
[1] 

 

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. 

 
Μυλλέρου 73-75-77, 10436 Αθήνα,Σηλ.: 213 1320 600 -  Fαχ: 213 1320 666        

http://www.eetaa.gr - e-mail: info@eetaa.gr 

 

 
 

"1οσ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ". 
 
 
Οι παρακάτω εφαρμογζσ είναι αυτζσ που διακρίκθκαν μετά τθν αξιολόγθςθ των 
προτάςεων που υποβλικθκαν ςτο πλαίςιο του  Διαγωνιςμοφ τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. με τίτλο 
"1οσ Διαγωνιςμόσ Ανάδειξθσ Καινοτομικϊν Εφαρμογϊν Κινθτισ Σθλεφωνίασ για τθν 
εξυπθρζτθςθ του Δθμότθ από τουσ Διμουσ". 
 
 

ειρά 
Κατάταξησ 

Σίτλοσ πρόταςησ Εκπρόςωποσ ομάδασ υλοποίηςησ 

1 Novoville Δρ. Φϊτθσ Σαλάντηθσ – NOVOMATIX IKE 

2 Polis Διαμαντισ Σηιϊτηιοσ 

3 ΕΝΕΡΓΟ ΚΤΣΣΑΡΟ Φϊτιοσ Γαηεπίδθσ 

 
 

Περιγραφή των εφαρμογών 
 

1. NOVOVILLE 

To novoville είναι μια ολοκλθρωμζνθ θλεκτρονικι πλατφόρμα καταγραφισ, 

παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ προβλθμάτων δθμοςίου ενδιαφζροντοσ ςτισ 

πόλεισ.  

Οι Δθμότεσ χρθςιμοποιοφν δωρεάν μια εφαρμογι κινθτϊν τθλεφϊνων (iphone, 

android) για να δθλϊνουν προβλιματα που ςυναντοφν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ 

(λακκοφβεσ, δθμόςιο φωτιςμό, κάδουσ ςκουπιδιϊν κ.α.) ενϊ οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

του Διμου ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα web θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ με χριςθ 

διαδραςτικϊν χαρτϊν προκειμζνου να οργανϊνουν πιο αποτελεςματικά και 

υπεφκυνα τθν επίλυςθ των προβλθμάτων αυτϊν και να ενθμερϊνουν αυτόματα για 

τθν πορεία επίλυςθσ τουσ πολίτεσ. 
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Επιπλζον υπό ανάπτυξθ χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ περιλαμβάνουν: 

• τατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων και αυτοματοποιθμζνο ςυμβουλευτικό 

εργαλείο ςχεδιαςμοφ & ιεράρχθςθσ ζργων ςτο Διμο με βάςθ τα προβλιματα 

που ζχουν δθλϊςει οι Δθμότεσ 

•  Μθχανιςμόσ δικτφωςθσ δθμοτϊν και δθμιουργίασ δράςεων εκελοντιςμοφ ςτθν 

πόλθ (.χ. κακαριςμόσ πάρκου)  

•  Μθχανιςμόσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν δθμοτικϊν τελϊν, προςτίμων κτλ 

•  φςτθμα επιβράβευςθσ ενεργϊν πολιτϊν 

•  φςτθμα διενζργειασ δθμοςκοπιςεων 

 

Σο novoville απαντάει ςε βαςικά ηθτιματα των Διμων: 

•  Θα ικελαν να γνωρίηουν ςε πραγματικό χρόνο τι ςυμβαίνει ςτθν πόλθ ϊςτε να 

μποροφν να ανταποκρίνονται πιο γριγορα και αποτελεςματικά  

•  Θα ικελαν να αξιοποιοφν καλφτερα και πιο αποδοτικά τουσ διακζςιμουσ πόρουσ 

•  Θα ικελαν να επικοινωνοφν καλφτερα με τουσ πολίτεσ 

• Θα ικελαν να βελτιϊςουν τθν διαφάνεια, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν 

υπευκυνότθτα των υπθρεςιϊν μειϊνοντασ τθν γραφειοκρατία. 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι πολίτεσ όταν ζρχονται αντιμζτωποι με ζνα πρόβλθμα κα 

ικελαν να γνωρίηουν: 

•  Πωσ μποροφν να το αναφζρουν ςε πραγματικό χρόνο και ςτθν ςωςτι υπθρεςία; 

•  Πωσ μποροφν να ενθμερϊνονται για τθν πορεία επίλυςθσ του; 

•  Πωσ μποροφν να αξιολογοφν τθν διάκεςθ των χρθμάτων που δαπανϊνται για τθν 

επίλυςθ των προβλθμάτων; 

•  Τπάρχει τρόποσ να βοθκιςουν και να εντοπίςουν και άλλουσ που είναι 

κοινωνικά ευαίςκθτοι ϊςτε να προςφζρουν εκελοντικά ςτθν πόλθ; 

 

Σο novoville ζρχεται να δϊςει μια καινοτόμα λφςθ ςτα παραπάνω. Όταν ο πολίτθσ 

εντοπίηει ζνα πρόβλθμα ζχει φυςικι πρόςβαςθ ςε πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία: 
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•  Σον τφπο του προβλιματοσ, τον χρόνο που το εντόπιςε και τθν ακριβι του 

τοποκεςία 

•  Σο μζςο με το οποίο μπορεί να μεταφζρει με ακρίβεια τισ παραπάνω 

πλθροφορίεσ: το κινθτό του τθλζφωνο 

 

Ο πολίτθσ γίνεται ο «αιςκθτιρασ» τθσ πόλθσ! 

 

Οι διμοι αποκτοφν πρόςβαςθ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο διαχειριςτικό ςφςτθμα ςτο 

ίντερνετ και μποροφν: 

•  Να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ υμβάντων ςε πραγματικό 

χρόνο με εξελιγμζνα ςτατιςτικά δεδομζνα 

• Να ζχουν ηωντανι εικόνα τθσ πόλθσ, των προβλθμάτων, να μετροφν τθν 

αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν, τον χρόνο απόκριςθσ κ.α. 

•  Να χρθςιμοποιοφν αποδοτικά και με βζλτιςτο τρόπο τουσ διακζςιμουσ πόρουσ: 

αυτόματθ θ χειροκίνθτθ ανάκεςθ προβλθμάτων ςε τμιματα, εργαηομζνουσ και 

κζντρα κόςτουσ 

•  Να ενθμερϊνουν αυτόματα τουσ δθμότεσ για το ςτάδιο εξζλιξθσ/επίλυςθσ τθσ 

αναφοράσ τουσ 

•  Να ενςωματϊςουν τθν δφναμθ των κοινωνικϊν δικτφων και των νζων μζςων 

ξεκινϊντασ μια διαδραςτικι ςχζςθ με του Δθμότεσ 

•  Να γνωςτοποιοφν κακθμερινά ςτα τθλζφωνα των δθμοτϊν ανακοινϊςεισ, νζα, 

εκδθλϊςεισ κ.α. 

 

2. POLIS APP 

Σο Polis App αποτελεί μια διαδραςτικι πλατφόρμα όπου ο Δθμότθσ κα ζχει πρόςβαςθ ςε 

μια πλθκϊρα πλθροφοριϊν και λειτουργιϊν οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ (Sections) τθσ εφαρμογισ. 

 Section 1: Χρήςιμεσ πληροφορίεσ ςχετικά με το Δήμο 

 ε αυτι τθν κατθγορία ο δθμότθσ αρχικά κα ζχει πρόςβαςθ ςε ανακοινϊςεισ και 

νζα που ο Διμοσ κοινοποιεί ςτθν πλατφόρμα του Polis App. 
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 τθ ςυνζχεια κα υπάρχουν οκόνεσ (views) οι οποίεσ κα περιγράφουν αναλυτικά 

τισ υπθρεςίεσ του διμου (υπθρεςία κακαριότθτασ, λθξιαρχείο κτλ.) μαηί με 

τθλζφωνο / διεφκυνςθ / ωράριο και φωτογραφίεσ κακϊσ και δυνατότθτα 

επικοινωνίασ μζςω email με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ μζςω τθσ πλατφόρμασ. 

 Επιπρόςκετα κα υπάρχουν views μζςω τον οποίον ο πολίτθσ κα μπορεί να 

ενθμερωκεί για τισ παροχζσ του Διμου όπωσ Γιπεδα, Παιδικζσ χαρζσ, Χϊροι 

άκλθςθσ, Χϊροι τάκμευςθσ, Δθμοτικι υγκοινωνία κτλ. Για όλεσ τισ παροχζσ κα 

υπάρχει διακζςιμο το ωράριο, το κακεςτϊσ λειτουργίασ, το κόςτοσ κακϊσ και 

φωτογραφικό υλικό. 

 

Section 2: Αναφορά προβλημάτων ςτον Δήμο από τον πολίτη 

ε αυτι τθν κατθγορία ο πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να αναφζρει οτιδιποτε 

προβλιματα ςυναντά ςε πραγματικό χρόνο, ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου ςε 

το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ μζςω τθσ πλατφόρμασ. Θα υπάρχει επίςθσ δυνατότθτα 

για επιςφναψθ φωτογραφικοφ υλικοφ και γεωγραφικοφ ςθμείου ϊςτε να 

διευκολυνκεί το προςωπικό του Διμου. Λόγου χάρθ τζτοιεσ αναφορζσ κα 

μποροφςαν να γίνουν ςχετικά με προβλθματικοφσ φωτεινοφσ ςθματοδότεσ, 

κακοτεχνίεσ οδϊν, προβλιματα φδρευςθσ – φωτιςμοφ κτλ. 

 

Section 3: Neighborhood Board (Πίνακασ τησ Γειτονιάσ) 

Αυτι θ κατθγορία αποτελεί ζνα χϊρο ςτον οποίο οι Δθμότεσ μποροφν να αφινουν 

ςχόλια/ςθμειϊςεισ τα οποία είναι προςβάςιμα μόνο ςε όςουσ κατοικοφν ςε κοντινι 

απόςταςθ. Μια τζτοια δυνατότθτα κα βοθκοφςε ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ 

αναφοράσ περιςτατικϊν, οργάνωςθσ κοινϊν δράςεων (δενδροφυτεφςεισ), 

κοινωνικοποίθςθσ μεταξφ των γειτόνων κτλ. 

 

Section 4: ημεία Ενδιαφζροντοσ 

Αυτι θ κατθγορία κα αφορά κυρίωσ επιςκζπτεσ του Διμου και κα περιζχει όλα τα 

μζρθ με τουριςτικό ενδιαφζρον όπωσ, μνθμεία, μουςεία, αξιοκζατα, μζρθ μαηικισ 

εςτίαςθσ και λοιπά, ςυνοδευόμενα με πλθροφορίεσ και το απαραίτθτα οπτικό 

υλικό. Επίςθσ κα δίνεται θ δυνατότθτα κακοδιγθςθσ του χριςτθ για μετάβαςθ από 

τθν τρζχουςα κζςθ ςε όποιο ςθμείο επικυμεί. 
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Section 5: Online Τπηρεςίεσ 

τθν κατθγορία αυτι ο Δθμότθσ κα μπορεί να κάνει χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

που παρζχει ο Διμοσ όπωσ online αιτιςεισ για πιςτοποιθτικά του Διμου κτλ. 

 

Section 6: Ειδοποιήςεισ (Push Notifications) 

Ο Διμοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να αποςτζλλει ειδοποιιςεισ ςε πραγματικό χρόνο 

ςτουσ Δθμότεσ ϊςτε να ενθμερϊνει για απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ. (Κλείςιμο 

δρόμων, κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κτλ) 

 

3. “ΕΝΕΡΓΟ ΚΤΣΣΑΡΟ” 

 

TΙ ΕΙΝΑΙ TΟ “ΕΝΕΡΓΟ ΚΤΣΣΑΡΟ”  

Είναι μία υπθρεςία που δφναται να παρζχει ζνασ διμοσ (ι κοινότθτα) ςτουσ δθμότεσ 

του. Μζςω αυτισ τθσ υπθρεςίασ μπορεί ο οποιοςδιποτε ενεργόσ δθμότθσ να εκκζςει 

δθμοςίωσ ζνα πρόβλθμα, το οποίο αξιολογοφν οι ςυνδθμότεσ-χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ 

και για το οποίο υπεφκυνοσ για να δϊςει λφςθ (ι να το προωκιςει ςε άλλο φορζα) 

είναι ο ίδιοσ ο διμοσ.  

 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

τον οποιοδιποτε, αρκεί να είναι δθμότθσ του διμου (θ κοινότθτασ) και να επικυμεί να 

είναι ενεργόσ πολίτθσ.  

 

ΠΩ ΓΙΝΕΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Είτε από προςωπικό υπολογιςτι (μζςω μιασ ςυγκεκριμζνθσ ιςτοςελίδασ) είτε από 

ζξυπνο κινθτό τθλζφωνο (εγκακιςτϊντασ τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι).  

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΧΡΗΣΗ 

Ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνεται, να ςχολιάηει, να αξιολογεί και να εκκζτει 

προβλιματα τθσ τοπικισ του κοινωνίασ.  

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
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Ο δθμότθσ-χριςτθσ από τθν ςτιγμι που εντοπίςει ζνα πρόβλθμα του διμου, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν υπθρεςία μπορεί να το εκκζςει ζτςι ϊςτε και οι ςυνδθμότεσ-

χριςτεσ να λάβουν γνϊςθ.  

Σα προβλιματα που μποροφν να καταχωρθκοφν χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ των  

εξισ κεμάτων. 

1) Σεχνικά  

2) Παροχισ υπθρεςιϊν  

τα προβλιματα παροχισ υπθρεςιϊν ο χριςτθσ μπορεί να ειςάγει τίτλο και περιγραφι 

ενϊ ςτα τεχνικά κζματα υπάρχει θ δυνατότθτα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, 

φωτογραφίασ ακόμα και βίντεο του προβλιματοσ ζτςι ϊςτε να γίνεται ακόμα πιο 

ακριβισ θ καταχϊρθςθ. Όλεσ οι καταχωριςεισ μποροφν να αξιολογθκοφν από τουσ 

χριςτεσ κακϊσ επίςθσ και να γραφτοφν ςχόλια ςχετικά με αυτζσ.  

 

Βάςει του αρικμοφ των χρθςτϊν που αξιολογοφν και τον μζςο όρο τθσ αξιολόγθςθσ 

τουσ, κατατάςςεται το πρόβλθμα ςε κζςθ ςθμαντικότθτασ για να είναι πλζον 

ξεκάκαρεσ οι προτεραιότθτεσ που πρζπει να τεκοφν ςτα προβλιματα του Διμου. 

Επομζνωσ γίνεται αντιλθπτό ότι τα δυο βαςικά ςυςτατικά τθσ υπθρεςίασ, που ορίηουν 

τθν τελικι κατάταξθ, είναι θ αξιολόγθςθ και θ ςυμμετοχι. 

 

 

 

 


