
Σύντομη παρουσίαση

Επιτροπή 
«Δια 

Ταύτα»



Πώς οργανώνεται ένας Τομέας 
της Επιτροπής Δια Ταύτα
Ο ενεργός ρόλος του πολίτη στη  διαμόρφωση πολιτικής

Συντονιστής
Άτομο με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στα θέματα Τομέα.
Συντονίζει μόνο έναν Τομέα. 
Είναι εθελοντής στο Ποτάμι.

     Ρόλος:
•   Ενεργοποίηση μελών Τομέα
•   Εσωτερική οργάνωση Τομέα
•   Πρόταση, Επεξεργασία, αρχειοθέτηση, 
     επικαιροποίηση Προτάσεων

Εθελοντής
Είναι μέλος μόνο σε έναν Τομέα, αλλά 
μπορεί να συμμετέχει σαν εμπειρογνώμο-
νας και σε άλλους. 
Είναι εθελοντής στο Ποτάμι.

     Ρόλος:
•   Παραγωγή Προτάσεων
•   Επεξεργασία Προτάσεων

Εμπειρογνώμονας
Άτομο με ειδικές γνώσεις. 
Δεν απαιτείται να είναι εθελοντής 
στο Ποτάμι. 

     Ρόλος:
•   Επεξεργασία Προτάσεων
•   Επιστημονική τεκμηρίωση θεμάτων

2 x Συντονιστές Μέλη Τομέα

Τρόπος Παραγωγής Πολιτικής
Ας περάσουμε επιτέλους στο «Δια Ταύτα»

Ενεργή συμμετοχή όλων στη 

διαμόρφωση πολιτικών θέσεων

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

του κυβερνητικού έργου

130 
θέματα

30 
Τομείς



Οι αρμοδιότητες ενός Τομέα 
της Επιτροπής Δια Ταύτα
Υπεύθυνες προτάσεις & συνεχής εγρήγορση

Πλήρης γνώση και 
σφαιρική εικόνα 
της υφιστάμενης 
κατάστασης 

Παραγωγή προτά-
σεων με βάση 
την υφιστάμενη 
κατάσταση, λαμβά-
νοντας υπόψη 
τις θέσεις του 
Ποταμιού

Συνεχής εποπτεία 
της επικαιρότητας 
που αφορά το 
θέμα, ώστε να είναι 
σε θέση να πληρο-
φορήσει σχετικά 
τα όργανα του 
Ποταμιού

Τομέας Οικονομίας
Επιτροπή Δια Ταύτα



Ροή της Πληροφορίας

Διαδικασία ένταξης νέου μέλους στην ΕΔΤ
Η Επιτροπή Δια Ταύτα ανοίγει πανελλαδικά

Η Επιτροπή Δια Ταύτα είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα. Μεγαλώνει μαζί με το Ποτάμι. 
Είναι μια δυναμική διαδικασία, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. 
Ο ενεργός πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα να εκφραστεί για το μέλλον της χώρας.

Αποστολή 
Πρότασης 
μέσω της 

ιστοσελίδας 
topotami.gr

• Στείλε την 
πρότασή σου

• Πες μας 
τι δεν πάει καλά

Συμπλήρω-
ση ειδικής 

φόρμας «Θέλω 
να συμμετέχω» 

στην ιστοσελίδα

Λήψη και 
διαμοιρασμός 

πρότασης στους 
αρμόδιους 

Συντονιστές

Υπεύθυνος
 και 

Γραμματεία ΕΔΤ

Εξέταση 
βιογραφικού από 

Γραμματεία 
Επιτροπής 
Δια Ταύτα

Αξιολόγηση 
πρότασης από 

την αρμόδια 
Ομάδα

Συνεργασία 
των μελών της 

ομάδας με κάθε 
διαθέσιμο μέσο 

(συναντήσεις, email, 
τηλέφωνο)

Συνάντηση 
πρώτης 

γνωριμίας 
με Συντονιστές 

Τομέα

Επικοινωνία 
Συντονιστή 

με αποστολέα 
Πρότασης

• Απάντηση 
μέσω email

• Τηλεφωνική 
επικοινωνία
• Κατ’ ιδίαν 
συνάντηση

Καλωσόρισμα 
νέου μέλους 

Τομέα


