
Γιώργος Κ. Οικονομίδης

Γεν. Γραμματέας Δήμου Λαρισαίων

gengram@larissa.gov.gr Λάρισα 16-7-2021 / Άνδρος

gobanknoteless@gmail.com

Διάκριση τυποποιημένης και κανονικοποιημένης πληροφορίας από σκέψεις που 

είναι ουσιαστικά διηγήσεις ή επιχειρηματολογία προς σχηματισμό πεποιθήσεων.

mailto:gengram@larissa.gov.gr


• «Πράξεις» Βαθμολογικής κατάταξης : 107

• «Πράξεις» Μισθολογικών κλιμακίων: 21

• «Πράξεις» Διαπιστωτικές αναγνωρίσεων κλπ: 89

• «Πράξεις» Μονιμοποίησης: 100

• Μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός έδρας 24

• Ο χρόνος δε της ψηφιακής υπογραφής για καθένα έδειξε Μ.Ο. 69 sec περίπου



• Ν. 4354/2015, Άρθρο 11

• Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1.Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο 

μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ……………………

• 2.Για τη μισθολογική εξέλιξη …………………….

• 3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το 
διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



• Το ζήτημα λοιπόν είναι το τι συνιστά την πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

• Κλασσικά ως τέτοια εκλαμβάνεται μια απόφαση Δημάρχου, και - μετά την παροχή της

εξουσιοδότησης σε εμένα – τελικά δική μου, που συντάσσεται ως ένα doc ή odt και μου το

φέρνουν να το υπογράψω. Εδώ λοιπόν ισχυρίζομαι ότι αυτή η πράξη που δεν αναγράφεται

στο νομό καν ως «έγγραφο» αλλά προσδιορίζεται με τη λέξη «πράξη» δεν είναι καθόλου

απαραίτητο να είναι ένα έγγραφο. Σίγουρα όχι σε χαρτί τυπωμένο αλλά ούτε καν ένα doc ή

odt ή pdf. Η δε πρόνοια ότι αυτή η πράξη δεν δημοσιεύεται σε ΦΕΚ δεν οφείλει να

ερμηνευθεί ότι εξυπονοεί τον τύπο του εγγράφου, αλλά ότι ορίζει μόνο αυτό που

κυριολεκτικά περιέχει, ότι δηλαδή αυτή η πράξη δεν αποκτά την δημοσιότητα που δίνει η

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



• Καταλήγω λοιπόν πως η δική μου πράξη ως Γενικός Γραμματέας που «υπογράφω» τελικά, θα

πρέπει να μην είναι κάτι άλλο παρά ότι εγώ ως ανώτατος - ας το πούμε - χρήστης της εφαρμογής

του HRMS τσεκάρω το πεδίο που περιέχει την πληροφορία ότι απονέμεται στον τάδε το δείνα

μισθολογικό κλιμάκιο. Από την εφαρμογή είναι διασφαλισμένο ότι αυτό το τσεκάρισμα μπορεί να

γίνει μόνο από χρήστη με τους δικούς μου κωδικούς. Άρα αυτό το τσεκάρισμα είναι η πράξη του

Νόμου και η διαδικασία τελειώνει εκεί δεν χρειάζεται να παραχθεί ένα doc. Το αστείο της υπόθεσης

είναι πως κι αν ακόμα δημιουργηθεί ένα τέτοιο document το οποίο είτε τυπωθεί σε χαρτί και το

υπογράψω φυσικά, είτε δεν τυπωθεί και το υπογράψω ηλεκτρονικά, η μισθοδοσία του δήμου που

είναι και το μόνο όργανο που στην συνέχεια αξιοποιεί αυτές οι πληροφορίες δεν θα ασχοληθεί

καθόλου με αυτό, αλλά θα δει και θα χρησιμοποιήσει μέσα στα στοιχεία του υπαλλήλου την τιμή

που έχει το συγκεκριμένο πεδίο του μισθολογικού κλιμακίου και θα βγάλει τη μισθοδοσία του τα

αναδρομικά κ.ο.κ.



Γίνεται ? Έχει κάποια δυσκολία?

• Αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές και έως και απλοϊκό. Μπορείτε να δοκιμάσετε ωστόσο 

με τις Διευθύνσεις και Τμήματα Διοικητικού των φορέων σας και πιστεύω θα εκπλαγείτε από 

τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις.

• Το τι είναι «πράξη» ή «έγκριση» ή «απόφαση» μπορεί μη συμφωνηθεί ποτέ!

• Αντίδραση καταλυτική: «μα πρέπει να βάλουμε στον φάκελο του υπαλλήλου την απόφαση»! 

Τον φάκελο που επαιρόμαστε αρκετοί από εμάς πως θα τον ψηφιοποιήσουμε!



Κάτι μείζον, σε αναλογία με  το άρθρου 75 του Συντάγματος που (από την εποχή 

του Όθωνος ακόμη) θεσπίζει πως οτιδήποτε εισάγεται για ψήφιση

στη Βουλή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του ΓΛΚ για τις οικονομικές του 

συνέπειες. 

• Η πρόταση είναι η εξής: πριν εισαχθεί οτιδήποτε στη Βουλή να υπάρχει κα να κατατίθεται 

έκθεση κατάλληλου οργάνου περί του εάν η ρύθμιση που εισάγεται αξιοποιεί πλήρως 

τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Τούτο, προφανώς, επειδή στην μεγίστη πλειοψηφία τους, κάθε 

Νόμος, πέρα από αρχές και στόχους, ορίζει διαδικασίες. Και βέβαια τυχόν πρόβλεψη 

έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, να εντάσσεται στον ίδιο έλεγχο από το ίδιο όργανο 

καθώς, ως γνωστόν,  …ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες



Πρακτική άσκηση DEVOPS – Προτάσεις Δήμου 
Λαρισαίων

• Τέλος, προς γενική πληροφόρηση κα προβληματισμό αλλά και εντοπισμό λύσεων,

αναφέρω 15 ιδέες που θέσαμε προς διερεύνηση με την ευκαιρία του προγράμματος

DEVOPS – Competences for Smart Cities, όπου συμμετέχει η CitiesNet και όπου οι

εκπαιδευόμενοι ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης θα πρέπει να επεξεργαστούν κάποια

ζητήματα αναζητώντας κατά κύριο λόγο πληροφορικές λύσεις.



Μελέτη εγκατάστασης BMS (BEMS) (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων)

βελτιστοποίηση του ελέγχου και της ενεργειακής (κυρίως) απόδοσης

Ενέργειες προώθησης της άσκησης ως παράγοντα βελτίωσης της Δημόσιας

Υγείας πλέγμα με αισθητήρες NFC για να καταγράφει (προαιρετικά πάντοτε) τη

διαδρομή κατά το περπάτημα.

Μελέτη των δυνατοτήτων και συνεπειών από τη χρήση εφαρμογής χωρικής

καταγραφής δομών και ωφελούμενων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και

Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων



Διερεύνηση πιλοτικής εφαρμογής και συγκριτική αξιολόγηση τεχνολογιών

τοποθέτησης αισθητήρων (όγκου / πληρότητας, οσμών, θερμοκρασίας κλπ) σε

κάδους απορριμμάτων.

Έρευνα για τη διαχείριση των αδέσποτων (σκύλων και γατών) της πόλης με τη

χρήση αισθητήρων σε περιλαίμια.

Σχεδίαση συστήματος κοινής χρήσης ηλεκτρικών ή μη ποδηλάτων για

βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (όχι οπωσδήποτε επί πληρωμή).



Σχεδιασμός ιδιόκτητου δικτύου συλλογής δεδομένων LORA για την πόλη της

Λάρισας. Σύγκριση και αξιολόγηση / διερεύνηση και λοιπών ανάλογου σκοπού

τεχνολογιών NB-IOT, LTE-M, Sigfox κλπ (Άτομα 2)

Διερεύνηση και καταγραφή του είδους των αισθητήρων που δύναται να

τοποθετηθούν στα οχήματα

Έξυπνη διαχείριση των δεδομένων που θα προκύπτουν από το Σύστημα

διαχείρισης πεζοδρόμων.



Έρευνα για την προμήθεια συστημάτων ανέπαφης λειτουργίας ανελκυστήρων

για τα δημοτικά κτίρια.

Εγκατάσταση και λειτουργία σμήνους πολυκοπτέρων (drones) ικανών για

αυτόνομη πτήση.

Διερεύνηση καλών πρακτικών για τη συλλογή πληροφορίας που εμφανίζεται

στα social media και αφορά την Λάρισα.



Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας

(ηλεκτρονικές πινακίδες, radar).

Μελέτη για την ανάπτυξη εφαρμογής κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων

εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων.

Διερεύνηση σχεδιασμού εφαρμογής υποστήριξης και παρακολούθησης της

παροχής φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους – εργαζομένους των ΟΤΑ.


