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Στόχος της Πύλης 
 
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παροχής 

Ψηφιακών Υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργατικότητας και της 

δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, δημιουργώντας μια νοοτροπία 

δημοκρατικής συμμετοχής τους και ενισχύοντας τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην 

καθημερινότητα τους χωρίς διακρίσεις.  

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:  

• η ενίσχυση της διαφάνειας με την εύκολη πρόσβαση/αναζήτηση σε έγγραφα 

διοικητικές αποφάσεις, καθώς και σε πολυμεσικό υλικό, 

• η καλύτερη επικοινωνία πολιτών και Δ.Δ. με την υιοθέτηση των κατάλληλων 

μηχανισμών, όπως η καινοτόμος δυνατότητα ακρόασης από το Δήμαρχο ή τους 

εκλεγμένους αντιπροσώπους μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης και η 

οπτικοακουστική διάδραση, 

• η συνεργατικότητα μεταξύ πολιτών, με την υιοθέτηση απλών και ταυτόχρονα 

αποτελεσματικών εργαλείων σύνθεσης (εργαλεία Web2.0 όπως Wikis, Weblogs), 

• η άρση των αποκλεισμών των πολιτών από τα κοινά, 

• η ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» 

που αφορούν στο ρόλο και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 

• η δυνατότητα του Δήμου για διαρκή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του 

πολίτη για τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την αειφόρο 

ανάπτυξη στην περιοχή του.  

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών της πύλης 
http://edemocracy-empapas.gr/ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 
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Εγγραφή στην Πύλη 
Για να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στις Υπηρεσίες Διαφάνειας, ο ενδιαφερόμενος 
πολίτης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα : 

1. Πάνω δεξιά στην κεντρική 
σελίδα της Πύλης, 
αναγράφεται στο πλαίσιο 
«Σύνδεση» η επιλογή 
Εγγραφή 

 

 
2. Κάνοντας «κλικ» στην 

Εγγραφή, ανοίγει σχετική 
φόρμα συμπλήρωσης των 
προσωπικών στοιχείων του 
αιτούντος (πεδίο 1) 
(υποχρεωτικά πεδία):  
 Όνομα 
 Επώνυμο  
 Email (Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση) 
 Username (Όνομα 

Χρήστη) 
 Τηλέφωνο 

3. Αφού συμπληρωθούν τα 
παραπάνω στοιχεία, ο 
χρήστης επιλέγει από το 
πεδίο 2, τα θέματα για τα 
οποία ενδιαφέρεται (χωρίς 
περιορισμό στον αριθμό 
τους). 

4. Αντίστοιχα στο Πεδίο 3 
επιλέγεται μία ή 
περισσότερες Δημοτικές 
Ενότητες (πεδίο 2), για τις 
οποίες ο χρήστης επιθυμεί 
να ενημερώνετε (χωρίς 
περιορισμό στον αριθμό 
τους).  

 

5. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την επιλογή (ή όχι) της λήψης ειδοποιήσεων για τα νέα 
του Δήμου (newsletter) στο δηλωμένο email του χρήστη και πατώντας το κουμπί 
«Εγγραφή» στο τέλος της φόρμας.   
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6. Μετά την υποβολή της 
ηλεκτρονικής φόρμας 
εγγραφής, ο χρήστης 
ενημερώνεται ότι θα λάβει 
τον κωδικό πρόσβασης στην 
Πύλη, μέσω email.   

7. Το λαμβανόμενο email με τα 
στοιχεία σύνδεσης του νέου 
χρήστη φαίνονται στην 
διπλανή εικόνα. 

 
 
Σημειώνεται ότι το username είναι μοναδικό για κάθε χρήστη του συστήματος. Σε 
περίπτωση που επιλεγεί ήδη χρησιμοποιούμενο username, θα εμφανιστεί μήνυμα ότι το 
συγκεκριμένο username υπάρχει ήδη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως φαίνεται 
στην εικόνα παρακάτω. 

 

Σύνδεση στην Πύλη 
Μετά την λήψη των username και password οι εγγεγραμμένοι πλέον χρήστες μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Πύλης. Για την σύνδεση τους 
ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα : 

1. Πάνω δεξιά στη σελίδα, υπάρχει το 
πλαίσιο Σύνδεση 
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2. Στα δύο πεδία συμπληρώνονται τα 
username (όνομα χρήστη) και 
password (κωδικός πρόσβασης). 

 
3. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει 

ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του, 
επιλέγει «Ξέχασα τον κωδικό μου» 
και αυτόματα εμφανίζεται το 
διπλανό μήνυμα. 

 
4. Συμπληρώνεται το πεδίο «Username 

or E-mail», με το email ή το 
username του χρήστη και εν 
συνεχεία το κουμπί Get New 
Password.  

 
5. Αυτόματα, αποστέλλεται στο 

δηλωμένο από το χρήστη email, 
μήνυμα για την ανανέωση (reset) 
του κωδικού πρόσβασης (password) 
πατώντας σε σχετικό link (To reset 
your password, visit the following 
address).  



 

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας  
του  

Δήμου Εμμανουήλ Παππά 

 

7 
 

6. Επιλέγοντας την παραπάνω 
διεύθυνση, οι χρήστες 
κατευθύνονται σε νέα σελίδα, στην 
οποία μπορούν να ορίσουν νέο 
κωδικό πρόσβασης (new password). 

 
7. Συμπληρώνοντας τον νέο κωδικό και 

επιβεβαιώνοντας τον στο δεύτερο 
πεδίο (confirm new password), 
επιλέγεται στην συνέχεια το RESET 
PASSWORD για να πραγματοποιηθεί 
η αλλαγή. 

 
8. Θα εμφανιστεί τότε στην οθόνη η 

διπλανή ένδειξη, που σημαίνει πως 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
επιτυχώς και ότι πατώντας στο “Log 
in  ” ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί 
στην Πύλη, χρησιμοποιώντας το νέο 
password. 
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Υπηρεσίες Πύλης 
 
Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις 
αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Για την ενεργή συμμετοχή τους στις προσφερόμενες 
υπηρεσίες, απαιτείται η αρχική εγγραφή των πολιτών στην διαδικτυακή πύλη.  

Παρόλα αυτά, κάθε δημότης του Δήμου αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πολίτης 
μπορεί: 

1. Να ενημερωθεί για τα νέα του Δήμου 
Εμ. Παππά «Νέα eDemocracy» όπως 
αποφάσεις Δ.Σ., αποφάσεις οικονομικών 
επιτροπών, δραστηριότητες, νέα, 
εκδηλώσεις, ανακοινώσεις κ.λ.π. 

 
2. Να ενημερωθεί για συνεδριάσεις, 

εκδηλώσεις, δρώμενα της Δημοτικής 
Αρχής κ.λ.π. μέσα από το «Ημερολόγιο 
Δήμου»  

 
3. Να παρακολουθήσει συνεδριάσεις, 

εκδηλώσεις, επιτροπές, κ.λ.π., τα οποία 
προβάλλονται στην επιλογή 
«Πολυμέσα». 
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4. Να ενημερωθεί για το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την 
«Ηλεκτρονική Δημοκρατία» μέσω του 
«Οδηγίες eDemocracy» στο αριστερό 
μενού «Επιλογές» 

 
5. Να ενημερωθεί για τις υπογραφές που 

έχουν λάβει τρέχοντα ψηφίσματα στην 
υπηρεσία «Ψηφίσματα», στο αριστερό 
μενού «Επιλογές». 

 
6. Να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα 

της «Έρευνας Γνώμης» που σχετίζεται 
με θέματα καθημερινότητας των 
δημοτών αλλά και να ψηφίσει σε όποιο 
ερώτημα επιθυμεί, πατώντας το κουμπί 
«Ψηφίστε».  
 
Εάν κάποιος χρήστης  επιθυμεί να δει 
πριν ψηφίσει τα αποτελέσματα, επιλέγει 
την επιγραφή Εμφάνιση 
Αποτελεσμάτων. 

 
7. Να ενημερωθεί για στατιστικά στοιχεία 

χρήσης της Πύλης, μέσω της επιλογής 
«Στατιστικά», στο αριστερό μενού 
«Επιλογές». 
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8. Να ενημερωθεί για σχόλια πολιτών σε 
κείμενα διαβούλευσης που έχει 
αναρτήσει η Δημοτική αρχή στην 
επιλογή «Διαβουλεύσεις». 

 
9. Να ενημερωθούν μέσω «Tweets» για 

νέα και εξελίξεις που αφορούν τον Δήμο 
αλλά και θέματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος. 

 
10. Να ενημερωθεί μέσω του “To WIKI του 

Δήμου” για πληροφορίες σχετικά με το 
Δήμο, τα δικαιώματα του πολίτη κ.λ.π. 

 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση των Υπηρεσιών, η χρήση των οποίων απαιτεί την εγγραφή και 
σύνδεση των χρηστών στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου. 

1. Η «Ώρα του Δημότη» 

Προσφέρεται η καινοτόμος υπηρεσία "Ώρα 
του Δημότη", η οποία παρέχει άμεση 
επικοινωνία, ακρόαση και αλληλεπίδραση των 
πολιτών με το Δήμαρχο. Η υπηρεσία 
προσφέρεται μόνο σε εγγεγραμμένους 
χρήστες της διαδικτυακής πύλης (πολίτες, 
επιχειρήσεις, αθλητικούς/ πολιτιστικούς 
συλλόγους, ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς κ.λ.π.) 
και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος ακρόασης. Για τη διεξαγωγή του διαλόγου, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν σε Κ.Η.Σ.Π. της επιλογής τους, το οποίο διαθέτει 
την κατάλληλη υποδομή για την ομαλή διεξαγωγή της συνομιλίας.  

Παρακάτω περιγράφονται τα ακολουθούμενα βήματα για την χρήση της υπηρεσίας. 
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1. Η πρόσβαση στην 
υπηρεσία μπορεί να γίνει 
με δύο τρόπους:  
Α. Με επιλογή της 
υπηρεσίας «Ώρα του 
Δημότη», στο μενού 
αριστερά της Πύλης 
«Επιλογές». 
Β. Στην αρχική κεντρική 
σελίδα της Πύλης, στο 
πλαίσιο «Η ώρα του 
Δημότη», επιλέγοντας 
την κοινότητα 
ενδιαφέροντος, τον τίτλο 
του θέματος προς 
συζήτηση και πατώντας 
εν συνεχεία το κουμπί 
«Καταχώρηση», 
μεταβαίνει ο χρήστης 
στην φόρμα αίτησης 
συμμετοχής (όμοια με 
τον τρόπο Α΄). 

 
 

 

2. Στην φόρμα αίτησης 
συμμετοχής ο χρήστης 
επιλέγει την ημερομηνία 
για τη διαδικτυακή 
«συνάντηση» του με το 
Δήμαρχο, 
χρησιμοποιώντας το 
ημερολόγιο (# 1).  

3. Έπειτα, επιλέγει τη 
Δημοτική Κοινότητα την 
οποία αφορά το 
προτεινόμενο θέμα (# 2). 

4. Μετά, επιλέγει ποιο 
Κ.Η.Σ.Π. τον εξυπηρετεί 
καλύτερα για να 
πραγματοποιηθεί η 
διαδικτυακή συνάντηση 
με το Δήμαρχο (# 3). 

5. Ο χρήστης δηλώνει πόσο 
επείγον είναι το θέμα, 
επιλέγοντας έναν από 
τους χαρακτηρισμούς 
«Μικρός», «Μέτριος» 
και «Μεγάλος» (# 4). 

6. Στο πεδίο αυτό, ο 
χρήστης γράφει τον τίτλο 
του θέματος προς 
συζήτηση (# 5). 
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7. Στο επόμενο πεδίο, 
περιγράφεται 
περιληπτικά το θέμα προς 
συζήτηση (μέχρι 200 
χαρακτήρες) (# 6). 

8. Στη συνέχεια επιλέγεται ο  
κλάδος που εκπροσωπεί ο 
αιτών, διαλέγοντας την 
αντίστοιχη κατηγορία (# 
7) 

 
9. Στο πεδίο αυτό, ο χρήστης 

δηλώνει το τηλέφωνο 
επικοινωνίας (# 9). 

10. Τέλος, πατώντας στο 
κουμπί «Αίτηση» 
ολοκληρώνεται η 
διαδικασία (# 10).  

 
Η Δημοτική αρχή θα επιβεβαιώσει τις λεπτομέρεις διαδικτυακής συνάντησης (ακριβή ώρα 
θέμα κ.λ.π.) με τον Δήμαρχο, επικοινωνώντας με τον ενδιαφερόμενο πολίτη. 
 

2. Διαβουλεύσεις 

Αναπτύχθηκε διαδικτυακή υπηρεσία στα πρότυπα του OpenGov, όπου η Δημοτική Αρχή 
καθορίζει το θέμα δημόσιων συζητήσεων με βάση τους προβληματισμούς και τα αιτήματα 
των πολιτών, τις υποκείμενες αποφάσεις του Δήμου σε όλους τους τομείς δράσης 
(καθαριότητα, περιβάλλον, υδροδότηση, υγεία, πολιτισμός κ.λ.π.), την διαφοροποίηση στην 
λειτουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα 
εξυπηρέτησης των Δημοτών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λ.π. Ένα ενημερωτικό 
κείμενο είναι διαθέσιμο για κάθε θέμα προς διαβούλευση, ώστε ο πολίτης να έχει στη 
διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται για να συμμετάσχει στη συζήτηση. Η 
παραπάνω υπηρεσία επιτρέπει στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να παραθέτουν σε 
ανοιχτό διάλογο με την Δημοτική Αρχή και τους συνδημότες τους τις απόψεις τους για 
θέματα που τους απασχολούν, να ανταλλάσουν ιδέες, να διατυπώνουν λύσεις και 
αιτήματα, στο πλαίσιο του δικαιώματος τους για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για 
συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων και λήψης των αποφάσεων. Όλοι οι 
χρήστες του συστήματος θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και την ανάγνωση 
δημοσιευμένων μηνυμάτων, όμως μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν την 
δυνατότητα προσθήκης του δικού τους σχόλιου για ένα συγκεκριμένο θέμα.  

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εγγεγραμμένος χρήστης για να κάνει χρήση της 
υπηρεσίας αυτής είναι απλή και έχει τα εξής βήματα:  

9 

10 
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1. Ο χρήστης επιλέγει από το 
μενού αριστερά «Επιλογές», 
τις «Διαβουλεύσεις» και 
οδηγείται στην εν λόγω 
υπηρεσία. 

 
2. Στα αριστερά της σελίδας, ο 

χρήστης μπορεί να αναζητήσει 
περιεχόμενο ενδιαφέροντος 
του. Συγκεκριμένα στην 
επιλογή  Contents 
(Περιεχόμενα) και στο πεδίο 
Search (Αναζήτηση), ο χρήστης 
επιλέγει τον τίτλο της λέξης,  η 
του νομοθετικού κειμένου 
κ.λ.π. που επιθυμεί να βρει 
πληροφόρηση. Πατώντας εν 
συνεχεία στο κουμπί “Search”, 
μεταβαίνει στο αντίστοιχο 
κείμενο. 

 

3. Ταυτόχρονα, ο χρήσης έχει τη 
δυνατότητα να διαβάσει το 
κείμενο της διαβούλευσης 
καθώς και τα σχόλια που έχουν 
αναρτηθεί από άλλους χρήστες.  

 
4. Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί 

στην πύλη, μπορεί να  
αναρτήσει το σχόλιο του στο 
πεδίο «Leave a comment» για 
ολόκληρο το άρθρο (on the 
whole page) ή για παράγραφο 
(on paragraph #) αυτού. 
Επιλέγοντας  το SUBMIT 
COMMENT οι παρατηρήσεις 
καταχωρούνται.  

5. Τα προς δημοσίευση σχόλια των χρηστών θα διαβάζονται και εγκρίνονται αρχικά από το 
διαχειριστή της υπηρεσίας (moderation), ώστε να κινούνται εντός καθορισμένου 
νομικού και ηθικού πλαισίου. 
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3. Ψήφισμα 

Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπογραφών και τα 
ονομαζόμενα «Ηλεκτρονικά Συλλογικά Αιτήματα» 
(e-petition), σε αντίθεση με τις διαβουλεύσεις, 
ξεκινούν από τους πολίτες και είναι από τους πιο 
δυναμικούς μηχανισμούς για τη συλλογή της ρητής 
γνώμης τους. Η υπηρεσία e-petition αποτελεί το 
ηλεκτρονικό αντίστοιχο της γνωστής μας συλλογής 
υπογραφών, όπου ο πολίτης συντάσσει ένα αίτημα και προσκαλεί όσους συμπολίτες 
συμφωνούν να το συνυπογράψουν. 

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και να 
συνδεθεί στο λογαριασμό του. Η διαδικασία είναι απλή και έχει ως εξής :  

1. Επιλέγουμε «Ψηφίσματα» στο μενού 
«Επιλογές» στα αριστερά της σελίδας, 
όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 
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2. Θα εμφανιστεί η διπλανή σελίδα, με 
προ-συμπληρωμένα τα στοιχεία του 
συνδεδεμένου χρήστη. Επιλέγοντας το 
πεδίο «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ», αυτόματα 
προσυπογράφετε το σχετικό αίτημα.  
 
 

 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ΜΟΝΟ μία φορά με τα στοιχεία του. 
 
1. Πρόσβαση στην υπηρεσία μπορούν 

να έχουν οι χρήστες και από το 
πλαίσιο «Ψήφισμα» στο κέντρο - 
δεξιά της κεντρικής σελίδας, όπου  
προβάλλεται το πιο πρόσφατο ή 
σημαντικότερο ψήφισμα. 

 
2. Πατώντας «Καταχώρηση», ο 

εγγεγραμμένος χρήστης συμπληρώνει 
τα στοιχεία του και ψηφίζει. 

 
 

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να ξεκινήσει καινούριο ψήφισμα ακολουθεί 
τα παρακάτω βήματα: 
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1. Ο χρήστης επιλέγει την «Δημιουργία 
Νέου Ψηφίσματος». 

 
2. Ανοίγει η διπλανή σελίδα όπου: 

 
• Στο πεδίο 1 ο χρήστης γράφει το 

τίτλο του ψηφίσματος. 
• Στο πεδίο 2 ο χρήστης περιγράφει 

αναλυτικά το ψήφισμα. 
• Τέλος, για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία, ο χρήστης κάνει κλικ 
στο κουμπί με την επιγραφή 
«Δημιουργία». 
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5. Γεωαναφορά προβλήματος 

Η υπηρεσία Γεωαναφορά προβλήματος ή αλλιώς i-
report, αποτελεί μία καινοτόμα υπηρεσία στην 
οποία δίνεται δυνατότητα όχι μόνο καταχώρησης, 
ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει ο δημότης 
αλλά και γεωγραφικού του προσδιορισμού με την 
βοήθεια χάρτη της περιοχής.  

Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίες έχουν μόνο οι συνδεδεμένοι/ εγγεγραμμένο χρήστες της 
διαδικτυακής πύλης.  

Η διαδικασία γεωαναφοράς προβλήματος απαιτεί τα παρακάτω βήματα: 

1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία 
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  
Α. Με επιλογή της υπηρεσίας 
«Γεωαναφορά προβλήματος» στο 
μενού αριστερά της Πύλης 
«Επιλογές». 
Β. Στην αρχική κεντρική σελίδα της 
Πύλης, στο πλαίσιο «I Report ότι 
συμβαίνει στο Δήμο», 
επιλέγοντας την κοινότητα 
ενδιαφέροντος, τον τίτλο του 
προβλήματος και πατώντας εν 
συνεχεία το κουμπί «Εισαγωγή», 
μεταβαίνει ο χρήστης στην φόρμα 
καταχώρησης του προβλήματος 
(όμοια με τον τρόπο Α΄).  

2. Αρχικά, επιλέγεται η Δημοτική 
Κοινότητα στην οποία 
παρουσιάζεται το πρόβλημα (π.χ. 
Μονόβρυση) 
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3. Στη συνέχεια, ο χρήστης 
περιγράφει το πρόβλημα, 
γράφοντας μέσα στο πλαίσιο που 
εμφανίζεται στα δεξιά της 
σελίδας (μέγιστος αριθμός 
χαρακτήρων 300).  

 

 
4. Ορίζεται επίσης ο βαθμός 

σοβαρότητας του θέματος 
(Μικρός, Μέτριος ή Μεγάλος).  

 
5. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

επισυνάψει κάποιο αρχείο, π.χ. 
φωτογραφία, έγγραφο, κ.λ.π., 
κάνοντας κλικ πάνω στο πεδίο 
«Choose File» και στη συνέχεια, 
αφού βρει το αρχείο στον 
υπολογιστή του, να το «ανεβάζει» 
στην Πύλη (upload). 

 

6. Ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο χάρτης 
που εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
με την βοήθεια του οποίου 
προσδιορίζεται επακριβώς το 
πρόβλημα γεωγραφικά. 
 

 
7. Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας ο χρήστης το κουμπί «Αναφορά». 
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6. Αίτημα συμμετοχής στο Δ.Σ. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης 
πολιτών κατά την διάρκεια συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, των Δημαρχιακών 
Επιτροπών κ.λ.π. μέσω του διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο. 
Δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα 
έχουν όλοι οι πολίτες μέσω του διαδικτύου, αλλά μόνο όσοι παραβρίσκονται στα Κ.Η.Σ.Π. 
θα μπορούν να παρεμβαίνουν στην συζήτηση. Για να δηλώσει το αίτημά του για συμμετοχή 
στο Δ.Σ ο χρήστης πρέπει να έχει εγγραφεί πρώτα και έπειτα να έχει συνδεθεί στο 
λογαριασμό του. Η διαδικασία είναι απλή και περιγράφεται παρακάτω. 

Αφού  ο εγγεγραμμένος χρήστης επιλέξει την υπηρεσία «Αίτημα Συμμετοχής στο Δ.Σ.» που 
βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. 

1. Με την βοήθεια του 
ημερολογίου, επιλέγει ο 
χρήστης την ημέρα που 
επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει την 
παρέμβαση του στο Δ.Σ 
κ.λ.π. (#1) 

 

 

2. Επιλέγεται ο βαθμός σοβαρότητας του θέματος (Μικρός, Μέτριος, Μεγάλος) (#2). 
3. Επιλέγεται και ο κλάδος που εκπροσωπεί ο χρήστης (#3). 
4. Επιλέγει ο χρήστης το αντίστοιχο ΚΗΣΠ (Κέντρο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Πολίτη) που 

τον εξυπηρετεί (#4). 
5. Επιλέγεται το τηλέφωνο 

επικοινωνίας (#5). 
6. Στο πεδίο αυτό, ο χρήστης 

γράφει τον Τίτλο του 
θέματος προς συζήτηση 
(#6) 

 

7. Σε αυτό το πεδίο, ο 
χρήστης αναλύει το θέμα 
που θέλει να συζητηθεί, 
χρησιμοποιώντας μέχρι 
200 χαρακτήρες (#7) 

8. Για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, επιλέγεται το 
κουμπί «Αίτηση». 

 

7 
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7. Ζωντανή Σύνδεση 

Οι δημότες που έχουν πρόσβαση στο internet, θα 
μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά την 
συνεδρίαση των Δ.Σ. και επιτροπών της Δημοτικής 
Αρχής, χωρίς όμως να μπορούν να παρεμβαίνουν 
στην συζήτηση.  

Μόνο οι παρευρισκόμενοι στα ΚΗΣΠ και εφόσον 
έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα, μπορούν να συμμετέχουν ζωντανά στην συζήτηση. 

Κατά την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων, το 
πεδίο «Συνεδριάσεις ΔΣ – Live» αναγράφει «Online» 
με κόκκινο κουμπί, ώστε να ενημερώνεται με τον 
τρόπο αυτό ο επισκέπτης για την δυνατότητα 
ζωντανής παρακολούθησης της τρέχουσα συνεδρίαση. 
 

 
Επιλέγοντας την υπηρεσία, ο χρήστης μεταβαίνει σε 
σχετική σελίδα, όπου παρουσιάζεται σε πραγματικό 
χρόνο η συνεδρίαση του Δ.Σ..  

 
 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος για την ελεύθερη 
πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο, έχει 
δημιουργήσει στο πλαίσιο του έργου σημεία 
ασύρματης πρόσβασης (wifi-hotspots), σε χώρους 
συγκέντρωσης πολιτών (γύρω από τα ΚΗΣΠ και 
πλατείες).  
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