
Βασικές Λειτουργίες
Διαχείριση Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων
Οργάνωση και Διαχείριση συναντήσεων
Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
Δυνατότητα δημιουργίας του περιεχόμενου |

(ερωτήσεις, παρουσίαση σχεδίων, κτλ) της διαβούλευσης
Διαδικασία αναζήτησης θεμάτων με φίλτρα και κριτήρια
Δυνατότητα επιλογής του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο Δήμος
Διαδικασία αποστολής αποφάσεων με πρότυπα εντύπων
Διαβούλευση μέσω Web εφαρμογής προσαρμοσμένης 

στην ιστοσελίδα του Δήμου
Δημοσιοποίηση της διαβούλευσης μέσω κοινωνικών δικτύων
και της ιστοσελίδας του Δήμου
Mobile εφαρμογή χρηστών, Web App

   Το σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης προβλέπει συχνές τακτικές
συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, Συλλογικών Oργάνων και Επιτροπών, όπου πολλές φορές πολλά από τα μέλη
συμμετέχουν απομακρυσμένα. 
 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τη συνεργασία των μελών αλλά και την αποτελεσματικότητα των
συλλογικών οργάνων που συνεδριάζουν. 
 Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημοσίας διοίκησης, η εφαρμογή       
e-Symvoulio έχει ως αντικείμενο την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη από τη δημιουργία μιας Συνεδρίασης,
τον ορισμό των θεμάτων, τη σειρά με την οποία θα συζητηθούν τα θέματα, καθώς και τις Αποφάσεις που έχουν
ληφθεί, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις τηλεδιασκέψεις μέσα από ένα σύγχρονο και απλό περιβάλλον διαμοιρασμού
οθόνης, παρουσιάσεων, επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, ενώ διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας διευκολύνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

"e-Symvoulio""e-Symvoulio"
Ψηφιακή Πλατφόρμα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων Ψηφιακή Πλατφόρμα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων && Επιτροπών Επιτροπών

συναντήσεων τους, να οργανώνουν και να
ανταλλάσσουν το υλικό τους, να κάνουν τηλε-
διασκέψεις, να συν διαμορφώνουν και να λαμ-
βάνουν αποφάσεις, επιτυγχάνοντας την εξοικο-
νόμηση πόρων και την αύξηση της αποτελεσματι-
κότητας των διοικητικών υπηρεσιών.  
 

 Επίσης ενισχύει τη συμμετοχική δημοκρατία και
διευρύνει το πλήθος των ανθρώπων που έχουν
πρόσβαση στις πολιτικές διεργασίες λήψης απο-
φάσεων, καθώς  δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να
διενεργεί διαβουλεύσεις με τους πολίτες μέσω
διαδικτύου. 
  Οι πολίτες μέσω αυθεντικοποίησης σχολιάζουν,
συνδιαλέγονται με τη δημοτική αρχή, προτείνουν,
απαντούν σε ερωτηματολόγια σε θέματα που
άπτονται του Δήμου. 

 Η εφαρμογή e-Symvoylio είναι μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-συνεργασίας, που έχει στόχο να
διευκολύνει συλλογικά όργανα και ομάδες ανθρώπων – αιρετών και διοικητικών να καθορίζουν το πρόγραμμα των 


