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Ο Δήμος είναι ο εγγύτερος 
θεσμός προς τον πολίτη! 



«Τα παράπονα στον
Δήμαρχο!»



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα!

Ομιχλώδες τοπίο 
σχετικά με τις 
αρμοδιότητες

Αναντιστοιχία 
πόρων και 

αρμοδιοτήτων

Δαιδαλώδης 
νομοθεσία 

Αποσπασματικές 
ψηφιακές 
υπηρεσίες 

Γραφειοκρατία 
Υποστελέχωση 

σε επιστημονικό 
προσωπικό 



Οι προκλήσεις!

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Ενίσχυση της διαφάνειας 

Επένδυση στη συμμετοχικότητα 

Κοινωνική συνοχή 

Προστασία των ευπαθών ομάδων

Αναπτυξιακή προοπτική 

Προαγωγή της υγείας



Προαγωγή και Προάσπιση της υγείας

• Δομές φροντίδας ευπαθών ομάδων 
• Δομές πρόληψης 
• Προνοιακές Υπηρεσίες 
• Ενημερωτικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
• Καθαριότητα Δημόσιων χώρων 



Δήμοι προ- Covid19

• Περιορισμένη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
• Μη υλοποίηση τηλεδιασκέψεων
• Δια ζώσης διαδικασίες 
• Συναλλαγές με φυσική παρουσία  
• Εργασία με φυσική παρουσία



• Μεμονωμένες λύσεις 
• Προεκλογικές προμήθειες 

εφαρμογών 
• Εγκαταλελειμμένες λύσεις 
• Έλλειψη σχεδιασμού
• Απαρχαιωμένα Δίκτυα 

ΤΠΕ στους 
Δήμους



Σχεδιασμός ενός 
Δήμου

5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Προϋπολογισμός 

Τεχνικό Πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Στρατηγικά Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Σχέδιο Διαχείρισης  Βιώσιμης Ενέργειας 

Τοπικά Σχέδια Δράσης ( Απορριμμάτων, Κοινωνική Πολιτική, Ρομά κλπ)





Οι Δήμοι στην Covid19 εποχή!

Προάσπιση 
της δημόσιας 

υγείας 

Προστασία 
ευπαθών 
ομάδων 

Προστασία 
εργαζομένων

Συνέχιση της 
λειτουργίας



Συνέχιση της 
λειτουργίας  
• Καθορισμός κρίσιμων υπηρεσιών 

και δομών 
• Απομακρυσμένη εργασία
• Τηλεδιασκέψεις 
• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
• Επικοινωνία με e-mail 
• Ηλεκτρονικές πληρωμές 



Η νέα πραγματικότητα 
Τηλεδιασκέψεις 

Τηλεργασία 

Απομακρυσμένη εξυπηρέτηση 

Gov.gr

Ηλεκτρονικές πληρωμές 

Αναζήτηση νέων λύσεων 

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ μέσω βίντεο κλήση 

Λύσεις τηλεϊατρικής 



Αξιοποίηση της Τεχνολογίας

Ενημέρωση 
των πολιτών 

Συμμετοχικές 
διαδικασίες  

Προστασία του 
Περιβάλλοντος 

Προστασία 
των πολιτών 

Εξοικονόμηση 
πόρων Διαφάνεια



Όμως…
• Αποσπασματικές λύσεις 
• Χωρίς σχέδιο 
• Αδυναμία προσαρμογής  



Οφείλουμε να 
διαχειριστούμε το 
ζήτημα του 
εκσυγχρονισμού ως 
αναγκαιότητα και όχι ως 
επικοινωνιακό τρικ 




	Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κρίση του Covid-19 και η επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό
	Ο Δήμος είναι ο εγγύτερος θεσμός προς τον πολίτη! 
	«Τα παράπονα στον Δήμαρχο!» 
	Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα!
	Οι προκλήσεις!
	Προαγωγή και Προάσπιση της υγείας	
	Δήμοι προ- Covid19
	ΤΠΕ στους Δήμους	
	Σχεδιασμός ενός Δήμου
	Slide Number 10
	Οι Δήμοι στην Covid19 εποχή!
	Συνέχιση της λειτουργίας  
	Η νέα πραγματικότητα 
	Αξιοποίηση της Τεχνολογίας
	Όμως…
	Οφείλουμε να διαχειριστούμε το ζήτημα του εκσυγχρονισμού ως αναγκαιότητα και όχι ως επικοινωνιακό τρικ 
	Slide Number 17

