους αλλά ξεχωριστό από εκεί που τίθενται οι 

γνώμες, ερωτήσεις κλπ των Δ και του Δημάρχου. 

 Οι, εδώ προτεινόμενοι χρόνοι  είναι βεβαίως ενδεικτικοί)  

 

Με την πρόταση αυτή: 

 Διασφαλίζεται η ενημέρωση των Δ αλλά και η πλήρης ενημέρωση και πλέον ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών για όλα τα θέματα. 

 Εγκαταλείπονται οι παλαιές μέθοδοι των ειδοποιήσεων, αποδεικτικών παραλαβής κλπ. 

 Δεν υπάρχει λόγος μετακινήσεων που ειδικά μετά τον Καλλικράτη σε πολλές 

περιπτώσεις αφορούν και μετακινήσεις αρκετών χιλιομέτρων με συνέπεια κόστος, αλλά 

και αυξημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 Παρόμοιο όφελος ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την απασχόληση 

προσωπικού και την φθορά εξοπλισμού υπάρχει και λόγω της αποφυγής πλήθους 

εκτυπώσεων. 

 Δεν προκύπτουν αναγκαίες απουσίες αφού ο καθένας Δ συμμετέχει οπουδήποτε και 

αν βρίσκεται. 

 Αποφεύγεται η ανάλωση χρόνου όλων σε ρητορικές αντιπαραθέσεις και ανούσιες 

πολλές φορές αντιπαλότητες αλλά επικεντρώνονται όλοι λόγω της «γραπτής» 

διαδικασίας με ψυχραιμία στην ουσία των θεμάτων. 

 Δεν δημιουργείται πρόβλημα από την κατάργηση της αποζημίωσης συμμετοχής στις 

συνεδριάσεις που πρόσφατα νομοθετήθηκε. 

 Η όλη διαδικασία αρχειοθετείται αυτόματα με αποφυγή κατ’ αυτό τον τρόπο της 

ανάγκης για τήρηση πρακτικών, εκτύπωση, αναπαραγωγή κλπ. 

 

Εννοείται ανάλογη διαδικασία και δη απλούστερη μπορεί να ισχύσει και για την Οικονομική 

Επιτροπή  και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 



Β. Πρόταση γενικής και επίσημης χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις κάθε είδους 

κοινοποιήσεις. 

 

Σαυτόχρονα με την έκδοση δελτίου ταυτότητας στον κάθε πολίτη δημιουργείται λογαριασμός 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προτείνεται π.χ. ιστοχώρος www.politis.gov.gr και διευθύνσεις με 

την μορφή ΧΧ999999@politis.gov.gr όπου ΦΦ999999 ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας, 

αλλά μπορούν να αποφασισθούν και τυχόν πλέον πρόσφορες ονομασίες και διατάξεις). 

Προς τον λογαριασμό αυτό γίνονται πλέον όλες οι κοινοποιήσεις στο εξής. 

Δεν απαιτείται πλέον διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ούτε τηλεφωνικές κλήσεις ή αναζητήσεις. 

Απαλλάσσονται πλήθος Κρατικά όργανα από το έργο των «επιδόσεων». 

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πληροφόρηση του πολίτη. 

Παρόμοια με την ίδρυση οιουδήποτε νομικού προσώπου / εταιρείας με την δήλωση έναρξης, 

δημιουργείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο κρατικό ιστοχώρο 

ανάλογης μορφής (όπου αντί του αριθμού της ταυτότητας μπορεί π.χ. να τίθεται ο ΑΥΜ ή 

όποιος άλλος μοναδικός αριθμός τυχόν καθιερωθεί) προς τον οποίον επίσης θα γίνονται 

όλες οι κοινοποιήσεις στο εξής. 

Η πρόταση αυτή προφανώς καταργεί σημαντικό μέρος της πολιτικής και ποινικής δικονομίας. 

Αυτό συνεπάγεται εξαιρετική απλοποίηση διαδικασιών και δραστική μείωση χρόνων μεταξύ 

των διαφόρων σταδίων των ουσιαστικών διαδικασιών αλλά και την αποφυγή τυπικών 

εμπλοκών λόγω ακυροτήτων περί τις κοινοποιήσεις κλπ. 

τερεί βεβαίως ικανό τμήμα επαγγελματικής ύλης από τους δικαστικούς επιμελητές συνέπεια 

ωστόσο που δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή της αλλά απλώς να 

υπάρξει πρόνοια εξομάλυνσης της μετάβασης.  

 

Γ. Πρόταση κατάργησης κάθε είδους υποχρεωτικών δημοσιεύσεων σε έντυπα.  

Να μην ισχύει καμιά υποχρέωση δημοσιεύσεων, είτε Δημοσίων συμβάσεων (προκηρύξεις 

διαγωνισμών κλπ) είτε δικονομικών πράξεων (πλειστηριασμοί κλπ) είτε άλλων πράξεων 

(διοικητικές ή πολεοδομικές αποφάσεις κλπ) πέραν ειδικού κρατικού ιστοχώρου (π.χ. του 

Εθνικού Συπογραφείου) 

Σο γνωστό ζήτημα της επιβίωσης του Σύπου και δη του επαρχιακού δεν πρέπει να αποτελέσει 

επίσης εμπόδιο στην εφαρμογή της πρότασης αλλά απλώς να υπάρξει πρόνοια 

εξομάλυνσης της μετάβασης με πρόβλεψη π.χ. μιας επί πενταετία απομειούμενης 

αποζημίωσης των εντύπων για την απώλεια εσόδων. 


