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Ο Δήμοσ Μυκόνου ςτην ψηφιακή εποχή με νέεσ καινοτόμεσ εφαρμογέσ και υπηρεςίεσ  

Πιο γρήγορα, πιο άμεςα, πιο απλά η εξυπηρζτηςη των πολιτών με τη δημιουργία του Νζου 

Ηλεκτρονικοφ Σταθμοφ Αυτόματησ Εξυπηρζτηςησ Πολιτών (e-ΚΕΠ). 

 

Αποτελεςματικότερη λειτουργία των διοικητικών υπηρεςιών και δυνατότητα καλφτερησ 

εποπτείασ τησ Διοίκηςησ ςε καθημερινή βάςη. 

 

Με ςτόχο τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, τθν αποτελεςματικότερθ 

λειτουργία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, λόγω του SARS-CoV-2, ο Διμοσ Μυκόνου μετά τθν 

ομόφωνθ ψιφιςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ από τθν Οικονομικι Eπιτροπι, προχϊρθςε 

ςτθν ανάκεςθ ζργου για τθν προμικεια ενόσ νζου «Ηλεκτρονικοφ Στακμοφ 

Αυτόματθσ Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν» οικονομικϊν και διοικθτικϊν ςυναλλαγϊν, 

κακϊσ και τθ προμικεια νζων εφαρμογϊν που απαιτοφνται για τθν «Εξ’ 

αποςτάςεωσ Υποςτιριξθ Λειτουργικϊν Διαδικαςιϊν και Υπθρεςιϊν». 

 O νζοσ Ηλεκτρονικόσ Στακμόσ Αυτόματθσ Εξυπθρζτθςθσ (e-ΚΕΠ) κα 

βρίςκεται ςε κατάλλθλο χϊρο, ϊςτε να μποροφν οι πολίτεσ να εξυπθρετοφνται και 

να πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ ανεξάρτθτα από το ωράριο λειτουργίασ του 

Διμου. 

 Αναλυτικότερα, οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που κα καλφπτει το e-ΚΕΠ κα 

αφοροφν ςτισ πλθρωμζσ βεβαιωμζνων οφειλϊν ι μθ κακϊσ και πλθρωμζσ 

ειδοποιθτθρίων, όπου μζςω διαςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα οφειλϊν τθσ οικονομικισ 

διαχείριςθσ κα προςφζρεται ςτουσ πολίτεσ θ δυνατότθτα προβολισ, αλλά και 

εξόφλθςθσ των εν λόγω οφειλϊν. 

 

 

 

         

 

         



 Η online εξόφλθςθ των οφειλϊν κα πραγματοποιείται ςε αςφαλζσ 

περιβάλλον τθσ τράπεηασ μζςω πιςτωτικισ/χρεωςτικισ κάρτασ και ο πολίτθσ κα 

ενθμερϊνεται μζςω email με ςυνθμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τθσ απόδειξθσ 

είςπραξθσ, το οποίο κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

 Για τα πρόςτιμα του ΚΟΚ, ο πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταχωριςει 

ςε μια φόρμα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ κλιςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ κλιςθ 

είναι ιδθ καταχωρθμζνθ ςτο ςφςτθμα τα ςτοιχεία αυτά κα ςυμπλθρϊνονται 

αυτόματα με τθν καταχϊρθςθ του αρικμοφ τθσ κλιςθσ και του αρικμοφ 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ. 

 Επίςθσ, ςχετικά με το τζλοσ διαμονισ παρεπιδθμοφντων και επί των 

ακακαρίςτων, ο πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταχωριςει ςε μια φόρμα τα 

ακακάριςτα ζςοδα που βαρφνουν τθν επιχείρθςθ που υπόκειται ςτο ςυγκεκριμζνο 

τζλοσ. Η διαδικτυακι εφαρμογι κα υπολογίηει αυτόματα το αναλογοφν τζλοσ και 

τυχόν πρόςτιμο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν θμερομθνία υποχρεωτικισ διλωςθσ. Για 

τθ διαδικαςία αυτι είναι απαραίτθτθ θ επιςφναψθ τθσ περιοδικισ διλωςθσ ωσ 

θλεκτρονικό αρχείο. 

 Σε ότι αφορά τθν εξυπθρζτθςθ αιτθμάτων πολιτϊν ςτον Διμο 

(Φαρμακευτικι περίκαλψθ, Παροχι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, Πιςτοποιθτικά 

Δθμοτολογίου, Αντίγραφα Λθξιαρχικϊν Πράξεων, Βεβαιϊςεισ Μθ Οφειλισ, 

Βεβαιϊςεισ Μόνιμθσ Κατοικίασ, Γενικζσ Αιτιςεισ για οποιοδιποτε κζμα κ.α.), κατά 

τθ διάρκεια λιψθσ μζτρων αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ 

– SARS-CoV-2», αυτι  μπορεί να γίνεται και να αξιολογείται θλεκτρονικά. 

 Μζςα από αυτι τθν πλατφόρμα οι πολίτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

εγγραφοφν ςτθν υπθρεςία διαδικτυακά, ϊςτε να μποροφν να υποβάλλουν αιτιςεισ 

προσ όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου, με τθ δυνατότθτα παραλαβισ του απαντθτικοφ 

εγγράφου από ςυγκεκριμζνα ςθμεία ι τθν κατ’ οίκον αποςτολι του. Η ενθμζρωςθ 

των πολιτϊν για τθν πορεία των αιτιςεων/αιτθμάτων τουσ κα γίνεται ςφμφωνα με 

τον τρόπο επικοινωνίασ που ζχουν επιλζξει (μζςω email, τθλεφωνικά ι με SMS). 

 Παράλλθλα κα υπάρχει μία πλατφόρμα και app ενθμζρωςθσ με ςτοιχεία για 

τθν εξζλιξθ ζργων και διαδικαςιϊν το Διμου ςε κακθμερινι βάςθ, που κα  

διευκολφνει  τθν εξ’ αποςτάςεωσ διοίκθςθ και τθν επιτελικι παρακολοφκθςθ 

βαςικϊν λειτουργιϊν του Διμου. 



 Τζλοσ κα υπάρχει Ηλεκτρονικι Πλατφόρμα Συμμετοχικότθτασ των πολιτϊν, 

ϊςτε να διαςφαλίηεται και να ενκαρρφνεται θ κατάκεςθ απόψεων και κζςεων, που 

κα ςυνυπολογίηεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν του Διμου. 

 Σε ςχετικι του διλωςθ ο Διμαρχοσ κ. Κ. Κουκάσ, είπε: «Η πρωτόγνωρθ 

κατάςταςθ που βιϊνουμε απαιτεί τθν άμεςθ  αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν 

προσ όφελοσ των πολιτϊν. Μζςω των νζων υπθρεςιϊν διαςφαλίηουμε ότι οι 

ςυμπολίτεσ μασ κα εξυπθρετοφνται πιο γριγορα, πιο άμεςα και πιο απλά και 

παράλλθλα κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κατακζτουν τισ απόψεισ τουσ για τα 

ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. Παράλλθλα με τθ χριςθ των ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν αναβακμίηεται θ λειτουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα των 

δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και τθσ άςκθςθσ τθσ διοίκθςθσ από τθ Δθμοτικι μασ Αρχι. Ο 

Διμοσ Μυκόνου με ςχζδιο και αποφαςιςτικότθτα προχωρά ςτθν αξιοποίθςθ των 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και εγκαινιάηει μία νζα εποχι ςτισ ςχζςεισ Διμου πολίτθ». 
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