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1 Εισαγωγή 

1.1 Παρουσίαση του αντικειμένου της διπλωματικής εργασίας 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετάται η εγκατάσταση 

και λειτουργία της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με 

στόχο την ενιαία και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισερχόμενων αιτημά-

των/καταγγελιών εκ μέρους των πολιτών. 

 

Η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» (εν συντομία ΒτΠ) αναπτύχθηκε με τη 

συνεργασία της INFALIA, εταιρίας τεχνοβλαστό του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυ-

ξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) και της Ερευνητικής Μονάδας Αστικής και Περιφερειακής Και-

νοτομίας URENIO της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 

 

Για την προσαρμογή της εφαρμογής στην δομή και τις διαδικασίες των Υπηρε-

σιών του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν τα  Τμήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Διαφάνειας διατηρεί την 

αρμοδιότητα της υποστήριξης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, όσον αφο-

ρά την ανταπόκρισή τους στα εισερχόμενα αιτήματα των πολιτών, ενώ το Τμήμα Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης φροντίζει κυρίως για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουρ-

γίας της εφαρμογής. Και τα δύο Τμήματα συνεργάζονται για την βελτίωση των δυνατο-

τήτων της εφαρμογής.  

 

Η εφαρμογή «ΒτΠ» αποτελεί, ουσιαστικά, μια διαδικτυακή πλατφόρμα υποβο-

λής και διαχείρισης αιτημάτων/καταγγελιών εκ μέρους των πολιτών. Τα αιτήματα προ-

ωθούνται προς επίλυση στις Υπηρεσίες του Δήμου, παρέχοντας παράλληλα στους πολί-

τες πληροφόρηση, όσον αφορά την πορεία διεκπεραίωσής τους. Το κανάλι αυτό επικοι-

νωνίας επιτρέπει στους δημότες, εύκολα και αποτελεσματικά, να κοινοποιούν στις αρ-

μόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τα αιτήματά τους, αντικαθιστώντας σταδιακά τις αναπο-

τελεσματικές, χρονοβόρες και γραφειοκρατικές μεθόδους, οι οποίες παραδοσιακά χρη-

σιμοποιούνται, όπως η υποβολή γραπτών αιτημάτων μέσω Υπηρεσιών και Δημοτικών 

Κοινοτήτων ή Γενικού Πρωτοκόλλου, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν και την μετα-
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κίνηση των πολιτών στα Δημοτικά Καταστήματα (με τον όρο «Δημοτικά Καταστήμα-

τα» γίνεται αναφορά στα κτίρια, τα οποία φιλοξενούν Υπηρεσίες του Δήμου). 

 

Ο νέος αυτός έξυπνος τρόπος επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του 

Δήμου τέθηκε σε ισχύ, πιλοτικά, στις αρχές Απριλίου του 2015 και παραγωγικά στις 9 

Ιουνίου 2015. Σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και δίνει καθημερινά, 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο, τη δυνατότητα στους δημότες της πόλης μας να επικοινωνούν μέσω 

διαδικτύου άμεσα με τις υπηρεσίες του Δήμου, συμβάλλοντας στην επίλυση των μι-

κρών ή μεγάλων προβλημάτων της γειτονιάς τους. Από τον Φεβρουάριο του 2015 δια-

τίθενται και mobile εφαρμογές του «Βελτιώνω Την Πόλη μου» για λειτουργικά συστή-

ματα iOS και Android. 

 

Tα δεδομένα των αιτημάτων και της διεκπεραίωσής τους αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας και αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηρι-

στικά των αιτημάτων και κατά συνέπεια τη φύση, την ένταση και τη συχνότητα εμφά-

νισης των τοπικών προβλημάτων, όπως τα αντιλαμβάνονται οι δημότες με τις δικές 

τους υποκειμενικές στάσεις και αντιλήψεις. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις Υπηρεσίες στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τελικά, μέσω αυτής της διαδικασίας, βελτιώνεται 

ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και δίνεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες να υλοποιούν 

στοχευμένες παρεμβάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αφενός η παρουσίαση της εφαρμογής ΒτΠ, 

της εσωτερικής δομής της, των δομών δεδομένων και των διαδικασιών της, των πλεο-

νεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της, όσον αφορά την διαχείριση των εισερχόμε-

νων αιτημάτων, και αφετέρου η μελέτη της ενσωμάτωσης της στις διαδικασίες λειτουρ-

γίας των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και της συμβολής της στην βελτίωση 

της ανταπόκρισής τους στα αιτήματα αυτά.    
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1.2 Η ανάγκη υλοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης αιτημάτων 

 

Μέσα στο απαιτητικό σύγχρονο περιβάλλον της πόλης, έτσι όπως αυτό διαμορφώ-

νεται στα πλαίσια των αυξημένων απαιτήσεων εκ μέρους των πολιτών και του συνεχώς 

μειούμενου προϋπολογισμού τους, καλούνται οι Υπηρεσίες του Δήμου να ανταποκρι-

θούν, τόσο στην καθημερινή διαχείριση των αιτημάτων-παραπόνων-καταγγελιών, όσο 

και στην πρόβλεψη και στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. 

 

Το ζητούμενο, επομένως, από ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολι-

τών είναι: 

1. Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αιτημάτων, η οποία θα παρέ-

χει στον πολίτη ικανοποιητική αίσθηση, όσον αφορά την ανταπόκριση των Υ-

πηρεσιών 

2. Η δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων ανά τακτές χρονι-

κές περιόδους, η οποία θα συνεισφέρει στον αποτελεσματικότερο προγραμμα-

τισμό/σχεδιασμό και στην βέλτιστη κατανομή πόρων 

3. Η δυνατότητα εξαγωγής online στατιστικών στοιχείων με στόχο την συνεχή 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντίδραση, από μέρους της Διοίκησης, του 

επιπέδου ανταπόκρισης των Υπηρεσιών στο έργο της εμπρόθεσμης και ουσια-

στικής διαχείρισης των εισερχόμενων αιτημάτων. 

 

1.3 Το κανάλι υποβολής των αιτημάτων και το εργαλείο διαχείρισης τους 

 

Η προηγούμενη κατάσταση 

Τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης των εισερχομένων αιτημά-

των/παραπόνων/καταγγελιών πολιτών στηρίζονται στην ισχύουσα διοικητική πρακτική, 

η οποία προβλέπει είτε την κατάθεση σχετικής έγγραφης αίτησης εκ μέρους του πολί-

τη σε κάποια Υπηρεσία του Δήμου, μαζί με τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία όπως 

φωτογραφίες, είτε την τηλεφωνική επικοινωνία.  

Α. Η γραπτή αίτηση τυγχάνει της διαχείρισης των εισερχόμενων εγγράφων σε μία Δη-

μόσια Υπηρεσία, η οποία προβλέπει α) την πρωτοκόλλησή της, β) την διαβίβασή της, 

με κλητήρα, στην αρμόδια προς ενέργεια Υπηρεσία είτε Υπηρεσίες, εφόσον στην διεκ-

περαίωση του αιτήματος εμπλέκονται περισσότερες Υπηρεσίες, και γ) την κοινοποίησή 
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της σε Υπηρεσίες, οι οποίες, ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματος,  πρέπει να λά-

βουν γνώση, όπως το Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Το αίτημα πρωτοκολλείται 

σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, προς τις οποίες διαβιβάζεται,  και ο προϊστάμενος της 

αρμόδιας προς διεκπεραίωση του αιτήματος Υπηρεσίας (Διεύθυνσης) λαμβάνει γνώση 

του εισερχόμενου αιτήματος και το «χρεώνει» προς ενέργεια σε Τμήμα είτε Τμήματα 

της Υπηρεσίας του. Αν κρίνει ότι εμπλέκονται και άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, το δια-

βιβάζει και προς αυτές. Ο προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος ή Τμημάτων οφείλει 

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης με βάση τις τρέχουσες δυνατότη-

τες σε πόρους (τεχνικοί, εργαλεία, υλικά, εργολαβίες) της Υπηρεσίας, και εν συνεχεία 

να ενημερώσει, προφορικά είτε εγγράφως, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσής του για τις 

ενέργειες, στις οποίες προέβη. Η αρμόδια Υπηρεσία θα «κλείσει» το αίτημα ενημερώ-

νοντας, εγγράφως, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες είτε τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινο-

ποιήθηκε το αίτημα και, φυσικά, τον πολίτη για την έκβαση του αιτήματός του. Κατά 

την διάρκεια της διεκπεραίωσης του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος πολίτης λαμβάνει 

γνώση για τις ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών μόνον εφόσον ενδιαφερθεί ο ίδιος 

και καταφέρει να «εντοπίσει» τις Υπηρεσίες αυτές και τους υπαλλήλους, στους οποίους 

«χρεώθηκε» το αίτημα. 

Β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πολίτης επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις Υπηρε-

σίες του Δήμου και, αφού εντοπίσει την αρμόδια Υπηρεσία, υποβάλλει τηλεφωνικά το 

αίτημά του, η Υπηρεσία θα καταγράψει το αίτημα, κρατώντας τα στοιχεία επικοινωνίας 

του πολίτη, ο προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος και, αν κάτι τέτοιο απαιτείται ο 

Διευθυντής, θα ενημερωθούν, και, αν επίσης κάτι τέτοιο απαιτείται, το αίτημα θα δια-

βιβασθεί, εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, σε συναρμόδιες προς ενέργεια Υπηρεσίες. Κα-

μία κοινοποίηση δεν θα γίνει. Ο πολίτης θα μπορέσει να αναζητήσει πληροφορίες για 

την πορεία του αιτήματός του στην Υπηρεσία, στην οποία το υπέβαλλε τηλεφωνικά. 

Όταν το αίτημα διεκπεραιωθεί από την αρμόδια ή τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, θα λάβει 

απάντηση, προφορική είτε γραπτή, αν κάτι τέτοιο απαιτείται από τον νόμο. 

 

Η αναγκαιότητα για ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό σύστημα υποδοχής και δια-

χείρισης των εισερχόμενων αιτημάτων 

Από τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης των εισερχόμενων αι-

τημάτων, όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω, προκύπτουν οι απαιτήσεις και προδιαγρα-

φές ενός συστήματος προσαρμοσμένου στις τρέχουσες ανάγκες της πόλης, το οποίο θα 

εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να δώσει στον μεν πολίτη την απο-
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τελεσματικότητα, αλλά  και την ενημέρωση και διαφάνεια που ζητά, στις δε Υπηρεσίες 

του Δήμου ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αρτιότερη διεκπεραίωση των καθημε-

ρινών εργασιών τους. Ως πιο σημαντικά μειονεκτήματα του τρέχοντος συστήματος 

διαχείρισης των αιτημάτων θεωρώ α) το κανάλι επικοινωνίας για την υποβολή του αι-

τήματος και την επικοινωνία πολίτη και αρμόδιας προς διεκπεραίωση Υπηρεσίας, δη-

λαδή την φυσική παρουσία του πολίτη και την τηλεφωνική επικοινωνία με την κατά 

περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία, β) την καθυστέρηση, την οποία εισάγει η φυσική διακί-

νηση των εγγράφων αιτημάτων, γ) την έλλειψη ενημέρωσης, αφενός των πολιτών για 

την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων και αφετέρου της Διοίκησης, όχι μόνο για 

την διεκπεραίωση ή όχι των αιτημάτων, αλλά και για άλλες σημαντικές παραμέτρους, 

όπως ο όγκος και το είδος των εισερχόμενων αιτημάτων, το ποσοστό και ο μέσος χρό-

νος διεκπεραίωσής τους ανά κατηγορία, η περιοδικότητα τους κλπ., πληροφορίες απα-

ραίτητες για τον προγραμματισμό της αντιμετώπισης των αναγκών σε πόρους. 

 

Η εφαρμογή ΒτΠ έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, σχεδιασμένη έτσι ώστε να εκμε-

ταλλεύεται τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει το διαδίκτυο, το κανάλι αυτό άμε-

σης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, για να αποτελέσει το σύγχρονο εργαλείο, το 

οποίο έχει ανάγκη η Διοίκηση του Δήμου για να επιτύχει ικανοποιητική επικοινωνία 

και συνεργασία με τους πολίτες, όπως επίσης και τον απαραίτητο έλεγχο και ενημέρω-

ση για το είδος και την πορεία των υποβαλλόμενων αιτημάτων. 
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2 Λειτουργική Ανάλυση 

2.1 Ορισμός και περιγραφή του οργανισμού και του ευρύτερου διοικητικού 

χώρου (οργανόγραμμα, βασικές λειτουργίες 1
ου

 & 2
ου

 επιπέδου) 

 

Ορισμός του Οργανισμού 

 

Περιγραφή 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας μετά τον 

Δήμο Αθηναίων και με βάση την απογραφή του 2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 324.766 

κατοίκους. Καταλαμβάνει κυρίως την κεντρική έκταση της πόλης της Θεσσαλονίκης με 

το ιστορικό της κέντρο και τις περιοχές γύρω από αυτό, καθώς και τις συνοικίες που 

εκτείνονται προς τα ανατολικά της πόλης. Χωρίζεται σε δύο δημοτικές ενότητες 

(Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας), ενώ η ενότητα Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε 5 δημοτι-

κές κοινότητες [1]. 

Ως οργανισμός ο Δήμος Θεσσαλονίκης απασχολεί 3.650 περίπου εργαζόμενους και 

αποτελείται από 2 Γενικές Διευθύνσεις, 21 Διευθύνσεις και 7 αυτοτελή Τμήματα. 

 

Εικόνα 1 - Τα όρια των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης (σημειώ-

νονται με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε) και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας (ΣΤ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%28%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%28%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%29
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Βασικές λειτουργίες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο 

- Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων & Ανακύκλωση 

 Αποκομιδή απορριμμάτων 

 Σάρωμα δρόμων και πεζοδρομίων 

 Ανακύκλωση χαρτιού 

 Διαχείριση κάδων απορριμμάτων (επισκευή, οριοθέτηση) 

 Πλύσιμο κάδων και δρόμων και λαϊκών αγορών  

 Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων 

 Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων 

- Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος 

 Φροντίδα κήπων, αλσών, δενδροστοιχιών και φυτωρίων 

 Φροντίδα αδέσποτων ζώων και ζωολογικού κήπου 

 Μελέτες και σχεδιασμός έργων για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

 Ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων για την προστασία του αστικού φυσι-

κού περιβάλλοντος και τους ποιότητας ζωής των κατοίκων  

- Διαχείριση των Κοιμητηρίων 

 Συντήρηση των Κοιμητηρίων 

 Διαχείριση ταφών και εκταφών 

 Διαχείριση οστεοφυλακίου 

- Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

 (λειτουργίες, οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό και την μελέτη έργων) 

 Αστικός σχεδιασμός (εκπόνηση, ανάθεση και επίβλεψη πολεοδομικών μελε-

τών για την τροποποίηση και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχε-

δίου του Δήμου, για την τροποποίηση, αναθεώρηση και επέκταση του σχεδί-

ου πόλης (ρυμοτομικού σχεδίου) του Δήμου και για την επικαιροποίηση των 

προβλέψεων του πολεοδομικού σχεδιασμού, σε σχέση με τις εκάστοτε προ-

διαγραφές, τις σύγχρονες ανάγκες, τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης και τα πολεοδομικά σταθερότυπα) 

 Ενεργειακός και βιοκλιματικός σχεδιασμός (εκπόνηση μελετών και σύνταξη 

πρότυπων προδιαγραφών, για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά και 

τα σχολικά κτίρια και τους δημόσιους χώρους του Δήμου - συνεργασία με 

φορείς ενεργειακής υποδομής (ΔΕΠΑ, ΔΕΗ κ.α.) για την ενεργειακή ανα-

βάθμιση σε επίπεδο πόλης) 
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 Εκπόνηση, ανάθεση και επίβλεψη, με βάση τον ισχύοντα πολεοδομικό και 

επιχειρησιακό προγραμματισμό, μελετών, οι οποίες αφορούν αστικές ανα-

πλάσεις για την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, την 

ανάδειξη μνημείων, την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την κατα-

σκευή και εσωτερική διαρρύθμιση όλων των δημοτικών κτιρίων – διενέργεια 

αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών διαγωνισμών – μέριμνα για την αδειοδό-

τηση λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων 

  Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προϋπολογισμού 

των Τεχνικών Υπηρεσιών και παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

- Κατασκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων 

(λειτουργίες, οι οποίες αφορούν την εκτέλεση και την  συντήρηση έργων) 

 Εκτέλεση με αυτεπιστασία ή επίβλεψη της εκτέλεσης με εργολαβία και πα-

ραλαβή των έργων κατασκευής όλων των νέων δημοτικών κτιρίων, των νέων 

σχολικών συγκροτημάτων ή επεκτάσεων αυτών και των νέων έργων ανά-

πλασης υπαιθρίων χώρων (πλατειών, πάρκων, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, 

αθλητικών χώρων, σιντριβανιών κ.α.) με στόχο τη βελτίωση του αστικού πε-

ριβάλλοντος και την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου και των μνημείων της 

πόλης 

 Εκτέλεση με αυτεπιστασία ή επίβλεψη της εκτέλεσης με εργολαβία και πα-

ραλαβή των έργων συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων, των δημοτι-

κών κοιμητηρίων και των υπαιθρίων χώρων – μέριμνα για την άρτια λει-

τουργία, την συντήρηση και την αποκατάσταση όλων των κοινοχρήστων χώ-

ρων, των μνημείων και των αγαλμάτων 

 Εκτέλεση με αυτεπιστασία ή επίβλεψη της εκτέλεσης έργων κατεδαφίσεων 

κτιρίων που κρίνονται ως ετοιμόρροπα, επικίνδυνα ή ρυμοτομούμενα και 

βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά ή ιδιωτικά οικόπεδα και σε 

μέρη που προβλέπονται διανοίξεις οδών και κοινόχρηστων χώρων. 

 Εκτέλεση μετατοπίσεων ή αποξηλώσεων περιπτέρων 

 Μέριμνα για την εγκατάσταση των απαραίτητων προσωρινών υποδομών και 

 κινητού εξοπλισμού για την οργάνωση εκδηλώσεων από Υπηρεσίες του Δή-

μου ή φορείς της πόλης μετά από σχετικά αιτήματα 

 Εκτέλεση με αυτεπιστασία ή με εργολαβία έργων συντήρησης υφιστάμενων 

σχολικών συγκροτημάτων και, σχολικών γυμναστηρίων, έργων ανάπλασης 

σχολικών αυλών και εργασιών αποκατάστασης φθορών μικρής κλίμακας 
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 Μέριμνα για την εκτέλεση με αυτεπιστασία ή με εργολαβία των έργων συ-

ντήρησης είτε αποκατάστασης των φθορών των εσωτερικών ηλεκτρομηχα-

νολογικών εγκαταστάσεων όλων των δημοτικών κτιρίων, των σιντριβανιών 

στους κοινοχρήστους χώρους και των εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας 

στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία - εκπόνηση μελετών συντήρησης των 

εγκαταστάσεων αυτών και επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών. 

- Βιώσιμη κινητικότητα και δίκτυα 

 Εκπόνηση, ανάθεση και επίβλεψη κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών με-

λετών με αντικείμενο α) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις οδών, 

προτεραιότητες οδών, αλλαγές κατευθύνσεως οδών), β) κυκλοφοριακές δι-

ευθετήσεις οδών και πεζοδρομίων λόγω μεταβολής των κυκλοφοριακών δε-

δομένων (διαπλατύνσεις πεζοδρομίων σε διασταυρώσεις, αλλαγή πλάτους 

οδού, μελέτες στάθμευσης δικύκλων κλπ), γ) την έκδοση κανονιστικών απο-

φάσεων για θέματα διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης, δ) τη βελτίω-

ση της αστικής κινητικότητας πεζών, ποδηλατών και οχημάτων), ε) τον κα-

θορισμό οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) 

 Γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

(ΣΑΣΘ) για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετη-

ρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμ-

μών, καθώς και για τα κόμιστρα των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνια-

κού έργου. 

 Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων 

 Μελέτη και επίβλεψη της εκτέλεσης, με εργολαβία ή με αυτεπιστασία, έργων 

κατασκευής, επισκευής και συντήρησης οδών, πεζοδρομίων, γεφυρών και 

πεζογεφυρών, έργων κατασκευής ασφαλτικών οδοστρωμάτων επί νέας και 

παλαιάς βάσεως, επισκευών και συντηρήσεων υφισταμένων ασφαλτικών ο-

δοστρωμάτων, καθώς και έργων σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

με οριζόντια διαγράμμιση επί των οδών, τοποθέτηση κάθετης σήμανσης επί 

των πεζοδρομίων και τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης 

οδών – εκτέλεση μετατοπίσεων ή αποξηλώσεων περιπτέρων. 

 Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού & οδικής σήμανσης 

 Αδειοδότηση Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (εταιρείες παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως η ΔΕΗ, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
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όπως η Vodafone, η Wind και η Cosmote, η εταιρεία παροχής αερίου, η ΕΥ-

ΑΘ κλπ) για εκτέλεση εργασιών και έλεγχος αυτών. 

- Δόμηση και πολεοδομικές εφαρμογές 

 Έκδοση αδειών δόμησης για ανέγερση οικοδομών κατοικιών, καταστημάτων 

είτε ειδικών κτιρίων – ανάκληση αδειών δόμησης - έγκριση εργασιών μικρής 

κλίμακας – έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για κατεδαφίσεις, εκσκα-

φές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, εργασίες περιτοιχίσεων, καθώς και για κοπή 

δένδρων 

 Έλεγχος δόμησης των ανεγειρόμενων οικοδομών και επιβολή των προβλε-

πόμενων κυρώσεων και προστίμων, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων  

 Τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πι-

νακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέ-

σεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, Πράξεων Εφαρμογής, Διορθωτικών 

Πράξεων Εφαρμογής και Πράξεων Τακτοποίησης – χορήγηση πληροφοριών 

και βεβαιώσεων για τους ισχύοντες όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρή-

σεις γης και την ισχύουσα ρυμοτομία – σύνταξη Πράξεων Τακτοποίησης και 

Αναλογισμού Αποζημίωσης  - τήρηση αρχείου Δηλώσεων Ιδιοκτησίας - έ-

λεγχος της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων 

 Διαχείριση γεωχωρικών πληροφοριών (GIS) – εξασφάλιση της διαθεσιμότη-

τας των εφαρμογών και υπηρεσιών σε πολίτες, Υπηρεσίες και Φορείς. 

 Διαχείριση δημοτικής ακίνητης περιουσίας και απαλλοτριώσεων 

- Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 Διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και κύ-

κλους εκδηλώσεων με εθνική και διεθνή εμβέλεια (όπως τα Δημήτρια) 

 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής 

προβολής της περιοχής του Δήμου με εθνική ή διεθνή εμβέλεια (π.χ. παρα-

γωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώ-

τες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και 

συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας – προώθηση πολι-

τιστικού τουρισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, τον Οργανισμό Τουριστικής 

Προβολής, επιμελητήρια και επαγγελματίες 

 Δραστηριότητες των μουσικών σχημάτων του Δήμου (συμφωνική ορχήστρα, 

φιλαρμονική ορχήστρα, συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής)  

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
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 Διαχείριση των δημοτικών γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων και αθλητικών 

χώρων 

 Διοργάνωση προγραμμάτων και εκδηλώσεων αθλητισμού 

 Κατάρτιση και μέριμνα εφαρμογής του τοπικού προγράμματος δια βίου μά-

θησης με βάση το εθνικό πρόγραμμα και το αντίστοιχο περιφερειακό πρό-

γραμμα δια βίου μάθησης (Ν.3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια 

βίου μάθησης περιλαμβάνει επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημό-

σιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο – εισήγηση για την ίδρυ-

ση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης 

 Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-

των, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το 

Υπουργείο 

 Μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία σχολών γονέων 

 Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και προώθηση της  

ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμμα-

τικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού 

προγράμματος δια βίου μάθησης. 

- Δημοτικές βιβλιοθήκες, πνευματικά ιδρύματα και μουσεία 

 Διαχείριση των πολιτιστικών τεκμηρίων της Δημοτικής Πινακοθήκης 

 Διαχείριση των πολιτιστικών τεκμηρίων και εκδηλώσεων του Βαφοπουλείου 

Πνευματικού Ιδρύματος 

 Διαχείριση των συλλογών της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των 

Περιφερειακών Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

- Εξυπηρέτηση του επιχειρηματία 

 Παραλαβή των αιτήσεων και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα, βάσει της 

προβλεπόμενης από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις διαδικασίας, για την 

χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων/άσκησης επαγγέλ-

ματος – έκδοση των αποφάσεων για την χορήγηση των προαναφερόμενων 

αδειών και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και εποπτείας αυτών 
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 Έλεγχος επιχειρήσεων – έλεγχος από πολεοδομικής και τεχνικής απόψεως 

πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας - έλεγχος του κοινοχρήστου χώρου, 

ο οποίος καταλαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά 

υλικά κλπ - έλεγχοι για την πλήρωση όρων κύριας χρήσης, περιορισμών για 

τις χρήσεις γης, τήρηση ελάχιστων αποστάσεων 

 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων μετά από βεβαίωση της παράβασης από 

τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – εκκίνηση προβλεπόμενων διαδικασιών για 

την ανάκληση ή την προσωρινή/οριστική αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λει-

τουργίας επιχειρήσεων/άσκησης επαγγέλματος, καθώς και τη σφράγιση των 

επιχειρήσεων σε περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας τους χωρίς άδεια. 

- Κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία 

 Σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και 

δράσεων για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μετανα-

στών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 

τοπικής κοινωνίας 

 Οργάνωση και παρακολούθηση της δικτύωσης τοπικών φορέων Κοινωνικής 

Φροντίδας, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι κοινωνικές υπηρε-

σίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(Μ.Κ.Ο.), οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας 

και του Κράτους και τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων – χρηστών 

 Μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης παι-

διών και ενηλίκων σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες – οργάνωση 

και συντονισμός δράσεων για θέματα πρόληψης νεανικής παραβατικότητας 

και πρόληψης εξαρτήσεων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 Μέριμνα για τη λειτουργία ειδικού Ψυχαγωγικού Κέντρου ΑμεΑ και τη λει-

τουργία κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ 

 Υλοποίηση των προγραμμάτων «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Στέγη Αστέγων 

και ημερήσιας φροντίδας», μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες «Αινείας», έ-

κτακτης οικονομική ενίσχυσης σε απόρους δημότες, έκτακτου επιδόματος 

ένδειας, ταφής αζήτητων νεκρών και διανομής τροφίμων και ενδυμάτων σε 

άπορες οικογένειες 

 Υλοποίηση δράσεων στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και εγκα-

ταλελειμμένων παιδιών - Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους - Στέγη κακοποιημένης γυναί-
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κας για την αρωγή των θυμάτων έμφυλης βίας και την πρόληψη και καταπο-

λέμησή της. 

 Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, 

Μ.Κ.Ο. και γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ , άστεγοι κ.α.) και ιδιαίτερα γυναικών 

που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτού-

σες άσυλο, γυναίκες με αναπηρία, φυλακισμένες και αποφυλακισμένες) και 

γυναίκες σε μονογονεϊκή οικογένεια. 

 Τήρηση μητρώου δικαιούχων μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης - Μέριμνα για 

την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις 

της σχετικής νομοθεσίας, (ν.3852/10 άρθρ. 94 παρ. 3 αρμ.17), καθώς και των 

οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων 

 Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας 

 Μέριμνα και χορήγηση κάρτας αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επι-

τροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας - διασταύρωση των στοιχείων με άλλους 

φορείς κοινωνικής προστασίας, ώστε να αποφεύγεται η διπλή επιδότηση 

 Μέριμνα για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού, χο-

ρήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς, συνδρομή στο έργο του Ε-

νιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και διενέργεια ελέγχων ή άλλων  

πράξεων, τις οποίες ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφω-

να με τις οδηγίες τους 

 Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά 

σχολεία της περιοχής. 

 Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, οργάνωση και υ-

λοποίηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχες περιφερειακές υπηρε-

σίες προγραμμάτων δημόσιας υγείας, έκδοση τοπικών υγειονομικές διατάξε-

ων, μέριμνα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας 

 Εισήγηση του ορισμού ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομέ-

νων σε εταιρίες για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας, εισήγηση της 

επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, κα-

θώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων 

φαρμάκων, εισήγηση του ορισμού ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.Δ.Δ. 

της περιοχής του Δήμου. 
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- Λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 

 Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και την τήρηση 

του κανονισμού λειτουργίας και του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης 

των παιδιών - συνεργασία με τον παιδίατρο και τον κοινωνικό λειτουργό σε 

ότι αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία των φιλοξενουμένων βρεφών και 

νηπίων 

 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών ή βρεφονη-

πιακών σταθμών - δημιουργία νέων δημοτικών παιδικών σταθμών 

 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπι-

ακών σταθμών - έλεγχος και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ι-

διωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) 

 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε 

ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία (μη κερδοσκοπικού χαρακτή-

ρα) που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 Εποπτεία των φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων 

 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένει-

ας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, 

Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ) 

 Μέριμνά για την προετοιμασία και ασφαλή διανομή του φαγητού που διανέ-

μεται στα παιδιά των παιδικών Σταθμών του Δήμου, καθώς και για την τή-

ρηση όλων των συστημάτων ποιότητας και υγειονομικών κανόνων που διέ-

πουν την προετοιμασία του φαγητού. 

- Εξυπηρέτηση του πολίτη 

  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Δημοτολόγιο 

 Ληξιαρχείο 
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Οργανόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
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Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
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Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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Διάρθρωση των Διευθύνσεων, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο 
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Ορισμός του ευρύτερου διοικητικού χώρου, στον οποίο εντάσσεται ο Δήμος Θεσ-

σαλονίκης 

 

Περιγραφή 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εντάσσεται στον ευρύτερο διοικητικό χώρο της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης. Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυ-

τοδιοίκησης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος 

και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 

(ΦΕΚ 114). 

Μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης «δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και 

ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, 

κοινών συμφωνιών, καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων» (Νόμος 3852/2010 

«Καλλικράτης», άρθρο 4). 

Οι δήμοι και οι κοινότητες ασκούν μια σειρά από αρμοδιότητες, οι οποίες σχετίζο-

νται με την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την απασχόληση, την κοινω-

νική μέριμνα και φτάνουν έως την οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Επίσης, απο-

τελούν γνωμοδοτικά όργανα σε μια σειρά από θέματα, όπως η επέκταση του σχεδίου 

πόλεως και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι αρμοδιότητες διακρίνονται σε δοτές ή κατ΄ 

ανάθεση (είναι αυτές που ασκούνται για λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης όπως π.χ. 

η τήρηση του δημοτολογίου για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και στη πε-

ρίπτωση αυτή ο Δήμαρχος λειτουργεί ως υπάλληλος του Κράτους) και σε αποκλειστι-

κές (εκείνες δηλαδή που ανήκουν και ασκούνται αποκλειστικά από τους Δήμους και τις 

Κοινότητες, όπως η κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου). 

Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές για την οικο-

νομική-κοινωνική-πολιτιστική ανάπτυξή σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρ-

μοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Επι-

πλέον, ασκούν διοίκηση στην εδαφική περιοχή τους, διεκπεραιώνοντας είτε τοπικής 

φύσεως υποθέσεις (επιπέδου περιφέρειας) είτε κρατικής φύσεως υποθέσεις που τους 

ανατίθενται. 

Επισημαίνεται ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν αποτελούν θεσμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, αλλά ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κρά-

τους.
[2]
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Οργανόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Α’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης 

Ο πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει όλους τους δήμους της χώρας.
[3]

 

 

Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης 

Ο δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει όλες τις περιφέρειες της χώρας.
[4]

 

Αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

- Περιφέρεια Ηπείρου 

- Περιφέρεια Θεσσαλίας  

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

- Περιφέρεια Αττικής 

- Περιφέρεια Πελοποννήσου 

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Βασικές λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρώτο επίπεδο 

Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες του Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης, σε πρώτο 

και δεύτερο επίπεδο, καθορίζονται στους Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων), Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αυτοί έχουν τροπο-

ποιηθεί και ισχύουν. 

 

Α’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης (Δήμοι-Κοινότητες) - Λειτουργίες πρώτου επιπέδου 

- Ανάπτυξη 

- Περιβάλλον 

- Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας πόλεων και οικισμών 
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- Απασχόληση 

- Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη 

- Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

- Πολιτική προστασία 

- Αγροτική ανάπτυξη - κτηνοτροφία - αλιεία 

 

Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες) - Λειτουργίες πρώτου επιπέδου  

Οι λειτουργίες πρώτου επιπέδου περιλαμβάνουν: 

- Τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής της. 

- Την εφαρμογή των προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. 

- Την εφαρμογή μέτρων μεταναστευτικής πολιτικής. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για το εμπόριο και την 

προστασία του καταναλωτή. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για τη βιομηχανία. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για τις επιχειρήσεις και 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για την δημόσια υγεία 

και τη λήψη προληπτικών μέτρων. 

- Την υποστήριξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων. 

- Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας. 

- Την κατασκευή, τον έλεγχο της κατασκευής και την συντήρηση των δημοσίων 

έργων. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για το περιβάλλον. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για την απασχόληση. 

- Τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για τις υπεραστικές μεταφορές και 

τις συγκοινωνίες. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για την τουριστική ανά-

πτυξη. 

- Την εξειδίκευση και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια του αθλητισμού. 
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2.2 Η αίτηση του συστήματος 

 

Εντολέας του έργου - Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 

Επιχειρηματική 

 ανάγκη 

- Η ενοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών καταγραφής και παρα-

κολούθησης της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών με 

στόχο την μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους. 

- Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται 

για την βέλτιστη κατανομή των πόρων. 

Επιχειρηματικές   

απαιτήσεις 

- Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν τα αιτήματα 

τους μέσω διαδικτύου με την χρήση εφαρμογής, η οποία θα δίδει 

την δυνατότητα κατηγοριοποίησης του προβλήματος μέσω ενός 

πλούσιου, πολυεπίπεδου πλαισίου ταξινόμησης, ενώ θα επιτρέπει 

την καταγραφή της ακριβούς διεύθυνσης του και την εισαγωγή αρ-

χείων και φωτογραφιών, έτσι ώστε οι Υπηρεσίες του Δήμου να α-

ποκτούν σαφή γνώση του προβλήματος άμεσα και να επιλαμβάνο-

νται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. 

- Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αναφέρουν το αίτημά τους 

σε τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο, επίσης, θα καταχωρεί το αίτημα 

στην εφαρμογή. 

- Οι Υπηρεσίες του Δήμου θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν 

τα εισερχόμενα αιτήματα πολιτών στην εφαρμογή. 

- Οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε θέση να επιλαμβάνο-

νται της διεκπεραίωσής των αιτημάτων χωρίς καθυστέρηση στην 

διαβίβαση τους. 

- Οι διαδικασίες χρέωσης και πρωτοκόλλησης των αιτημάτων θα α-

πλοποιηθούν. 

- Ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί μέσω του δια-

δικτύου την πορεία/διαχείριση οποιουδήποτε εισερχόμενου αιτήμα-

τος. 

- Στην εφαρμογή θα καταγράφονται η αρμόδια Υπηρεσία, η πορεία 

διεκπεραίωσης του αιτήματος, καθώς και οδηγίες από τους Διευθυ-

ντές προς τους Τμηματάρχες, αν κάτι τέτοιο απαιτείται. 
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Επιχειρηματική  

αξία, τόσο για τον 

Δήμο, αλλά και για 

τον Δημότη 

- Σημαντικότερος στόχος παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση του 

Δημότη. 

- Αναμένεται η μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των εισερ-

χόμενων αιτημάτων. 

- Αναμένεται μεσοπρόθεσμα ο αποτελεσματικότερος προγραμματι-

σμός και κατανομή των πόρων (προσωπικό, χρηματοδότηση, εξο-

πλισμός). 

- Η ενημέρωση των πολιτών, όσον αφορά τον όγκο και την ιδιαιτε-

ρότητα όλων των καταγραφόμενων αιτημάτων, μέσω της διαδικτυ-

ακής πρόσβασής τους στην εφαρμογή διαχείρισής τους, καθώς και 

η συμμετοχή τους, με την καταχώρησης των αιτημάτων τους, στην 

προσπάθεια του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου να α-

ντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα της πόλης, αναμένεται να 

ελαττώσει την καθημερινή πίεση, την οποία ασκούν στους εργαζό-

μενους και την Διοίκηση του Δήμου. 

Ειδικά ζητήματα 

και  περιορισμοί 

- Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει μέχρι την 15η Ιανου-

αρίου του 2016 να είναι σε θέση να εξυπηρετούν το σύνολο των 

καταχωρούμενων στην εφαρμογή αιτημάτων μέσω του διαδικτύου 

και του τηλεφωνικού κέντρου. 

 

Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης συστήματος 

 

Η ανάγκη 

Η έλλειψη ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης της διαχείρισης των εισερ-

χόμενων αιτημάτων των πολιτών εμπόδιζε την διαμόρφωση σαφούς και συνολικής ει-

κόνας και  γνώσης της Διοίκησης για τον όγκο και το είδος των εισερχόμενων αιτημά-

των, όπως και για τα χαρακτηριστικά της διεκπεραίωσής τους (π.χ. μέσος χρόνος απά-

ντησης στον πολίτη, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, στατιστική κατανομή 

των αιτημάτων ανά είδος κλπ).  Η κατάσταση αυτή είχε επιπτώσεις, τόσο όσον αφορά 

την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων, όσο και στην δυνατότητα καλύτερου προ-

γραμματισμού κατανομής των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, εγκαταστά-

σεις, προϋπολογισμός) και γενικότερα στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της λειτουργίας 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η έλλειψη αυτή οδήγησε στον ανασχεδιασμό 
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των υπαρχουσών διαδικασιών και στην προσπάθεια ενοποίησης της διαχείρισης των 

αιτημάτων μέσα από μία εφαρμογή, η οποία θα συγκεντρώνει τα εισερχόμενα αιτήματα 

από όλα τα κανάλια επικοινωνίας (μέσω τηλεφώνου, μέσω email, με γραπτή αίτηση, 

μέσω φυσικής παρουσίας και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο 

του Δήμου), τα οποία κατατίθενται σε όλες τις κατά τόπον Υπηρεσίες του Δήμου και θα 

προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση στα αρμόδια επίπεδα της Διοίκησης. 

 

Ο υποστηρικτής του συστήματος 

Το στέλεχος της Διοίκησης του Δήμου, το οποίο επιδίωξε την ανάπτυξη και λει-

τουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης και διαχείρισης των αιτημάτων εί-

ναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας. Ως πολιτικός 

Προϊστάμενος όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι, κατά πρώτον, αποδέ-

κτης των θετικών ή αρνητικών σχολίων των δημοτών, όσον αφορά την λειτουργία και 

την αποδοτικότητά τους, και, κατά δεύτερον, αποδίδει λόγο για τα έργα τους στην Διοί-

κηση του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο αντιπροσωπεύει τους δημό-

τες). Ένα από τα καθήκοντά του είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών βελτίωσης 

των λειτουργιών των Υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.  Στα πλαίσια των αρμοδιοτή-

των αυτών εντάσσονται και οι ενέργειες για τον σχεδιασμό και την λειτουργία της ηλε-

κτρονικής εφαρμογής καταγραφής και διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών.  

 

Η λειτουργικότητα και τα οφέλη 

Η εδαφική έκταση του Δήμου και ο αριθμός των κατοίκων, σε συνδυασμό με άλ-

λους παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους πρωταρχική θέση έχει η δραματική μείωση 

των κονδυλίων για την ανάγκες λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδήγησε την 

Διοίκηση του Δήμου στην εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών τυποποίησης, ενοποίησης 

και βελτιστοποίησης των λειτουργιών της. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, 

η επίτευξη των ιδίων ή και μεγαλύτερων στόχων με τα υπάρχοντα, λιγότερα πλέον,  

κονδύλια και πόρους.  Η τεχνολογία της πληροφορικής προσφέρει την δυνατότητα αυ-

τή, της βελτιστοποίησης δηλαδή της διαχείρισης της πληροφορίας, και έτσι είναι σε θέ-

ση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων αυτών. Η ηλεκτρονική εφαρ-

μογή ενιαίας διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών θα προσφέρει την λειτουργικότη-

τα που λείπει στις τρέχουσες, ασύνδετες και ανεξάρτητες, διαδικασίες καταγραφής, δι-

εκπεραίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των αιτημάτων. 
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Τα οφέλη από την λειτουργία της εφαρμογής αναμένεται να προκύψουν άμεσα, κυ-

ρίως μέσα από την δυνατότητα παρακολούθησης και επέμβασης εκ μέρους της Διοίκη-

σης στην διεκπεραίωση των αιτημάτων, αλλά και μεσοπρόθεσμα, μέσα από τον καλύ-

τερο σχεδιασμό που θα προκύπτει από την αξιολόγηση και εκμετάλλευση των σχετικών 

στατιστικών στοιχείων. 

 

Ειδικά θέματα 

Τρεις δυσκολίες κυρίως έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα από την εφαρμογή του προη-

γούμενου συστήματος υποβολής αιτημάτων πολιτών μέσω του διαδικτύου. 

Δυσκολία στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρ-

μογής αποτελεί η αποδοχή και σωστή χρήση της από τους Προϊσταμένους των Διευ-

θύνσεων και των Τμημάτων, δεδομένου ότι απαιτεί από αυτούς να εντάξουν στην ερ-

γασιακή καθημερινότητα τους και τις απαραίτητες εργασίες χρέωσης και διαχείρισης 

των αιτημάτων, όπως και απάντησης στους πολίτες. Ας ληφθεί υπόψη ότι τα στελέχη 

αυτά βρίσκονται την περισσότερη ώρα σε εξωτερικές εργασίες επιθεώρησης είτε επί-

βλεψης συνεργείων. 

Επίσης, διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι έχουν δώσει στους πολίτες 

την δυνατότητα να καταθέτουν αιτήματα με μεγάλη ευκολία και να απαιτούν εμπρόθε-

σμες απαντήσεις.  Όμως, σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οι πολίτες, εκμεταλ-

λευόμενοι τα διατιθέμενα κανάλια επικοινωνίας και την υποχρέωση των Υπηρεσιών να 

απαντήσουν, κάνουν υπερβολική χρήση προβαίνοντας στην καταχρηστική και επανα-

λαμβανόμενη υποβολή αιτημάτων και απαιτώντας άμεσες απαντήσεις. Προχωρούν α-

κόμη και σε απειλή καταγγελιών και διώξεων εναντίον των αρμοδίων υπαλλήλων, όταν 

δεν παίρνουν την απάντηση ή την λύση, την οποία θεωρούν ότι τους αναλογεί. 

Τέλος, πρόβλημα παραμένει η αντιμετώπιση της υποβολής του ιδίου αιτήματος από 

τον ίδιο ή διαφορετικούς πολίτες, μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Το α-

ποτέλεσμα είναι να επιβαρύνονται οι Υπηρεσίες με περισσότερη γραφειοκρατία, να κα-

ταναλώνονται πόροι του συστήματος άσκοπα και, ορισμένες φορές να καθυστερεί α-

ναιτίως η διεκπεραίωση των αιτημάτων και να δημιουργούνται αχρείαστες τριβές. 

 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρώτης δυσκολίας από τις ως άνω αναφερόμε-

νες, ζητήθηκε η συνδρομή της Διοίκησης. Η παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών 

Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους 

Διευθυντές και Τμηματάρχες των Τεχνικών Υπηρεσιών και, εν συνεχεία, η παρουσία 
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του Γενικού Γραμματέα του Δήμου στις επόμενες διαδοχικές συναντήσεις τεχνικού πε-

ριεχομένου των στελεχών των Τμημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνει-

ας με τους Διευθυντές και τους Τμηματάρχες, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας, ό-

σον αφορά την βούληση και την διάθεση της Διοίκησης να υλοποιήσει και να εφαρμό-

σει με επιτυχία την διαχείριση των αιτημάτων μέσω της νέας εφαρμογής. Ομοίως, η 

απαίτηση της Διοίκησης για περιοδική ενημέρωση, όσον αφορά την ενσωμάτωση της 

εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών, υποχρέωσε τις Υ-

πηρεσίες να φροντίζουν για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, ώστε να μην μείνουν 

εκτεθειμένες. Τέλος, όπου ανιχνεύονται αντικειμενικές δυσκολίες για την έγκαιρη δια-

χείριση των εισερχόμενων αιτημάτων από πλευράς των Τμηματαρχών, αυτοί καλούνται 

να ορίσουν εγγράφως συγκεκριμένο υπάλληλό τους, ο οποίος, υπό την εποπτεία τους, 

διαχειρίζεται τα εισερχόμενα στο Τμήμα τους αιτήματα. Η τυποποίηση της διαδικασίας 

διαχείρισης των αιτημάτων και η ενσωμάτωσή της στις διαδικασίες κάθε εμπλεκόμενου 

Τμήματος, θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη σημαντικότητα στην εμπρόθεσμη τήρησή 

της. 

Όσον αφορά την δεύτερη και την τρίτη δυσκολία, της διπλο-καταχώρησης των ί-

διων αιτημάτων και της απαίτησης των πολιτών για άμεσες ενέργειες και απαντήσεις εκ 

μέρους των Υπηρεσιών του Δήμου  θεωρούμε ότι αυτή θα ξεπεραστεί, ως ένα σημείο, 

με τον χρόνο λόγω της βελτίωσης της ανταπόκρισης των Υπηρεσιών στα εισερχόμενα 

αιτήματα, οπότε δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται εκ νέου από τους πολίτες και θα 

αποφεύγονται τα παράπονα για τις καθυστερήσεις. Επίσης, όσο η εφαρμογή γίνεται πε-

ρισσότερο γνωστή στους πολίτες, αλλά και όσο περισσότερο χρησιμοποιείται και από 

τις Υπηρεσίες του Δήμου για την καταχώρηση των εντοπιζόμενων προβλημάτων της 

πόλης, τόσο θα μειώνεται η περιττή διακίνηση των σχετικών εγγράφων και πιο εύκολος 

θα είναι ο εντοπισμός και η ενιαία αντιμετώπιση των διπλών και τριπλών καταχωρήσε-

ων για το ίδιο πρόβλημα, αλλά και η σχετική ενημέρωση των πολιτών. 
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2.3 Οργάνωση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος - Κατηγορί-

ες δεδομένων κατά HAY του οργανισμού 

Κατηγορίες δεδομένων κατά HAY του οργανισμού 

 

People and Organizations: Οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο Δημοτολογίου, οι εγγεγραμ-

μένοι στο αρχείο Ληξιαρχείου, οι υπάλληλοι του Δήμου, οι αιρετοί του Δήμου, οι επι-

χειρήσεις στα όρια του Δήμου, οι δημότες που δικαιούνται κοινωνικής πρόνοιας (στε-

γαστικής συνδρομής, μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, είτε επιδομάτων αναπηρίας), τα 

εγγεγραμμένα στους παιδικούς σταθμούς παιδιά, οι εγγεγραμμένοι στα δημοτικά γυ-

μναστήρια και κολυμβητήρια, οι εγγεγραμμένοι στις βιβλιοθήκες, οι εγγεγραμμένοι 

στις λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών, οι εγγεγραμμένοι στα κοιμη-

τήρια, οι επιτροπές και τα όργανα διοίκησης (μονοπρόσωπα και συλλογικά) του Δήμου, 

οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εποπτεύονται από τον Δή-

μο, οι εθελοντές πολίτες οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εθελοντών, οι εγγεγραμμένοι 

στην δημοτική τράπεζα αίματος, οι πολίτες που παρέχουν κοινωφελή εργασία, οι προ-

μηθευτές του Δήμου, οι αντιπρόσωποι εκλογικών τμημάτων και οι αγγελιοφόροι για 

την μεταφορά των αποτελεσμάτων, οι αδελφοποιημένες πόλεις, οι οφειλέτες του Δή-

μου, οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο των καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων του κέ-

ντρου, οι εγγεγραμμένοι πολίτες στην εφαρμογή «βελτιώνω την πόλη μου», οι εγγε-

γραμμένοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι στην εφαρμογή παραλαβής πιστοποιητικών 

δημοτολογίου, οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και στους 

καταλόγους ετεροδημοτών και των ευρωπαίων πολιτών, οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

αρρένων, οι πωλητές, παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, το αρχείο των 

ιδιωτικών παιδικών σταθμών και των ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας και προστασίας, 

αρχείο παιδιάτρων και κοινωνικών λειτουργών, αρχείο φιλανθρωπικών σωματείων και 

ιδρυμάτων, τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δήμου, το μητρώο φορέων δια 

βίου μάθησης, το αρχείο των αθλητικών συλλόγων, σωματείων και ομάδων του Δήμου, 

το μητρώο μηχανικών (μελετητών και επιβλεπόντων) στους οποίους επιβάλλονται ποι-

νέα κατά τον έλεγχο δόμησης.   

 

Geography: Το αρχείο των πολεοδομικών τετραγώνων εντός των ορίων του Δήμου, το 

αρχείο των αδειών δόμησης, εκσκαφών, επιχώσεων και κατεδαφίσεων, το αρχείο των 

τοπογραφικών στοιχείων των έργων του Δήμου, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα πάρκα, οι 
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πλατείες, τα σιντριβάνια, οι παιδικές χαρές, οι χώροι υπαίθριων εκδηλώσεων, οι πεζό-

δρομοι και οι ποδηλατόδρομοι, τα σχολεία εντός των ορίων του Δήμου (το αρχείο σχο-

λικής ακίνητης περιουσίας), τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, οι κοινόχρηστοι 

χώροι, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, οι θέσεις των κάδων απορριμμάτων και ανακύ-

κλωσης, των δένδρων, των παγκακίων, των περιπτέρων, των σταθερών θέσεων υπαί-

θριου εμπορίου, των λαϊκών αγορών. 

 

Physical Resources: Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου, τα κτίρια του Δήμου 

και ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός τους, τα συστήματα μηχανογρά-

φησης και επικοινωνιών, τα έπιπλα του Δήμου, τα βιβλία των βιβλιοθηκών του Δήμου, 

οι κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης, οι στύλοι και οι λάμπες ηλεκτροφωτισμού. 

 

Activities and Events: οι ληξιαρχικές πράξεις, η έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογί-

ου, η τήρηση των αρχείων μισθοδοσίας, απουσιών και πειθαρχικών υποθέσεων των υ-

παλλήλων, το αρχείο υπηρεσιακών αλλαγών των υπαλλήλων, το αρχείο εγγραφών και 

ελέγχων των επιχειρήσεων, το αρχείο δανεισμού των βιβλίων, το αρχείο παροχής κοι-

νωνικής βοήθειας σε αυτούς που την δικαιούνται, το αρχείο τα-

φών/εκταφών/οστεοφυλακίου, το αρχείο πληρωμών τροφείων στους παιδικούς σταθ-

μούς, το αρχείο πληρωμών προστίμων για κλήσεις και των εκθέσεων αυτοψίας της Δη-

μοτικής Αστυνομίας, το αρχείο των χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων και προ-

γραμμάτων (μελετών και δράσεων), το αρχείο πληρωμών των τελών ακίνητης περιου-

σίας, των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου των ηλεκτροδοτούμενων και μη 

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στα όρια του Δήμου, το αρχείο των νομικών υποθέσεων 

του Δήμου, το αρχείο των πρακτικών των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του δημο-

τικού συμβουλίου και των επιτροπών, η διενέργεια των διαγωνισμών και το αρχείο των 

σχετικών  συμβάσεων και των πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής 

των υπηρεσιών, των υλικών και των έργων, το αρχείο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

και της παρακολούθησης των οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων του Δήμου, 

το αρχείο εισαγωγής και εξαγωγής υλικών, φαρμάκων, καυσίμων, λιπαντικών, ειδών 

καθαριότητας, ελαστικών και τροφίμων από τις αποθήκες του Δήμου, το αρχείο των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών των σχετικών ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου, 

το ημερολόγιο των πληρωμών του Δήμου, η μίσθωση των δημοτικών ακινήτων και της 

κτηματικής περιουσίας του Δήμου, η διαχείριση του αρχείου δωρεών και κληροδοτη-

μάτων, η τήρηση του αρχείου των εκλογικών καταλόγων και των μητρώων αρρένων, 
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τήρηση του αρχείου πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στον 

Δήμο, το αρχείο των ελέγχων σε επιχειρήσεις (για τραπεζοκαθίσματα, θέματα πολεο-

δομίας, κα). 

 

Κατηγορίες δεδομένων κατά ΗΑΥ του ευρύτερου διοικητικού χώρου, στον οποίο 

εντάσσεται ο οργανισμός 

 

People and Organizations: Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευ-

τές, οι αιρετοί των δήμων, των κοινοτήτων και των περιφερειών, οι μαθητές και οι του-

ρίστες. 

 

Geography: Το αρχείο των πολεοδομικών τετραγώνων εκτός των ορίων των δήμων, οι 

δρόμοι, τα πάρκα, οι πλατείες, τα σιντριβάνια, οι ποδηλατόδρομοι, λάμπες φωτισμού,  

το εθνικό οδικό δίκτυο, οι θέσεις των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, των κά-

δων σκουπιδιών, των στύλων ηλεκτροφωτισμού. 

 

Physical Resources: Τα οχήματα των Περιφερειών, τα κτίρια και τα έπιπλα των κτιρί-

ων τους, τα συστήματα μηχανογράφησης και επικοινωνιών και ο μηχανολογικός εξο-

πλισμός των Υπηρεσιών τους. 

 

Activities and Events: Οι διαδικασίες έκδοσης, ελέγχου και ανανέωσης των αδειών και 

πιστοποιητικών των πολιτών και των επιχειρήσεων, οι διαδικασίες τήρησης των υπηρε-

σιακών μεταβολών των υπαλλήλων, οι διαδικασίες διοργάνωσης εκδηλώσεων πολιτι-

στικών, κοινωνικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

τους, οι διαδικασίες προμηθειών και εκτέλεσης δημοσίων έργων, οι διαδικασίες εκλο-

γής των αιρετών και λειτουργίας των πολιτικών οργάνων, η διαχείριση των απορριμμά-

των και η ανακύκλωση, το αρχείο. 
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3 Τεχνική Ανάλυση - Μοντέλο δεδομένων του ΠΣ 

Το μοντέλο δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος αποτελείται από οντότη-

τες, των οποίων τα γνωρίσματα και οι σχέσεις περιγράφονται πιο κάτω. Εν συνεχεία 

παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση του μοντέλου (σημειογραφία IDEF1-X). 

3.1 Περιγραφή των οντοτήτων 

Οντότητα Περιγραφή 

Αιτήματα Πολιτών 
Περιλαμβάνει τα δεδομένα των αιτημάτων, τα οποία κατα-

χωρούν οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή πολίτες. 

Κατηγορίες Αιτημάτων 

Περιλαμβάνει τις κατηγορίες των αιτημάτων. Κάθε αίτημα 

κατατάσσεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ανάλογα με 

το περιεχόμενό του. (Πίνακας με τις κατηγορίες των αιτη-

μάτων παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α). 

Καταστάσεις Αιτημάτων 

Περιλαμβάνει τις διαφορετικές καταστάσεις, στις οποίες 

μπορεί να βρεθεί κάθε αίτημα κατά την διαδικασία διαχεί-

ρισής του. (δείτε σημείωση 1 στο τέλος του πίνακα) 

Ψήφοι Αιτημάτων 

Κάθε αίτημα μπορεί να λάβει μία ή περισσότερες ψήφους 

από τους εγγεγραμμένους πολίτες/χρήστες της εφαρμογής. 

(δείτε σημείωση 2 στο τέλος του πίνακα) 

Σχόλια Αιτημάτων 

Περιλαμβάνει το περιεχόμενων των σχολίων, τα οποία 

μπορούν οι εγγεγραμμένοι πολίτες/χρήστες της εφαρμογής 

να καταχωρήσουν για κάθε αίτημα. 

Χρήστες 

Περιλαμβάνει τα δεδομένα των πολιτών, οι οποίοι εγγρά-

φονται στην εφαρμογή και καταχωρούν αιτήματα και τα 

δεδομένα των υπαλλήλων, οι οποίοι καταχωρούν είτε δια-

χειρίζονται τα αιτήματα. 

Ομάδες Χρηστών 

Η εφαρμογή συνδέει κάθε κατηγορία αιτημάτων με μία ή 

περισσότερες ομάδες χρηστών, τα μέλη των οποίων έχουν 

δικαίωμα να καταχωρούν είτε να διαχειρίζονται αιτήματα 

αυτής της κατηγορίας. Οι πολίτες ανήκουν σε μία, συγκε-

κριμένη ομάδα χρηστών, και, με την ιδιότητά τους αυτή,   
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Σημείωση 1 

Η  κατάσταση ενός αιτήματος κατά την διαδικασία διαχείρισής του μπορεί να λάβει 

πέντε (5) τιμές, «Καταχωρήθηκε», «Γνωστοποιήθηκε», «Σε εξέλιξη», «Απαντήθηκε», 

«Κλειστό». Η έννοια της κάθε τιμής επεξηγείται στο κεφάλαιο 4, όπου αναλύονται οι 

διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης ενός νέου αιτήματος. 

 

Σημείωση 2 

Η ψήφος σε ένα ήδη καταχωρημένο αίτημα / καταγγελία / πρόβλημα δίνει την δυ-

νατότητα σε κάποιον πολίτη, εφόσον εντοπίσει το αίτημα στο σύστημα, να επισημάνει 

την σοβαρότητά του με αυτόν τον τρόπο, αντί να προτιμήσει να καταχωρήσει ένα νέο 

αίτημα για το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει, πάντως, θετική ή αρνητική έννοια, όσον αφορά 

την αντιμετώπιση του προβλήματος, αρκεί βέβαια οι Υπηρεσίες να επιληφθούν σύντο-

μα. Περισσότερες ψήφοι μπορεί να σημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και απαι-

τεί άμεση αντιμετώπιση, είτε ότι κανείς δεν ασχολείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

  

έχουν δικαίωμα μόνο να καταχωρούν αιτήματα. Ένας υ-

πάλληλος μπορεί να ανήκει σε περισσότερες ομάδες χρη-

στών. Έτσι, μπορεί να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται 

τα αιτήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, ανάλογα με τις 

ομάδες στις οποίες ανήκει. 

Κίνηση αιτήματος 

Περιλαμβάνει τις αλλαγές, τις οποίες επιτελούν οι χρήστες, 

όσον αφορά την κατάσταση και την κατηγορία των αιτη-

μάτων. Ως αλλαγή κατάστασης εκλαμβάνεται και η αρχική 

καταχώρηση του αιτήματος. 

Χρήστες - Ομάδες Χρη-

στών 

Κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε πολλές ομάδες χρη-

στών και κάθε ομάδα χρηστών μπορεί να περιλαμβάνει 

πολλούς χρήστες. 

Κατηγορίες Αιτημάτων - 

Ομάδες Χρηστών 

Κάθε κατηγορία αιτημάτων μπορεί να είναι προσβάσιμη 

από πολλές ομάδες χρηστών και κάθε ομάδα χρηστών 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε πολλές κατηγορίες αιτημά-

των. 
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3.2 Περιγραφή των γνωρισμάτων των οντοτήτων 

Οντότητα Γνωρίσματα της οντότητας 

Αιτήματα Πολιτών 

- Κωδικός Αιτήματος Πολίτη - id (ακέραιος) (primary key) 

- Κωδικός Κατηγορίας Αιτήματος (ακέραιος) (foreign key) 

- Κωδικός Κατάστασης Αιτήματος (ακέραιος) (foreign key) 

- Κωδικός Χρήστη (ακέραιος) (foreign key) 

- Τίτλος Αιτήματος (κείμενο) 

- Περιγραφή Αιτήματος (κείμενο) 

- Διεύθυνση Αιτήματος (κείμενο) 

- Γεωγραφικό Μήκος Αιτήματος (δεκαδικός) 

- Γεωγραφικό Πλάτος Αιτήματος (δεκαδικός) 

- Ημερομηνία Καταχώρησης Αιτήματος (date) 

- Σημειώσεις (κείμενο) 

- Υπό Έλεγχο (boolean) 

- Συνημμένα Αρχεία (Κείμενο - δομημένη πληροφορία δια-

σύνδεσης με τα αρχεία, τα οποία έκανε upload ο πολίτης  

{"id": (αριθμός αιτήματος), "imagedir": "images/imc", 

"files": [(τα ονόματα των συνημμένων αρχείων)]}) 

Κατηγορίες Αιτημάτων 

- Κωδικός Κατηγορίας Αιτήματος (ακέραιος) (primary key) 

- Τίτλος Κατηγορίας Αιτήματος (κείμενο) 

- Ημερομηνία Δημιουργίας Κατηγορίας Αιτήματος (date) 

Καταστάσεις Αιτημάτων 

- Κωδικός Κατάστασης Αιτήματος (ακέραιος) (primary key) 

- Τίτλος Κατάστασης Αιτήματος (κείμενο) 

- Ημερομηνία Αλλαγής Κατάστασης (date) 

- Χρώμα Κατάστασης Αιτήματος (varchar(10)) 

- Σειρά Κατάστασης Αιτήματος (ακέραιος) – Αριθμός, ο 

οποίος καθορίζει την σειρά, με την οποία παρουσιάζονται 

οι δυνατές καταστάσεις ενός αιτήματος, στο μενού επιλο-

γής της κατάστασης του.  
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Ψήφοι Αιτημάτων 

- Κωδικός Ψήφου Αιτήματος (ακέραιος) (primary key) 

- Κωδικός Αιτήματος Πολίτη (κείμενο) (foreign key) 

- Κωδικός Χρήστη (ακέραιος) (foreign key) – Πρόκειται για 

κάποιον χρήστη, ο οποίος καταχωρεί μία ψήφο σε αίτημα 

άλλου χρήστη 

- Ημερομηνία Καταχώρησης Ψήφου (date) 

Σχόλια Αιτημάτων 

- Κωδικός Σχολίου Αιτήματος (ακέραιος) (primary key) 

- Κωδικός Αιτήματος Πολίτη (κείμενο) (foreign key) 

- Κωδικός Χρήστη (ακέραιος) (foreign key) – Πρόκειται για 

κάποιον χρήστη, ο οποίος καταχωρεί ένα σχόλιο σε αίτημα 

άλλου χρήστη 

- Περιγραφή Σχολίου Αιτήματος (κείμενο) 

- Ημερομηνία Καταχώρησης Σχολίου (date) 

Κινήσεις Αιτημάτων 

- Κωδικός Κίνησης Αιτήματος (ακέραιος) (primary key) 

- Κωδικός Αιτήματος (ακέραιος) (foreign key) 

- Κωδικός Χρήστη (ακέραιος) (foreign key) 

- Ενέργεια Κίνησης Αιτήματος (παίρνει τιμές «Αλλαγή κα-

τάστασης» είτε «Αλλαγή κατηγορίας») 

- Αιτιολογία Κίνησης Αιτήματος 

- Ημερομηνία Κίνησης Αιτήματος 

Χρήστες 

(Πολίτες & Υπάλληλοι) 

- Κωδικός Χρήστη (ακέραιος) (primary key) 

- Ονοματεπώνυμο Χρήστη (κείμενο) 

- Αριθμός Τηλεφώνου Χρήστη (κείμενο) 

- Διεύθυνση Κατοικίας Χρήστη (κείμενο) 

- Email Account Χρήστη (κείμενο) 

- Όνομα Χρήστη (Username) (κείμενο) 

- Κωδικός Χρήστη (Password) (κείμενο) 

- Ημερομηνία Δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη (date) 

- Ημερομηνία Ενεργοποίησης Λογαριασμού Χρήστη (date) 

- Ενεργός Λογαριασμός Χρήστη (boolean) 

Ομάδες Χρηστών 
- Κωδικός Ομάδος Χρηστών (ακέραιος) (primary key) 

- Περιγραφή Ομάδος Χρηστών (κείμενο) 
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Χρήστες - Ομάδες Χρη-

στών 

- Κωδικός Χρήστη (ακέραιος) (foreign key) 

- Κωδικός Ομάδας Χρηστών (ακέραιος) (foreign key) 

Ο συνδυασμός των δύο πεδίων αποτελεί το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 

Κατηγορίες Αιτημάτων - 

Ομάδες Χρηστών 

- Κωδικός Κατηγορίας Αιτήματος (ακέραιος) (foreign key) 

- Κωδικός Ομάδας Χρηστών (ακέραιος) (foreign key) 

Ο συνδυασμός των δύο πεδίων αποτελεί το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 
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3.3 Περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων (ρήματα & μέγιστος 

πληθάριθμος)

Οντότητα «Γονέας» Ρήμα Οντότητα «Παιδί» 
Μέγιστος 

Πληθάριθμος 

Χρήστες 
Καταχωρούν / 

είναι υπεύθυνοι 
Αιτήματα Πολιτών 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Χρήστες Εκτελούν Κινήσεις Αιτημάτων 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Χρήστες Ανήκουν 
Χρήστες - Ομάδες 

Χρηστών 
1:Ν - 1 προς Πολλά 

Χρήστες Εισάγουν Σχόλια Αιτημάτων 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Χρήστες Εισάγουν Ψήφοι Αιτημάτων 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Αιτήματα Πολιτών Υπόκεινται Κινήσεις Αιτημάτων 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Αιτήματα Πολιτών Λαμβάνουν Ψήφοι Αιτημάτων 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Αιτήματα Πολιτών Δέχονται Σχόλια Αιτημάτων 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Καταστάσεις Αιτημάτων Προσδιορίζουν Αιτήματα Πολιτών 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Κατηγορίες Αιτημάτων Προσδιορίζουν Αιτήματα Πολιτών 1:Ν - 1 προς Πολλά 

Κατηγορίες Αιτημάτων 
Είναι προσβά-

σιμες από 

Κατηγορίες Αιτημά-

των - Ομάδες Χρη-

στών 

1:Ν - 1 προς Πολλά 

Ομάδες Χρηστών Διαχειρίζονται 

Κατηγορίες Αιτημά-

των - Ομάδες Χρη-

στών 

1:Ν - 1 προς Πολλά 

Ομάδες Χρηστών Περιέχουν 
Χρήστες - Ομάδες 

Χρηστών 
1:Ν - 1 προς Πολλά 
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3.4 Γραφική απεικόνιση του μοντέλου δεδομένων (IDEF1-X) 
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4 Ανάλυση Διαδικασιών – Μοντέλο διαδικασιών του ΠΣ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία της εφαρμογής ΒτΠ., 

μέσω της περιγραφής των βασικών διαδικασιών της και απεικόνισης τους σε διαγράμ-

ματα BPMN. 

4.1 Η διαδικασία εγγραφής του πολίτη και δημιουργίας λογαριασμού στην 

εφαρμογή. 

 

Εμφανίζοντας τη σελίδα http://opengov.thessaloniki.gr/imc στο παράθυρο του browser 

μας, θα εντοπίσουμε στην δεξιά πλευρά του μενού επιλογών την λέξη Σύνδεση.  

 

Κάνοντας κλικ εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής του χρήστη στο σύστημα.  

Επιλέγουμε  Δεν έχετε λογαριασμό; από τις 3 διαθέσιμες επιλογές που βρίσκονται κά-

τω από το κουμπί Σύνδεση. 

 

http://opengov.thessaloniki.gr/imc
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Συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία του λογαριασμού, κά-

νουμε κλικ στο κουμπάκι Εγγραφή. 

Αμέσως μετά ο πολίτης παραλαμβάνει ένα email στην διεύθυνση που δήλωσε στο προ-

ηγούμενο βήμα. Το mail αυτό περιέχει έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαρια-

σμού, στον οποίο πρέπει να κάνει κλικ, ώστε να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογα-

ριασμού του. 

 

Ο πολίτης είναι έτοιμος να εισέλθει στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολίτη με το 

Όνομα χρήστη και τον Κωδικό που δήλωσε κατά την εγγραφή του.  

  

Ονοματεπώνυμο  

Επιθυμητό όνομα χρήστη 

Κωδικός πρόσβασης 

Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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4.2 Η διαδικασία καταχώρησης ενός νέου αιτήματος από τον πολίτη 

 

Αφού εισέλθουμε στο σύστημα, βλέπουμε την παρακάτω οθόνη. Στην πάνω δεξιά γω-

νία βλέπουμε το κουμπί για την καταχώρηση νέου αιτήματος.  

 

Μόλις το πατήσουμε στην οθόνη μας εμφανίζεται το παράθυρο με τα στοιχεία του αι-

τήματος. 

Μεγεθυντικός φακός για τον 

εντοπισμό της διεύθυνση, την 

οποία πληκτρολογήσατε. 

Μπορούμε να καταχωρήσουμε με δύο τρόπους την θέση του 

αιτήματος.  

1. Σέρνοντας τον κόκκινο δείκτη πάνω στο χάρτη 

2. Πληκτρολογώντας την διεύθυνση στα λατινικά (προτείνεται) 

και πατώντας στο κουμπάκι με τον μεγεθυντικό φακό θα 

εμφανιστεί μια λίστα με τις πιθανές διευθύνσεις. Επιλέγουμε 

προσεκτικά τη σωστή πόλη και διεύθυνση. Θα δούμε τον δείκτη 

να έχει μετακινηθεί στη σωστή θέση στον χάρτη. 

Εάν έχετε φωτογραφίες από το σημείο, στο οποίο αναφέρεται το αίτημα, 

μπορούμε να τις επισυνάψουμε εδώ. Πάλι έχουμε την δυνατότητα να 

ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία με δύο τρόπους. 

1. Να σύρουμε τα αρχεία μας από το φάκελο του υπολογιστή μας μέσα στο 

διακεκομμένο πλαίσιο και να αρχίσει η μεταφόρτωση τους. 

2. Να πατήσουμε στο κουμπάκι «Προσθήκη αρχείων» και αφού  επιλέξουμε 

τα αρχεία μας να πατήσουμε στο « Έναρξη μεταφόρτωσης». 

Μεγεθυντικός φακός για τον 

εντοπισμό της διεύθυνσης, 

την οποία πληκτρολογήσατε. 

Πληκτρολογούμε έναν σύντομο τίτλο για το αίτημα  

Επιλέγουμε μια κατηγορία από τις διαθέσιμες της λίστας   

Καταχωρούμε αναλυτικά το κείμενο που περιγράφει το αίτημα   
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Τα απαραίτητα πεδία του αιτήματος είναι: 

Τίτλος: Εισάγουμε έναν τίτλο για το αίτημα. Το κείμενο του τίτλου είναι πολύ σημα-

ντικό για την αναζήτηση ενός αιτήματος αργότερα. Τον τίτλο εισάγουμε με ελληνικούς 

πεζούς χαρακτήρες. 

Κατηγορία: Επιλέγουμε την κατηγορία, η οποία ταιριάζει καλύτερα στο θέμα του αι-

τήματός μας. Έτσι θα ενημερωθεί η αρμόδια για την διαχείριση του Υπηρεσία του Δή-

μου.  

Επιλέγοντας πχ. «Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες» από την λίστα θα ενημερωθεί 

σχετικά με το αίτημα σας το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης.  

Εάν δεν γνωρίζετε σε ποιά κατηγορία ανήκει το αίτημά σας, μπορείτε να επιλέξετε 

«Γενική Κατηγορία Αιτημάτων». Στην περίπτωση αυτή το αίτημα θα παραλάβει αρχικά 

το Τμήμα Διαφάνειας, το οποίο θα φροντίσει να το προωθήσει άμεσα, μέσω της εφαρ-

μογής (επιλέγοντας την κατάλληλη κατηγορία) στην αρμόδια για την διαχείρισή του 

Υπηρεσία. Εάν η Υπηρεσία αυτή δεν είναι ενταγμένη στην εφαρμογή ΒτΠ, τότε το αί-

τημα θα διαβιβαστεί εγγράφως στην Υπηρεσία αυτή. Ο πολίτης θα λάβει απάντηση μέ-

σω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε τηλεφωνικά, αν κάτι τέτοιο απαιτείται. 

Καλό είναι ο πολίτης να μην καταχωρεί σύνθετα αιτήματα, πχ. «Μια ντουλάπα για πε-

ρισυλλογή και ένας κάδος που τρύπησε». Το αίτημα αυτό αφορά δύο κατηγορίες – υ-

πηρεσίες, οπότε καλύτερο είναι να καταχωρηθούν στο σύστημα δύο αιτήματα, ένα για 

την περισυλλογή της ντουλάπας και ένα δεύτερο αίτημα για την αντικατάσταση του 

κάδου, επιλέγοντας πάντα την σωστή κατηγορία για το καθένα. Έτσι η διεκπεραίωση 

των αιτημάτων θα γίνει ταχύτερα. 

Περιγραφή: Ο πολίτης μπορεί να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το αίτημα, 

το οποίο καταχωρεί. 

Διεύθυνση: Όπως αναφέρω και στην παραπάνω εικόνα, μπορούμε να προσδιορίσουμε 

την θέση του προβλήματος – αιτήματος με τους εξής δύο τρόπους: 

1. Σέρνοντας τον δείκτη  στην επιθυμητή θέση στον χάρτη. 

2. Πληκτρολογώντας στο πλαίσιο ακριβώς κάτω από τον χάρτη την ακριβή διεύθυνση, 

κατά προτίμηση στα λατινικά, πχ. ionos dragoumi 47.  

Εμφανίζεται στην οθόνη μας μια λίστα με όλες τις πλησιέστερες διευθύνσεις. Κάνοντας 

κλικ πάνω στην επιθυμητή διεύθυνση, αυτή εμφανίζεται στο πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα 

έχει μετακινηθεί ο δείκτης στο σωστό σημείο του χάρτη. 
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Αρχεία Φωτογραφίας: Πάντα βοηθάει στην διεκπεραίωση ενός αιτήματος μία φωτο-

γραφία είτε κάποιο σχετικό αρχείο-έγγραφο.  

Κατά την καταχώρηση του αιτήματος ο πολίτης μπορεί να επισυνάψει: 

1. Αρχεία φωτογραφίας τύπου (gif, jpg, png)  

2. Αρχεία κειμένου (doc, docx, odt και pdf), 

με δύο τρόπους: 

1. Σέρνοντας τα αρχεία του από το παράθυρο του υπολογιστή του μέσα στο διακεκομ-

μένο πλαίσιο και κάνοντας μετά κλικ στο μπλε κουμπί Έναρξη. 

2. Κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί Προσθήκη αρχείων, επιλέγοντας τα αρχεία του 

και πατώντας έπειτα στο μπλε κουμπί Μεταφόρτωση αρχείων. 

 

Μετά την συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων πηγαίνει στο πάνω μέρος της 

οθόνης του και πατά στο κουμπί Υποβολή.  

 

Το αίτημά του πολίτη έχει υποβληθεί. Ο πολίτης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου, στο οποίο αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός (id) του αιτήματος και συμπερι-

λαμβάνεται σύνδεσμος (link), ο οποίος οδηγεί κατευθείαν στην φόρμα των στοιχείων 

του αιτήματός. Ο πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό του αιτήματος στην επι-

κοινωνία του με τις Υπηρεσίες του Δήμου για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του. Μπορεί, 

επίσης, να αναζητά και να εντοπίζει κάποιο αίτημα, μέσω της δυνατότητας αναζήτησης 

στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας το id του αιτήματος (εισάγοντας 

την έκφραση «id:(μοναδικός αριθμός αιτήματος)», π.χ. id:880 και πατώντας «Εφαρμο-

γή» το σύστημα παρουσιάζει το συγκεκριμένο αίτημα)  

 

Σημείωση  

Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία ενός αιτήματος του, όσο αυτό 

παραμένει στην κατάσταση «Καταχωρήθηκε». Από την στιγμή που ο αρμόδιος υπάλ-

ληλος αλλάξει την κατάσταση του αιτήματος σε «Γνωστοποιήθηκε» (αυτό σημαίνει 

ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκπεραίωσής του), δεν επιτρέπεται, πλέον, κάποια με-

ταβολή των στοιχείων του. 
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4.3 Η διαδικασία διαχείρισης ενός αιτήματος 

 

Η εργασία των αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος Διαφάνειας 

Έλεγχος (moderation) των εισερχόμενων αιτημάτων - Τα αιτήματα, τα οποία κατα-

χωρούνται απευθείας από τους πολίτες (όχι από τους υπαλλήλους του call-center), δεν 

εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο της εφαρμογής προτού ελεγχθεί το περιεχόμενό τους 

από τους αρμόδιους υπάλληλους του Τμήματος Διαφάνειας. Αρχικά αυτά βρίσκονται 

«υπό έλεγχο» (εικόνα 2) και, εφόσον δεν περιέχουν περιεχόμενο το οποίο να επιτρέπει 

την ταυτοποίηση κάποιου φυσικού είτε νομικού προσώπου, όπως π.χ. φωτογραφίες 

προσώπων, πινακίδες αυτοκινήτων, αναφορά σε καταστήματα και επιχειρήσεις, τότε με 

την αλλαγή της κατάστασης σχετικού πεδίου/διακόπτη, το αίτημα εμφανίζεται στον δι-

κτυακό τόπο. 

 

Εικόνα 2 - Νεο-εισερχόμενα αιτήματα "Υπό έλεγχο" 

 

Η εργασία του Προϊσταμένου μίας Διεύθυνσης του Δήμου 

Κάθε ημέρα ο προϊστάμενος εκάστης των Διευθύνσεων του Δήμου, οι οποίες έχουν 

ενταχθεί στην εφαρμογή, συνδέεται στο ΒτΠ χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά που 

του έχουν αποδοθεί. Έτσι αποκτά πρόσβαση σε όλα τα αιτήματα όλων των κατηγοριών 

αιτημάτων, οι οποίες αφορούν την διεύθυνσή του, τα οποία βλέπει υπό μορφή λίστας 

στην οθόνη του (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 - Η οθόνη διαχείρισης των αιτημάτων 

Ελέγχει το περιεχόμενο κάθε νέο-εισερχόμενου αιτήματος (πρόκειται για τα αιτή-

ματα που βρίσκονται σε κατάσταση «Καταχωρήθηκε») και, κατ’ αρχήν, αποφασίζει εάν 

το αίτημα αφορά τον Δήμο. Εάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το αίτημα εκτυπώνεται και δια-

βιβάζεται στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή του Υπηρεσία του Δημοσίου. Η κατά-

στασή του αιτήματος στην εφαρμογή ΒτΠ αλλάζει σε «Κλειστό». Στην αιτιολόγηση της 

καταχωρείται απάντηση προς τον πολίτη σχετικά με την διαβίβαση του αιτήματος. 

Εφόσον το αίτημα είναι της αρμοδιότητος του Δήμου, ο Διευθυντής εξετάζει εάν το 

αίτημα αφορά κάποιο Τμήμα της δικής του Διεύθυνσης. Εάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τό-

τε αλλάζει την κατηγορία του αιτήματος, επιλέγοντας από το αντίστοιχο μενού την κα-

τηγορία, στην οποία θεωρεί ότι ανήκει το αίτημα. Εάν δεν μπορεί να προσδιορίσει μία 

κατηγορία σχετική με το αίτημα, τοποθετεί το αίτημα στην «Γενική Κατηγορία», οπότε 

επιλαμβάνεται το Τμήμα Διαφάνειας για την διαχείριση του αιτήματος, είτε εντοπίζο-

ντας την κατάλληλη κατηγορία, είτε διαβιβάζοντας εγγράφως το αίτημα σε Υπηρεσία 

του Δήμου, η οποία δεν είναι εντεταγμένη στην εφαρμογή ΒτΠ. 

Εν συνεχεία ο Διευθυντής εξετάζει εάν για το αίτημα έχει επιλεγεί, από τον πολίτη 

είτε από το call center, η σωστή κατηγορία, αυτή η οποία θα δρομολογήσει το αίτημα 

προς το αρμόδιο για την διεκπεραίωσή του Τμήμα της Διεύθυνσής του. Σε αντίθετη πε-

ρίπτωση ο Διευθυντής «διορθώνει» την κατηγορία του αιτήματος. 

Εφόσον διευθετηθούν όλα τα παραπάνω και το αίτημα είναι της αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσής του και έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη κατηγορία, ο Διευθυντής αλλάζει 
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την κατάσταση του αιτήματος σε «Γνωστοποιήθηκε» (εικόνα 4). Έτσι αυτό δρομολο-

γείται στο αρμόδιο Τμήμα. 

 

Εικόνα 4 - Αλλαγή κατάστασης του αιτήματος 

Εάν για την διεκπεραίωση του αιτήματος πρέπει να επιληφθούν περισσότερα του 

ενός Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης είτε περισσοτέρων Διευθύνσεων, το αίτημα εκτυ-

πώνεται και διαβιβάζεται εγγράφως όπου πρέπει.  Ο πολίτης θα λάβει απαντήσεις από 

όλες τις Υπηρεσίες. 

Ο Διευθυντής, εφόσον κρίνει ότι είναι πιο λειτουργικό, μπορεί να ορίσει, εγγράφως, 

έναν υπάλληλο της Διεύθυνσής του, ο οποίος, υπό την εποπτεία του, αναλαμβάνει να 

εκτελεί τα παραπάνω βήματα και να τον ενημερώνει μόνο για ειδικά ή καίρια θέματα. 

 

Η εργασία του Προϊσταμένου ενός Τμήματος του Δήμου 

Κάθε ημέρα ο προϊστάμενος εκάστου των Τμημάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στην 

εφαρμογή, συνδέεται στο ΒτΠ χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά που του έχουν απο-

δοθεί. Έτσι αποκτά πρόσβαση σε όλα τα αιτήματα όλων των κατηγοριών αιτημάτων, οι 

οποίες αφορούν το Τμήμα του. 

Ελέγχει το περιεχόμενο κάθε νέο-εισερχόμενου αιτήματος (πρόκειται για τα αιτή-

ματα, τα οποία έχουν τεθεί σε κατάσταση «Γνωστοποιήθηκε» από τον Διευθυντή του). 

Χρεώνει έκαστο των αιτημάτων σε αρμόδιο υπάλληλο ή συνεργείο και θέτει το αίτημα 

σε κατάσταση «Σε εξέλιξη», προσθέτοντας στην αιτιολόγηση της αλλαγής της κατά-

στασης κάποιο κείμενο σχετικά με τον προβλεπόμενο χρόνο διεκπεραίωσης του αιτή-

ματος ή τις προβλεπόμενες ενέργειες. 
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Όταν ο προϊστάμενος του Τμήματος ενημερωθεί από το αρμόδιο υπάλληλο είτε συ-

νεργείο ότι το αίτημα έχει διεκπεραιωθεί, αλλάζει την κατάσταση του αιτήματος σε 

«Κλειστό» συμπληρώνοντας στην σχετική αιτιολογία κείμενο σχετικό με την διεκπε-

ραίωση του αιτήματος. Κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης του αιτήματος, εάν το κρίνει 

απαραίτητο, επικοινωνεί ο ίδιος είτε ο αρμόδιος για την διεκπεραίωση του αιτήματος 

υπάλληλος με τον πολίτη, μέσω email είτε τηλεφωνικά, ζητώντας κάποιες απαραίτητες 

πληροφορίες είτε ενημερώνοντάς τον σχετικά με το αίτημά του. 

Ο Τμηματάρχης, εφόσον κρίνει ότι είναι πιο λειτουργικό, μπορεί να ορίσει, εγγρά-

φως, έναν υπάλληλο του Τμήματός του, ο οποίος, υπό την εποπτεία του, αναλαμβάνει 

να εκτελεί τα παραπάνω βήματα και να τον κρατά ενήμερο για την πορεία διεκπεραίω-

σης των αιτημάτων. 

Όποτε αλλάζει η κατηγο-

ρία, είτε η κατάσταση ενός 

αιτήματος, ο πολίτης λαμβά-

νει σχετικό ενημερωτικό 

email, ώστε να παρακολουθεί 

την πορεία του. Οι αλλαγές 

της κατάστασης ενός αιτήμα-

τος, από «Καταχωρήθηκε», 

σε «Γνωστοποιήθηκε», εν 

συνεχεία σε «Σε εξέλιξη» και 

τελικά σε «Κλειστό», όπως 

και οι σχετικές αιτιολογίες, 

εμφανίζονται στον δικτυακό 

τόπο και είναι προσβάσιμες 

από όλους τους επισκέπτες 

(εικόνα 5). 

 

 Εικόνα 5 - Η πορεία ενός αιτήματος 
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4.4 Business Process Management Model 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαδικασίες εγγραφής ενός νέου χρήστη, καταχώρησης ενός νέου αιτήματος και διαχείρισης ενός αιτήματος με την ση-

μειολογία BPMN. 

4.4.1 Η διαδικασία εγγραφής ενός πολίτη 
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4.4.2 Η διαδικασία καταχώρησης ενός αιτήματος 
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4.4.3 Η διαδικασία διαχείρισης ενός αιτήματος 
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5 Παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων και δεικτών  -  Στατι-

στικά στοιχεία 

 

Η εφαρμογή μπήκε σε παραγωγική λειτουργία στις 9 Ιουνίου του 2015. Οι κατηγο-

ρίες  των αιτημάτων, τις οποίες ο χρήστης μπορούσε να επιλέξει, αρχικά αφορούσαν 

μόνο τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο πολίτης έχει πλέον την επιλογή να καταχωρήσει ένα 

αίτημα επιλέγοντας «Γενική κατηγορία αιτημάτων», το οποίο απευθύνεται σε μία Υπη-

ρεσία ή όργανο του Δήμου εκτός των Τεχνικών Υπηρεσιών, αν και, στην περίπτωση 

αυτή προτείνεται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή 

μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δήμου 

info@thessaloniki.gr. Μετά τους πρώτους δώδεκα μήνες και με βάση τον όγκο και την 

θεματολογία των καταχωρούμενων αιτημάτων, ορισμένες κατηγορίες αιτημάτων κα-

ταργήθηκαν, κάποιες συγχωνεύθηκαν, ενώ νέες κατηγορίες προστίθενται. Στις 10 Ο-

κτωβρίου του 2016 η εφαρμογή «άνοιξε» και για ορισμένες από τις υπόλοιπες Υπηρε-

σίες του Δήμου. Προστέθηκαν νέες κατηγορίες επιτρέποντας στους πολίτες να καταχω-

ρούν αιτήματα σχετικά με παραβάσεις (παράνομη στάθμευση, παραεμπόριο, έλεγχος 

αδειών λειτουργίας και χρήσης κοινοχρήστων χώρων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και έλεγχος νομιμότητας διαφημιστικών μέσων). 

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται (με τη μορφή πινάκων είτε/και διαγραμμάτων) και ανα-

λύονται ορισμένοι δείκτες και στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας της εφαρμογής για 

το διάστημα από την 9/6/2015 έως και την 9/12/216. Αφορούν τις Διευθύνσεις των Τε-

χνικών Υπηρεσιών, για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα από την αρχή της λειτουργίας 

της εφαρμογής. 

 

mailto:info@thessaloniki.gr
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5.1 Ο συνολικός αριθμός καταχωρημένων αιτημάτων ανά Διεύθυνση 

 

Πίνακας 1 - Κατανομή του συνόλου των αιτημάτων ανά Διεύθυνση 

Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο αιτημάτων 

Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων 6529 

Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 910 

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 1867 

Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων 263 

Σύνολο καταχωρηθέντων αιτημάτων 9569 

 

 

 

Διάγραμμα 1 - Κατανομή του συνόλου των αιτημάτων ανά Διεύθυνση 

 

Από το διάγραμμα 1 προκύπτει εύκολα το γεγονός ότι το 70% σχεδόν των καταχω-

ρούμενων αιτημάτων αφορούν προβλήματα καθαριότητας της πόλης, όπως θα δούμε 

και πιο αναλυτικά στους επόμενους πίνακες και διαγράμματα. 

 



51 

 

5.2 Ο συνολικός αριθμός καταχωρημένων αιτημάτων ανά Διεύθυνση & εξά-

μηνο 

 

Πίνακας 2 - Κατανομή αιτημάτων ανά Διεύθυνση και ανά εξάμηνο 

Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών 
Β' εξάμηνο 

2015 
Α' εξάμηνο 

2016 
Β' εξάμηνο 

2016 
Σύνολο 

αιτημάτων 

Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Διαχείρι-
σης Αστικών Απορριμμάτων 

606 1918 4005 6529 

Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περι-
βάλλοντος 

157 451 302 910 

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & 
Δικτύων 

204 742 921 1867 

Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρή-
σεων 

55 121 87 263 

Σύνολο καταχωρηθέντων αιτημάτων 1022 3232 5315 9569 

 

 

 
Διάγραμμα 2 - Κατανομή αιτημάτων ανά Διεύθυνση και ανά εξάμηνο 

Από το διάγραμμα 2 προκύπτει άμεσα ότι τα αιτήματα για θέματα καθαριότητας 

αυξάνονται θεαματικά, από εξάμηνο σε εξάμηνο. Ο δείκτης αυτός, όπως θα δούμε ανα-

λυτικότερα σε επόμενα διαγράμματα, προκύπτει από την εποχιακή αύξηση των αιτημά-

των για αποκομιδή των ογκωδών, όσο από και από τα αιτήματα για επισκευή και αντι-

κατάσταση κάδων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται λόγω μη αναμενόμενης έλλειψης κά-

δων.  
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Παράλληλα παρατηρείται σταδιακή αύξηση από εξάμηνο σε εξάμηνο και στις υπό-

λοιπες Διευθύνσεις, εκτός από την Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, 

όπου τα εισερχόμενα αιτήματα μειώνονται στο 2
ο
 εξάμηνο του 2016, γεγονός το οποίο 

συνδέεται με τις εργολαβίες, οι οποίες δόθηκαν κατά το τέλος του καλοκαιριού για το 

κλάδεμα των δένδρων. 
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5.3 Οι 10 σημαντικότερες κατηγορίες αιτημάτων και οι 10 λιγότερο σημα-

ντικές με βάση των αριθμό των καταχωρημένων αιτημάτων. 

 

Πίνακας 3 - Οι δέκα κατηγορίες αιτημάτων με τα περισσότερα καταχωρημένα αιτήματα 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  

1 Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσ-

σαλονίκη) 

2636 

2 Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες 1016 

3 Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων 930 

4 Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δ' Δημοτική Κοινότητα (Τούμπα) 839 

5 Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - Κοπή δένδρων 687 

6 Εγκαταλελειμμένα οχήματα 610 

7 Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπιδιών 572 

8 Οδόστρωμα - Πεζοδρόμια 422 

9 Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέ-

ντρο) 

290 

10 Γενική κατηγορία αιτημάτων 257 

 

Πίνακας 4 - Οι δέκα κατηγορίες αιτημάτων με τα λιγότερα καταχωρημένα αιτήματα 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

 54 Αφισοκόλληση - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) 4 

55 Αποκομιδή απορριμμάτων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) 3 

56 

Ειδικές θέσεις στάθμευσης (φορτοεκφόρτωσης, Α.Μ.Ε.Α, εξυπηρέτησης δημο-

σίων υπηρεσιών, κλπ) 3 

57 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & σχαρών φρεατίων 

αποχέτευσης) 2 

58 Αφισοκόλληση 2 

59 Αποκομιδή απορριμμάτων - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 2 

60 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & σχαρών φρεατίων 

αποχέτευσης) - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) 2 

61 Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) 1 

62 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & σχαρών φρεατίων 

αποχέτευσης) - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 1 

63 Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 1 

 

Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι η περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων αποτε-

λεί την αιτία της καταχώρησης των περισσότερων αιτημάτων. Ο ηλεκτροφωτισμός α-

ναδεικνύεται σε μία εκ των σημαντικότερων κατηγοριών, λόγω μη αναμενόμενης έλ-
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λειψης φωτιστικών σωμάτων, όπως ακριβώς αναφέρθηκε ότι συμβαίνει, κατά την εξέ-

ταση του διαγράμματος 2, και με το θέμα της αντικατάστασης των κάδων, το οποίο, 

παρεμπιπτόντως, αποτελεί και την τρίτη σημαντικότερη κατηγορία από πλευράς αριθ-

μού καταχωρούμενων αιτημάτων. 
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5.4 Οι κατηγορίες με το μεγαλύτερο ποσοστό μη κλειστών αιτημάτων 

 

Πίνακας 5 - Κατηγορίες με το μεγαλύτερο ποσοστό μη κλειστών αιτημάτων 

Κατηγορία αιτημάτων 
Συνολικός α-

ριθμός αιτημά-
των 

Αριθμός μη κλει-
στών αιτημάτων 

Αριθμός μη κλει-
στών αιτημάτων 

(%) 

Σιντριβάνια - Συντήρηση ηλεκτρομη-
χανολογικών εγκαταστάσεων 

52 49 94% 

Κολωνάκια - Προστατευτικές μπάρες 156 130 83% 

Οδόστρωμα - Πεζοδρόμια 422 334 79% 

Ποδηλατόδρομοι 9 7 78% 

Διαβάσεις πεζών - Ράμπες ΑμεΑ 47 36 77% 

Οδοσήμανση - Πινακίδες 101 76 75% 

Λαϊκές αγορές 4 3 75% 

Αφισοκόλληση - Ε' Δημοτική Κοινότη-
τα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) 

4 3 75% 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - 
Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέ-
ντρο) 

294 213 72% 

Θέματα κυκλοφοριακού σχεδιασμού 21 15 71% 

Δημοτικές τουαλέτες 7 5 71% 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Δημοτική 
Ενότητα Τριανδρίας 

2 1 50% 

Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέ-
τηση νέων κάδων 

934 458 49% 

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, 
πλατειών και αγαλμάτων 

144 69 48% 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα 
οδών, πεζοδρομίων & σχαρών φρεα-
τίων αποχέτευσης) - Β' Δημοτική Κοι-
νότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) 

10 4 40% 

Παιδικές χαρές 40 15 38% 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Δ' Δημοτι-
κή Κοινότητα (Τούμπα) 

11 4 36% 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - 
Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσ-
σαλονίκη) 

52 18 35% 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα 
οδών, πεζοδρομίων & σχαρών φρεα-
τίων αποχέτευσης) - Α' Δημοτική κοι-
νότητα (Εμπορικό Κέντρο) 

35 12 34% 

Ειδικές θέσεις στάθμευσης (φορτοεκ-
φόρτωσης, Α.Μ.Ε.Α, εξυπηρέτησης 
δημοσίων υπηρεσιών, κλπ) 

3 1 33% 
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Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Α' Δημοτι-
κή Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) 

41 13 32% 

Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπι-
διών 

576 178 31% 

Υπό κατασκευή έργα της Διεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων 

20 6 30% 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα 
οδών, πεζοδρομίων & σχαρών φρεα-
τίων αποχέτευσης) - Δ' Δημοτική Κοι-
νότητα (Τούμπα) 

17 5 29% 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Β' Δημοτι-
κή Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) 

7 2 29% 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - 
Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική 
Θεσσαλονίκη) 

2656 751 28% 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Ε' Δημο-
τική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλο-
νίκη) 

58 15 26% 

Αδέσποτα ζώα - Ζωολογικός Κήπος 95 24 25% 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Ε' Δημοτι-
κή Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονί-
κη) 

32 8 25% 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Δ' Δημο-
τική Κοινότητα (Τούμπα) 

19 4 21% 

Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες 1028 208 20% 

Αποκομιδή απορριμμάτων 5 1 20% 

Αφισοκόλληση - Α' Δημοτική Κοινότη-
τα (Εμπορικό Κέντρο) 

11 2 18% 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημο-
τική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) 

11 2 18% 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Α' Δημο-
τική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) 

39 6 15% 

Αφισοκόλληση - Β' Δημοτική Κοινότη-
τα (Δυτική Θεσσαλονίκη) 

13 2 15% 

Εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλει-
ας 

7 1 14% 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - 
Δ' Δημοτική Κοινότητα (Τούμπα) 

841 116 14% 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι σε ορισμένες κατηγορίες είτε τα αι-

τήματα δεν διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε τα αιτήματα μεν διεκ-

περαιώνονται, οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την διαχείρισή τους στην εφαρμογή όμως κα-

θυστερούν ιδιαίτερα να τα «κλείσουν».  
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Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες αυτές κατέδειξε ότι συμβαίνει κυρίως το δεύτερο. 

Μετακινήσεις είτε άδειες υπαλλήλων και Προϊσταμένων είχαν οδηγήσει το σύστημα σε 

υπολειτουργία. Τα περισσότερα από τα αιτήματα, τα οποία φαίνονται «ανοιχτά» ήταν 

παλιά αιτήματα, τα οποία είχαν αμελήσει να κλείσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι, οι οποίοι 

εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν. Οι νέοι υπάλληλοι δεν ανέφεραν την ύπαρξη των ανοι-

χτών αυτών αιτημάτων. Από την μεριά των πολιτών, επίσης, δεν υπήρχε καμία όχληση, 

διότι τα περισσότερα από αυτά είχαν διεκπεραιωθεί.  

Οι παρεμβάσεις από την Διοίκηση έγιναν και, με την περιοδική εξαγωγή των δει-

κτών αυτών και τον σχετικό έλεγχο και εποπτεία, όσο η εφαρμογή «ωριμάζει», γίνεται 

αποδεκτή από τις Υπηρεσίες και ενσωματώνεται στην καθημερινή τους λειτουργία, τέ-

τοια φαινόμενα θα αποφεύγονται είτε θα εντοπίζονται έγκαιρα.    
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5.5 Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων, ανά εξάμηνο, για τις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων 

 

Πίνακας 6 - Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων για τις πιο σημαντικές κατηγορίες 

  
Β' εξάμηνο 2015 Α' εξάμηνο 2016 Β' εξάμηνο 2016 

Κατηγορίες Αιτημάτων 
Συνολικός αριθ-
μός αιτημάτων 

Καταχωρηθέντα Κλειστά 
Μέσος Όρος 

Ημερών 
Καταχωρηθέντα Κλειστά 

Μέσος Όρος 
Ημερών 

Καταχωρηθέντα Κλειστά 
Μέσος Όρος 

Ημερών 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' 
Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονί-
κη) 

2656 0 0 Δ/Υ 819 819 2,05 1837 1051 17,13 

Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες 1028 60 60 41,4 387 380 25,47 581 360 28,41 

Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση 
νέων κάδων 

934 300 278 34,1 390 116 14,83 244 76 28,09 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δ' 
Δημοτική Κοινότητα (Τούμπα) 

841 0 0 Δ/Υ 35 35 3,97 806 685 20,96 

Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - 
Κοπή δένδρων 

692 127 126 33,2 345 338 24,22 220 174 16,76 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα 613 87 87 21,8 315 313 13,90 211 204 17,83 

Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπιδιών 576 150 150 27,6 183 106 13,59 243 134 24,97 

Οδόστρωμα - Πεζοδρόμια 422 75 34 86,7 194 15 128,93 153 39 30,95 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' 
Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) 

294 3 3 204,7 15 13 20,23 276 53 20,47 

Γενική κατηγορία αιτημάτων 258 15 14 143,4 161 156 73,49 82 71 24,38 

Κολωνάκια - Προστατευτικές μπάρες 156 23 3 8,3 73 7 124,14 60 13 15,85 

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, πλατειών 
και αγαλμάτων 

144 37 23 91,7 58 34 197,41 49 18 56,28 
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Έλεγχος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τρα-
πεζοκαθίσματα, εμπορεύματα) 

131 23 9 141,7 30 12 165,83 78 14 77,29 

Συντήρηση πάρκων και νησίδων πρασίνου 123 16 16 171,4 56 56 112,84 51 44 36,39 

Οδοσήμανση - Πινακίδες 101 16 6 83,2 37 4 83,50 48 14 19,57 

Αδέσποτα ζώα - Ζωολογικός Κήπος 95 14 12 91,3 50 49 120,94 31 9 72,33 

 

Για τις περισσότερες κατηγορίες ο μέσος όρος των απαιτούμενων ημερών για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων βαίνει μειούμενος από εξάμηνο σε 

εξάμηνο κυρίως για τον λόγο ότι οι Υπηρεσίες, γίνονται πιο υπεύθυνες στην διαχείριση των αιτημάτων μέσω της εφαρμογής. Στις περισσότερες των 

κατηγοριών ο πραγματικός χρόνος επέμβασης των Υπηρεσιών είναι πολύ μικρότερος, αλλά η καθυστέρηση στην διαχείρισή της εφαρμογής και ορι-

σμένα παλιά αιτήματα, τα οποία παραμένουν «ανοιχτά», αυξάνουν τον μέσο όρο που προκύπτει.   
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5.6 Ο αριθμός αιτημάτων καταχωρημένων από πολίτες σε σχέση με αριθμό 

αιτημάτων καταχωρημένων από το call-center του Δήμου 

 

Πίνακας 7 - Σύγκριση του όγκου των καταχωρούμενων αιτημάτων από πολίτες και από το call-center 

Πηγή  
καταχώρησης 

Αριθμός  
Αιτημάτων 

Call-center 6729 

Πολίτες 3265 

 

 

 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα και το διάγραμμα προκύπτει ότι η λειτουργία του call-

center (εργαζόμενοι, εξοπλισμός, χώροι) είναι σημαντικό να υποστηρίζεται συνεχώς 

από την Διοίκηση, δεδομένου ότι καταχωρεί, προς το παρόν, το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εισερχόμενων αιτημάτων. 

Ο επόμενος πίνακας εξετάζει την πορεία του όγκου των καταχωρούμενων αιτημά-

των από τους πολίτες και από το call-center σε βάθος χρόνου. 
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5.7 Καταγραφή του όγκου των καταχωρούμενων αιτημάτων από τους πολί-

τες και από το call-center ανά εξάμηνο 

 

Πίνακας 8 - Καταγραφή του όγκου των αιτημάτων από τους πολίτες και το call-center ανά εξάμηνο 

Πηγή καταχώρησης Β' εξάμηνο 2015 Α' εξάμηνο 2016 Β' εξάμηνο 2016 

Call-center 587 2017 4126 

Πολίτες 479 1413 1374 

 

 

Διάγραμμα 3 - Καταγραφή του όγκου των αιτημάτων από τους πολίτες και το callcenter ανά εξάμηνο 

Από το διάγραμμα 3 προκύπτει ότι τα καταγραφόμενα αιτήματα αυξάνονται από 

εξάμηνο σε εξάμηνο και για τις δύο πηγές καταχώρησης και μάλιστα εντυπωσιακά. Σε 

βάθος χρόνου θα διαπιστωθεί εάν το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αποδοχή και χρή-

ση της εφαρμογής εκ μέρους των πολιτών, είτε οφείλεται σε πρόσκαιρες ελλείψεις εξο-

πλισμού (π.χ. καινούριοι κάδοι και λαμπτήρες), είτε παρεμβάσεων (κλάδεμα δένδρων), 

οπότε θα έχει παροδικό χαρακτήρα. 

Παρατηρούμε μία στασιμότητα στον αριθμό των καταχωρούμενων αιτημάτων α-

πευθείας από τους πολίτες μέσω διαδικτύου κατά το Β’ εξάμηνο του 2016, σε σχέση με 

το Α’ εξάμηνο του ιδίου έτους. Βρισκόμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια της χρήσης της 

εφαρμογής, οπότε θα ήταν νωρίς να μιλήσουμε για «κόπωση» είτε για «ταβάνι». Η  ε-

νεργή προώθηση και διαφήμιση της μέσα από τις εκδηλώσεις του Δήμου και τα τοπικά 

κανάλια ενημέρωσης, ιδίως τα δημοτικά, θεωρώ ότι θα την κάνει γνωστή σε μεγαλύτε-

ρη μερίδα πολιτών/πελατών και θα την καθιερώσει ως ένα από τα κύρια κανάλια επι-

κοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου για προβλήματα της πόλης.  
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5.8 Κατανομή των πολιτών σε κατηγορίες με βάση τον αριθμό των αιτημά-

των, τα οποία έχουν καταχωρήσει 

 

Πίνακας 9 - Κατανομή των πολιτών σε κατηγορίες με βάση τον αριθμό των αιτημάτων,  τα οποία έ-

χουν καταχωρήσει 

Κατηγορίες πολιτών με βάση τον αριθμό των  
αιτημάτων που έχουν καταχωρήσει 

Αριθμός καταχωρημένων 
αιτημάτων ανά κατηγορία 

Αριθμός χρηστών 
κατηγορίας 

>100 1178 5 

>50&<100 151 2 

>10&<50 518 31 

>2&<10 1018 302 

1 400 400 

Σύνολο αιτημάτων και πολιτών 3265 740 

 

 

 

Διάγραμμα 4 - Κατανομή των πολιτών σε κατηγορίες με βάση τον αριθμό των αιτημάτων, τα οποία 

έχουν καταχωρήσει 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι πολλοί πολίτες συμμετέχουν καταχωρώντας αιτήματα, 

όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 4. Πάνω από 2000 διαφορετικοί πολίτες έχουν καταχω-

ρήσει διαδικτυακά από 1 έως 50 αιτήματα ο καθένας. Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός 

ότι υπάρχουν 5 πολίτες, οι οποίοι έχουν καταχωρήσει περισσότερα αιτήματα από όσα όλοι 

μαζί οι υπόλοιποι. Επιθυμητή είναι η διεύρυνση του αριθμού των πολιτών που συμμετέχουν. 
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5.9 Τα καταχωρημένα αιτήματα της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρι-

σης Αστικών Απορριμμάτων ανά κοινότητα και ανά τετράμηνο 

 

Πίνακας 10 - Το πλήθος των αιτημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμά-

των  ανά κοινότητα και ανά τετράμηνο 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Σύνολο 
αιτημάτων 

Β’ τε-
τράμη-
νο 2015 

Γ’ τε-
τράμηνο 

2015 

Α’ τε-
τράμηνο 

2016 

Β’ τε-
τράμηνο 

2016 

Γ’ τε-
τράμηνο 

2016 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Α' Δημοτική Κοινότητα 39 0 11 15 6 7 

Αφισοκόλληση - Α' Δημοτική Κοινότητα 11 0 2 3 3 3 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα 294 1 2 9 17 265 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Α' Δημοτική Κοινότητα 41 1 3 6 11 20 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & 
σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Α' Δημοτική κοινότητα) 

35 2 7 10 5 11 

Α’ Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) - Σύνολα  420 4 25 43 42 306 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημοτική Κοινότητα 11 0 0 1 6 4 

Αφισοκόλληση - Β' Δημοτική Κοινότητα 13 0 0 5 6 2 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα 52 0 0 2 4 46 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Β' Δημοτική Κοινότητα 7 0 0 1 2 4 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & 
σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Β' Δημοτική Κοινότητα 

10 1 1 1 3 4 

 Β’ Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) - Σύνολα 93 1 1 10 21 60 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Γ' Δημοτική Κοινότητα 3 0 0 0 1 2 

Αφισοκόλληση - Γ' Δημοτική Κοινότητα 0 0 0 0 0 0 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα 73 0 0 2 1 70 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Γ' Δημοτική Κοινότητα 1 0 0 0 1 0 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & 
σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Γ' Δημοτική Κοινότητα 

2 0 0 0 0 2 

Γ’ Δημοτική Κοινότητα (Άνω Πόλη) - Σύνολα 79 0 0 2 3 74 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Δ' Δημοτική Κοινότητα 19 0 4 6 6 3 

Αφισοκόλληση - Δ' Δημοτική Κοινότητα 0 0 0 0 0 0 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δ' Δημοτική Κοινότητα 841 0 0 16 200 625 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Δ' Δημοτική Κοινότητα 11 0 0 2 5 4 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & 
σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Δ' Δημοτική Κοινότητα 

17 1 0 2 3 11 

 Δ’ Δημοτική Κοινότητα (Τούμπα) - Σύνολα 888 1 4 26 214 643 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Ε' Δημοτική Κοινότητα 58 0 0 27 12 19 

Αφισοκόλληση - Ε' Δημοτική Κοινότητα 4 0 0 1 0 3 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα 2656 0 0 339 841 1476 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Ε' Δημοτική Κοινότητα 32 1 1 6 15 9 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & 
σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Ε' Δημοτική Κοινότητα 

58 5 4 14 15 20 

 Ε’ Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) - Σύνολα 2808 6 5 387 883 1527 
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Αποκομιδή απορριμμάτων - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 2 0 0 1 0 1 

Αφισοκόλληση - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 0 0 0 0 0 0 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δημοτική Ενότητα Τρι-
ανδρίας 

82 0 0 1 12 69 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 1 0 0 0 0 1 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & 
σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) -Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 

1 0 0 0 0 1 

 Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας - Σύνολα 86 0 0 2 12 72 

 

 

 

Διάγραμμα 5 - Τα αιτήματα της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων 

 

Από το διάγραμμα 5 προκύπτει ότι η μερίδα του λέοντος, όσον αφορά τα αιτήματα 

για θέματα καθαριότητας, ανήκει στην Ε’ Κοινότητα και βαίνει αυξανόμενη με το πέ-

ρασμα του χρόνου.  

Επίσης, δυσανάλογη, σε σχέση με τα προηγούμενα τετράμηνα, φαίνεται να είναι η 

αύξηση των αιτημάτων για το τρίτο τετράμηνο του 2016 στην Α’ Δημοτική Κοινότητα. 

 



65 

 

5.10 Τα καταχωρημένα αιτήματα της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Δια-

χείρισης Αστικών Απορριμμάτων ανά κατηγορία αιτήματος και ανά τετρά-

μηνο 

 

Πίνακας 11 - Το πλήθος των αιτημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμά-

των ανά κατηγορία αιτήματος και τετράμηνο 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύνολο 
αιτημάτων 

Β’ τετρά-
μηνο 2015 

Γ’ τετρά-
μηνο 2015 

Α’ τετρά-
μηνο 2016 

Β’ τετρά-
μηνο 2016 

Γ’ τετράμη-
νο 2016 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Α' Δημοτική Κοινότητα 
(Εμπορικό Κέντρο) 

39 0 11 15 6 7 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημοτική Κοινότητα 
(Δυτική Θεσσαλονίκη) 

11 0 0 1 6 4 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Γ' Δημοτική Κοινότητα 
(Άνω πόλη) 

3 0 0 0 1 2 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Δ' Δημοτική Κοινότητα 
(Τούμπα) 

19 0 4 6 6 3 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Ε' Δημοτική Κοινότητα 
(Ανατολική Θεσσαλονίκη) 

58 0 0 27 12 19 

Αποκομιδή απορριμμάτων - Δημοτική Ενότητα Τριαν-
δρίας 

2 0 0 1 0 1 

Αποκομιδή Απορριμμάτων - Σύνολο αιτημάτων 132 0 15 50 31 36 

Αφισοκόλληση - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό 
Κέντρο) 

11 0 2 3 3 3 

Αφισοκόλληση - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσα-
λονίκη) 

13 0 0 5 6 2 

Αφισοκόλληση - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) 0 0 0 0 0 0 

Αφισοκόλληση - Δ' Δημοτική Κοινότητα (Τούμπα) 0 0 0 0 0 0 

Αφισοκόλληση - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική 
Θεσσαλονίκη) 

4 0 0 1 0 3 

Αφισοκόλληση - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 0 0 0 0 0 0 

Αφισοκόλληση - Σύνολο αιτημάτων 28 0 2 9 9 8 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική 
Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) 

294 1 2 9 17 265 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική 
Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) 

52 0 0 2 4 46 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική 
Κοινότητα (Άνω πόλη) 

73 0 0 2 1 70 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δ' Δημοτική 
Κοινότητα (Τούμπα) 

841 0 0 16 200 625 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική 
Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) 

2656 0 0 339 841 1476 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δημοτική Ενότη-
τα Τριανδρίας 

82 0 0 1 12 69 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Σύνολο αιτη-
μάτων 

3998 1 2 369 1075 2551 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Α' Δημοτική Κοινότητα 
(Εμπορικό Κέντρο) 

41 1 3 6 11 20 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Β' Δημοτική Κοινότητα 
(Δυτική Θεσσαλονίκη) 

7 0 0 1 2 4 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω 
πόλη) 

1 0 0 0 1 0 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Δ' Δημοτική Κοινότητα 11 0 0 2 5 4 
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(Τούμπα) 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Ε' Δημοτική Κοινότητα 
(Ανατολική Θεσσαλονίκη) 

32 1 1 6 15 9 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Δημοτική Ενότητα Τριαν-
δρίας 

1 0 0 0 0 1 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Σύνολο αιτημάτων 93 2 4 15 34 38 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρο-
μίων & σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Α' Δημοτική 
κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) 

35 2 7 10 5 11 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρο-
μίων & σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Β' Δημοτική 
Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) 

10 1 1 1 3 4 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρο-
μίων & σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Γ' Δημοτική 
Κοινότητα (Άνω πόλη) 

2 0 0 0 0 2 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρο-
μίων & σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Δ' Δημοτική 
Κοινότητα (Τούμπα) 

17 1 0 2 3 11 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρο-
μίων & σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Ε' Δημοτική 
Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) 

58 5 4 14 15 20 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρο-
μίων & σχαρών φρεατίων αποχέτευσης) - Δημοτική 
Ενότητα Τριανδρίας 

1 0 0 0 0 1 

Προβλήματα σαρώματος - Σύνολο αιτημάτων 123 9 12 27 26 49 

 

 

 

Διάγραμμα 6 - Τα αιτήματα της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων ανά 

κατηγορία αιτήματος και τετράμηνο 
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Από το διάγραμμα 6 το άμεσο συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει, είναι ότι το σημα-

ντικότερο πρόβλημα καθαριότητας είναι, με πολύ μεγάλη διαφορά από το επόμενο, η 

περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων. Ο μεγάλος όγκος των καταχωρούμενων αιτη-

μάτων δεν σημαίνει οπωσδήποτε και ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν ανταποκρίνονται 

έγκαιρα. Η παράμετρος αυτή εμφανίζεται στον πίνακα 6, στον οποίο καταγράφεται ο 

μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων για τις κατηγορίες με τα περισσότερα αι-

τήματα. Δεδομένο, όμως, είναι ότι η Διοίκηση του Δήμου θα πρέπει να παρακολουθεί 

στενά την δραστηριότητα της περισυλλογής των ογκωδών αντικειμένων. 
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6 Βελτιώσεις & πιθανές προεκτάσεις 

 

6.1 Σχεδιαζόμενες βελτιώσεις στις διαδικασίες εξυπηρέτησης των αιτημά-

των 

 

Μετά από 18 μήνες παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής και λαμβάνοντας υ-

πόψη τις αναφορές από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, όσον αφορά την ενσωμάτωση της στην 

καθημερινή λειτουργία τους, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επέκτασης της χρήσης 

της εφαρμογής για την καταχώρηση αιτημάτων από περισσότερα σημεία επαφής με τον 

πολίτη, με στόχο η εφαρμογή να γίνει το κύριο κανάλι εισαγωγής αιτημάτων. 

Εφόσον ληφθεί έγκριση από την Διοίκηση του Δήμου, στις αμέσως επόμενες εβδο-

μάδες η εφαρμογή θα «ανοίξει» για τις πέντε δημοτικές κοινότητες και την δημοτική 

ενότητα Τριανδρίας, δίνοντας την δυνατότητα στους υπαλλήλους τους να καταχωρούν 

απευθείας τα αιτήματα, τα οποία υποβάλλουν οι πολίτες προσερχόμενοι στα δημοτικά 

καταστήματα. Μέχρι τώρα οι πολίτες συμπλήρωναν μία φόρμα, η οποία, ακολουθώντας 

την γραφειοκρατική οδό, κατέληγε στην αρμόδια Υπηρεσία μετά από τρεις έως τέσσε-

ρεις ημέρες. 

Ταυτόχρονα η εφαρμογή θα «ανοίξει» και για τα γραφεία των Τομεαρχών Καθαριό-

τητας, τα οποία βρίσκονται κατανεμημένα στην πόλη, επιτρέποντας στους διοικητικούς 

υπαλλήλους των γραφείων αυτών να καταχωρούν προβλήματα οδοστρώματος, πεζο-

δρομίων και δενδροστοιχιών, τα οποία εντοπίζουν στις καθημερινές περιπολίες τους. 

Μέχρι τώρα τα αιτήματα αυτά διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες με πρόχειρα 

χαρτιά είτε τηλεφωνικά, με συχνό φαινόμενο να μην καταγράφονται και να μην εξυπη-

ρετούνται. 

 

6.2 Σχεδιαζόμενες είτε προτεινόμενες βελτιώσεις στην λειτουργία της εφαρ-

μογής «Βελτιώνω την πόλη μου» 

 

Παραγωγή παραμετροποιήσιμων αναφορών σε διάφορα format  

Μετά από απαίτηση των Υπηρεσιών ολοκληρώνεται σύντομα από την ομάδα ανά-

πτυξης της εφαρμογής μία νέα, περισσότερο παραμετροποιήσιμη έκδοση της παραγω-

γής αναφορών. Έτσι θα δίδεται, πλέον, η δυνατότητα στους υπαλλήλους να λαμβάνουν 

υπό μορφή εκτύπωσης (hard copy), είτε να εξάγουν (export) σε .pdf ή σε .xls αρχείο, 
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λίστα αιτημάτων, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία, βρίσκονται σε συγκε-

κριμένη κατάσταση, έχουν καταχωρηθεί σε συγκεκριμένη περίοδο και έχουν κωδικό 

αιτήματος πολίτη (id), το οποίο βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένο εύρος. Έτσι, παρα-

δείγματος χάρη, ο υπεύθυνος του Γραφείου Κάδων θα μπορεί να πάρει, σε αρχείο .xls, 

για περαιτέρω επεξεργασία, όλα τα αιτήματα, τα οποία αφορούν επισκευές κάδων και 

έχουν καταχωρηθεί  το πρώτο εξάμηνο του 2016. Είτε, ο Τομεάρχης του Ανατολικού 

Τομέα Καθαριότητας θα μπορεί να βλέπει σε μορφή .xls όλα τα αιτήματα, τα οποία α-

φορούν αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στα όρια της 4
ης

 δημοτικής κοινότητας, έ-

χουν καταχωρηθεί τις τελευταίες 7 ημέρες και δεν έχουν διεκπεραιωθεί ακόμα. Θα τα 

ταξινομήσει ανά οδό, θα τα τυπώσει και θα τα δώσει σε πρόσθετο συνεργείο για άμεση 

αποκομιδή. 

 

Εμφάνιση μέσου εκτιμώμενου χρόνου απόκρισης 

Εξετάζεται η προσθήκη της εμφάνισης ένδειξης «εκτιμώμενου χρόνου απόκρισης» 

προς τον πολίτη κατά την καταχώρηση ενός νέου αιτήματος, η τιμή της οποίας θα προ-

κύπτει από τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων της συγκεκριμένης κατηγο-

ρίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την καταχώριση του νέου αιτήματος 

(π.χ. το τελευταίο τρίμηνο). Δεδομένου, όμως, ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης ενός αιτή-

ματος εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες, όπως η μη συνεχής ενημέρωση της 

εφαρμογής είτε η περιοδική, μη αναμενόμενη, έλλειψη απαραίτητου εξοπλισμού ή υ-

πηρεσιών λόγω νομικών κωλυμάτων στις σχετικές διαδικασίες προμηθειών, πιθανώς ο 

χρόνος αυτός να μην είναι ενδεικτικός, είτε να εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις και να 

μην αποτελεί, τελικά, έγκυρη και αντιπροσωπευτική ένδειξη.    

 

Δυνατότητα αποστολής στοιχείων αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Πρόσφατα ενσωματώθηκε στην διαχείριση των αιτημάτων η δυνατότητα αποστο-

λής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλ-

ληλογραφίας (εικόνα 6). Το μήνυμα εμφανίζει στον αποδέκτη στοιχεία του πολίτη, ο 

οποίος το καταχώρησε (ονοματεπώνυμο και email), στοιχεία του αιτήματος ( id, κατη-

γορία και κατάσταση αιτήματος, τίτλος και περιγραφή, διεύθυνση και συνημμένα αρ-

χεία, τα οποία «μεταφόρτωσε» ο πολίτης κατά την καταχώριση του αιτήματος). Ο απο-

στολέας μπορεί να συμπληρώσει και ένα πεδίο σχολίων. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί 

στην προσπάθεια των Υπηρεσιών να εντοπίσουν τις Υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδι-

ες είτε συναρμόδιες για την διεκπεραίωση ενός σύνθετου αιτήματος. 
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Εικόνα 6 - Αποστολή email με τα στοιχεία του αιτήματος. 

 

Αναζήτηση αιτημάτων 

Μέχρι πρόσφατα η εφαρμογή έδινε την δυνατότητα στους χρήστες της, είτε στους 

πολίτες μέσω της επιλογής «Αναζήτηση / φίλτρα» στο μενού, είτε στους υπαλλήλους 

μέσω του αντίστοιχου πεδίου «Αναζήτηση», να εκτελούν αναζητήσεις αιτημάτων βάσει 

του περιεχομένου του τίτλου τους, είτε του πεδίου της διεύθυνσης, στην οποία αυτά 

αναφέρονται. Πλέον ενσωματώθηκε και η δυνατότητα αναζήτησης ενός αιτήματος βά-

σει του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησής του (id αιτήματος). 

 

Κλωνοποίηση αιτημάτων 

Από την εξέταση των εισερχόμενων αιτημάτων προκύπτει ότι ένας ικανός αριθμός 

εξ’ αυτών α) περιέχει υποδείξεις για περισσότερα του ενός προβλήματα, είτε β) αφορά 

ένα πρόβλημα, για την λύση του οποίου απαιτείται η συνέργεια περισσοτέρων της μίας 

Υπηρεσιών του Δήμου. Το αίτημα όμως καταχωρείται σε μία κατηγορία, οπότε το 

«βλέπει» και μπορεί να το διαχειριστεί μόνο μία Υπηρεσία, εκείνη η οποία επιλαμβάνε-

ται των αιτημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ως άμεση απάντηση στα ζητήματα 

αυτά ζητήθηκε από την εταιρεία η υλοποίηση της δυνατότητας «κλωνοποίησης» ενός 

αιτήματος. Αναλυτικότερα, έχει ζητηθεί οι χειριστές της εφαρμογής, ευρισκόμενοι ε-

ντός ενός αιτήματος, να μπορούν να δημιουργούν ένα νέο αίτημα, τα δεδομένα του ο-

ποίου θα είναι ίδια με το αρχικό αίτημα, η κατηγορία του όμως θα είναι διαφορετική, 

όπως και το id του. Έτσι, ένα όμοιο αίτημα θα μπορούν να λαμβάνουν όλες οι εμπλε-

κόμενες Υπηρεσίες, οι οποίες θα επιλαμβάνονται του δικού τους τμήματος του αιτήμα-

τος. Με την δημιουργία κάθε όμοιου αιτήματος ο πολίτης θα λαμβάνει σχετικό μήνυμα 
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ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έτσι ώστε να κατανοεί την λήψη ενημερώσεων για την 

πορεία ολοκλήρωσης όλων των ομοίων αιτημάτων και να μην αιφνιδιάζεται.  

 

Πολλαπλές κατηγορίες για το ίδιο αίτημα 

Μία σχετικά παρόμοια λύση, η οποία εξετάζεται, και ίσως τελικά υπερισχύσει ένα-

ντι της κλωνοποίησης, λόγω των πλεονεκτημάτων, τα οποία παρουσιάζει όσον αφορά 

την διαχείριση σύνθετων αιτημάτων, είναι η δυνατότητα «τοποθέτησης» ενός αιτήμα-

τος σε περισσότερες της μίας κατηγορίες αιτημάτων. Αναλυτικότερα, ο υπάλληλος (Δι-

ευθυντής, Τμηματάρχης είτε αρμόδιος υπάλληλος), ο οποίος «μπαίνει» σε ένα αίτημα 

για να το διαχειριστεί, εφόσον κρίνει ότι μέρος της διεκπεραίωσης του αιτήματος είναι 

αρμοδιότητα μίας είτε περισσοτέρων άλλων Υπηρεσιών του Δήμου, θα μπορεί να προ-

σθέτει κατηγορίες στο αίτημα, κάνοντας το με αυτόν τον τρόπο «ορατό» και σε άλλες 

ομάδες χρηστών, δηλαδή σε άλλες Υπηρεσίες. Κάθε κατηγορία του αιτήματος θα «συ-

νοδεύεται» και από την δική της κατάσταση, οπότε κάθε Υπηρεσία του Δήμου θα 

«μπαίνει» στο κοινό αίτημα και θα χειρίζεται την κατάσταση της δικής της κατηγορίας, 

ενσωματώνοντας και τις δικές της αιτιολογίες σε κάθε αλλαγή της δικής της κατάστα-

σης. Ο πολίτης θα ενημερώνεται αυτόματα με email για κάθε αλλαγή κατάστασης της 

κάθε κατηγορίας και πάντα για το ίδιο αίτημα, αποφεύγοντας πιθανή σύγχυση του πολί-

τη, η οποία πιθανόν να προκύψει με την εφαρμογή της προηγούμενης λύσης της κλω-

νοποίησης του αιτήματος.  Επιπλέον, όποιος επισκέπτεται το αίτημα θα ενημερώνεται 

συνολικά για την διαχείριση του αιτήματος βλέποντας σε μία οθόνη τα timelines όλων 

των κατηγοριών.  

 

Χρήση των συντεταγμένων για την αποφυγή πολλαπλής καταχώρησης του ίδι-

ου προβλήματος 

Η εμπειρία από την χρήση και διαχείριση της εφαρμογής ΒτΠ κατά τους προηγού-

μενους 18 μήνες, αλλά και από την διαχείριση της προηγούμενης παρόμοιας εφαρμογής 

του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι την αντικατάστασή της 

από την νέα εφαρμογή κατά τον Ιούνιο του 2015, καταδεικνύει ως ένα από τα σημαντι-

κότερα, αλλά και δυσκολότερα στην αντιμετώπισή του πρόβλημα την επαναλαμβανό-

μενη καταχώρηση της ίδιας καταγγελίας από τον ίδιο είτε διαφορετικούς πολίτες. 

Επικρατεί η άποψη ότι εάν «πιέσουμε» θα καταφέρουμε κάτι παραπάνω. Από την άλλη 

μεριά η καταχώρηση της ίδιας καταγγελίας, π.χ. για έναν καμένο λαμπτήρα, από δύο ή 

και τρεις πολίτες μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι 
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δεν γνωρίζουν ότι η καταγγελία, την οποία θέλουν να καταχωρήσουν υπάρχει ήδη στο 

σύστημα.  

Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό στις Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και στην ομάδα 

ανάπτυξης της εφαρμογής, η οποία έχει προτείνει και την λύση, η οποία θα στηρίζεται 

στις συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) και στην κατηγορία του καταχω-

ρούμενου αιτήματος, ώστε η εφαρμογή να είναι σε θέση να ερευνήσει, να εντοπίσει και 

να παρουσιάσει στον πολίτη, κατά την στιγμή της καταχώρησης του αιτήματος, ήδη 

καταχωρημένα αιτήματα, τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία και οι συντεταγμένες 

τους διαφέρουν ελάχιστα από τις συντεταγμένες του νέου αιτήματος. Εφόσον ένα από 

τα ήδη καταχωρημένα αιτήματα αφορά την καταγγελία που θέλει να κάνει, ο πολίτης 

θα μπορεί να επισημάνει την σοβαρότητα του ήδη καταχωρημένου αιτήματος, χρησι-

μοποιώντας την δυνατότητα της ψήφου, αποφεύγοντας έτσι να επιβαρύνει την εφαρμο-

γή, αλλά και τις Υπηρεσίες με περιττές ενέργειες.      

 

Αυτόματη κατανομή των αιτημάτων καθαριότητας με βάση την θέση του προ-

βλήματος 

Δεδομένου α) του αποκεντρωμένου μοντέλου λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριό-

τητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον διαμοιρασμό των εργασιών 

καθαριότητας του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης σε 25 Επο-

πτείες Καθαριότητας και την υπαγωγή τους σε 2 Τομείς Καθαριότητας, τον Ανατο-

λικό και τον Δυτικό, β) της πολυμορφίας των προβλημάτων, την διεκπεραίωση των ο-

ποίων αναλαμβάνει η Υπηρεσία αυτή, και γ) του σχεδιασμού της εφαρμογής «ΒτΠ», η 

οποία στηρίζεται στην αντιστοίχιση μιας κατηγορίας αιτήματος σε μία οργανική μονά-

δα του Δήμου (Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο), προκύπτει ένα πρόβλημα κατά την κα-

τανομή και, εν συνεχεία, την διαχείριση των εισερχόμενων αιτημάτων για θέματα κα-

θαριότητας. Εάν η εφαρμογή εμφανίζει στους πολίτες μία μόνο επιλογή για την κατα-

χώρηση, επί παραδείγματος, ενός προβλήματος αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, 

τότε τα αιτήματα αυτού του τύπου για όλη την επικράτεια του Δήμου θα πρέπει να πα-

ραλαμβάνει ένα Τμήμα ή Γραφείο, επομένως ένας υπάλληλος. Ο υπάλληλος αυτός εν 

συνεχεία, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να επικοινωνεί τηλεφωνικά με όλες 

τις εποπτείες, οι οποίες προγραμματίζουν και εκτελούν τα δρομολόγια των αυτοκινήτων 

αποκομιδής ογκωδών, για να τους ενημερώσει για τα νέα αιτήματα και για να ενημερω-

θεί για τα διεκπεραιωθέντα αιτήματα είτε για προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά 

την αποκομιδή, ώστε να ενημερώσει την εφαρμογή. Τα προβλήματα αποκομιδής ογκω-



73 

 

δών αντικειμένων για κάποιες περιόδους ξεπερνούν τα 200 καθημερινά, ένας ικανός 

αριθμός των οποίων καταχωρείται μέσω της εφαρμογής «ΒτΠ». Επομένως ο αρμόδιος 

υπάλληλος της Καθαριότητας για την διαχείριση των εισερχόμενων αιτημάτων, θα έ-

πρεπε κάθε ημέρα να διαχειρίζεται περίπου 100 αιτήματα μόνο για την κατηγορία των 

ογκωδών. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποφασίσθηκε η αποκέντρωση των 

εισερχόμενων αιτημάτων καθαριότητας στις Δημοτικές Κοινότητες, με την ενεργοποί-

ηση των Γραφείων Καθαριότητας, τα οποία λειτουργούν ήδη στα Καταστήματα των 

Δημοτικών Κοινοτήτων και επανδρώνονται από διοικητικούς υπαλλήλους της Υπηρε-

σίας Καθαριότητας. Για να καταλήγουν, όμως, τα προβλήματα καθαριότητας, π.χ. του 

ιστορικού κέντρου της πόλης, στον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Καθαριότητας της 

Α’ Δημοτικής Κοινότητας, έπρεπε να δημιουργηθεί μία κατηγορία για κάθε είδος προ-

βλήματος (σάρωμα, καθαριότητα, αποκομιδή ογκωδών, αφισοκόλληση, κλπ) και για 

κάθε Δημοτική Κοινότητα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Τριανδρία). Αυτό μας οδήγησε στην δημι-

ουργία ενός ιδιαίτερα μακροσκελούς μενού προς τον πολίτη για την επιλογή της κατη-

γορίας του αιτήματός του, το οποίο αποδεικνύεται μη λειτουργικό. 

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η προσθήκη στην εφαρμογή της δυνατότητας αυτό-

ματου εντοπισμού, βάσει των συντεταγμένων του, και επιλογής της κατάλληλης κατη-

γορίας για αιτήματα καθαριότητας. Με τον τρόπο αυτό στο μενού θα εμφανίζεται  μία 

κατηγορία για τα προβλήματα, π.χ. καθαριότητας κάδων, όμως από τις συντεταγμένες 

του προβλήματος η εφαρμογή θα επιλέγει σε ποια Δημοτική Κοινότητα εμφανίζεται το 

συγκεκριμένο πρόβλημα και θα το εντάσσει στην σχετική κατηγορία, ώστε να το δει ο 

αρμόδιος υπάλληλος της Κοινότητας αυτής. 

 

6.3 Ανοιχτά δεδομένα 

 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της εφαρμογής του 

Ν.4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 

και δεδομένων του δημόσιου τομέα, βρίσκονται σε μία διαδικασία διερεύνησης της δυ-

νατότητας εξαγωγής (χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση των Υπηρεσιών του Δήμου), με τρό-

πο αυτοποιημένο και  περιοδικά επαναλαμβανόμενο, ανωνυμοποιημένων  μηχαναγνώ-

σιμων συνόλων δεδομένων, τα οποία θα επιτρέπεται, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ως «ανοιχτά δεδομένα». Στόχος είναι η βελτίωση της 
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ποιότητας και του πλήθους των ψηφιακών μηχαναγνώσιμων συνόλων «ανοιχτών» δε-

δομένων» (σχετική και η εγκύκλιος της 24ης Ιανουαρίου 2017 του Υπουργείου Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης, με ΑΔΑ 6Γ07465ΧΘΨ-473). Θεωρώ ότι τα δεδομένα των αι-

τημάτων της εφαρμογής ΒτΠ,  μετά τις απαραίτητες ενέργειες ανωνυμοποίησης τους, 

μπορούν να αποτελούν την πρώτη ύλη για την αυτοποιημένη, περιοδική παραγωγή ενός 

μηχαναγνώσιμου συνόλου «ανοιχτών» δεδομένων. 
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7 Καλές πρακτικές από αντίστοιχες εφαρμογές του εξωτερι-

κού 

Εφαρμογές καταχώρισης και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, αντίστοιχες της ε-

φαρμογής ΒτΠ, χρησιμοποιούν δήμοι και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο. Από την διε-

ρεύνηση αντίστοιχων εφαρμογών, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιζητώ-

ντας χαρακτηριστικά, ιδέες και καλές πρακτικές υλοποίησης τέτοιων εφαρμογών, κατέ-

γραψα τρία μοντέλα υλοποίησης συστημάτων καταχώρησης και διαχείρισης αιτημάτων 

πολιτών. 

Report a Problem 

Το πρώτο και απλούστερο μοντέλο είναι αυτό της υλοποίησης της εφαρμογής από 

μία εταιρεία για έναν οργανισμό (δήμο ή περιφέρεια). Από τις εφαρμογές αυτού του 

τύπου, ξεχώρισα την εφαρμογή του δήμου του Surrey στον Καναδά 
[4]

  εξαιτίας ορισμέ-

νων χαρακτηριστικών της, τα οποία αναλύω αμέσως παρακάτω: 

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η 

εικόνα μιας γειτονιάς, όπου απεικονίζο-

νται τα διάφορα προβλήματα (αδέσποτα 

ζώα, προβλήματα στους δρόμους, κλπ) 

και σημειώνονται με κόκκινα μπαλόνια. 

Όταν ο ενδιαφερόμενος τοποθετήσει το 

ποντίκι του πάνω από το μπαλόνι του 

προβλήματος, το οποίο θέλει να αναφέ-

ρει, (δείτε το μαύρο βέλος στην εικόνα 

6) εμφανίζεται κείμενο με μία γενική 

περιγραφή του προβλήματος (π.χ. 

«roads, sidewalks or street signs» όπως 

μπορείτε να δείτε στην εικόνα 7). Το 

κείμενο αυτό λειτουργεί ως σύνδεσμος 

προς την επόμενη οθόνη-βήμα της ε-

φαρμογής (εικόνα 8). 

 

Η αρχική αυτή οθόνη είναι πολύ φι-

λική και επεξηγηματική. 

 

Εικόνα 7 - Η αρχική οθόνη της εφαρμογή αιτημά-

των του Surrey 
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Με κλικ στον σύνδεσμο ο ενδιαφε-

ρόμενος μεταφέρεται στην δεύτερη οθό-

νη-βήμα της εφαρμογής (εικόνα 8). 

Στην οθόνη αυτή η εφαρμογή ζητά από 

τον ενδιαφερόμενο να εξειδικεύσει το 

πρόβλημα, το οποίο υπέδειξε στο προη-

γούμενο βήμα, παρουσιάζοντας ένα με-

νού με τις διαθέσιμες επιλογές. Με κλικ 

στην κατάλληλη επιλογή, εμφανίζεται, 

αν κάτι τέτοιο απαιτείται, και δεύτερο 

και τρίτο μενού για επιπλέον εξειδίκευ-

ση του αιτήματος. 

 

Η εφαρμογή συνεχίζει να είναι φιλι-

κή και καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο με 

απλότητα και σαφήνεια. 

 

Εικόνα 8 - Το δεύτερο βήμα της εφαρμογής αιτημά-

των του Surrey 

Στα επόμενα τρία βήματα (εικόνα 9) 

ο ενδιαφερόμενος εισάγει τα δικά του 

στοιχεία και τα στοιχεία του αιτήματος. 

Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγγραφή του 

χρήστη, ώστε να έχει την δυνατότητα να 

εισάγει ένα αίτημα. 

 

Πολλοί χρήστες αποθαρρύνονται 

κατά την υποβολή ενός αιτήματος από 

την απαίτηση των περισσοτέρων εφαρ-

μογών για υποχρεωτική εγγραφή τους 

πριν την καταχώρηση. Ίσως η επιλογή 

αυτή να πρέπει να είναι προαιρετική ή 

και να μην πρέπει να υπάρχει καθόλου. 

 

 

 

Εικόνα 9 - Τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του 

Surrey 
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Τα τελικά βήματα είναι η ανασκό-

πηση των καταχωρημένων δεδομένων 

(βήμα 5ο) και η υποβολή του αιτήματος 

(βήμα 6ο) (εικόνα 10). Η εφαρμογή επι-

στρέφει έναν αριθμό αιτήματος (service 

request no). 

 

 

Εικόνα 10 - Τα τελικά βήματα και η υποβολή του 

αιτήματος 

Η αναζήτηση ενός αιτήματος μπορεί 

να γίνει με τον αριθμό του αιτήματος. Ο 

χρήστης, επιπλέον, μπορεί να δει όλα τα 

αιτήματα, τα οποία έχει υποβάλλει, ε-

κτελώντας την αναζήτηση με την διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

(εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11 - Αναζήτηση αιτημάτων με email account 

 

Θεωρώ την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής συνολικά απλούστερη, πιο γρήγο-

ρη και κατατοπιστική, όσον αφορά τα βήματα και τις πληροφορίες, τα οποία απαιτεί 

από τους πολίτες, από τις περισσότερες εφαρμογές, τις οποίες εξέτασα. 
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Citizen Services 

Επίσης, ξεχώρισα την εφαρμογή “Citizen Services” της εταιρείας “AvePoint” 
[5], η ο-

ποία στηρίζεται σε τεχνολογίες της Microsoft (Azure, Dynamics CRM και Windows 

10) και περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά, τα οποία δεν συνάντησα στις υπόλοιπες ε-

φαρμογές αυτού του τύπου. 

 

 

Εικόνα 12 - Η εφαρμογή "Citizen Services"  της εταιρείας AvePoint 
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Στην συγκεκριμένη εφαρμογή τα ει-

σερχόμενα αιτήματα διαχειρίζονται υ-

πάλληλοι ενός κέντρου διαχείρισης αι-

τημάτων, οι οποίοι αναθέτουν τα αιτή-

ματα κατευθείαν σε εργαζόμενους, οι 

οποίοι τα βλέπουν άμεσα σε tablet, ενώ 

βρίσκονται στην πόλη, και μπορούν να 

επιληφθούν άμεσα, αλλά και να κατα-

γράφουν οι ίδιοι στην εφαρμογή τα βή-

ματα της διεκπεραίωσής τους. 

(e-government, responsive govern-

ment) 

 

 

Εικόνα 13 - Κάθε συνεργείο "βλέπει" τις εργασίες, 

οι οποίες του έχουν ανατεθεί, σε tablet 

 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η  

δυνατότητα της εφαρμογής να συνδέεται 

με εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» και να 

ενημερώνεται από IoT (internet of 

things) συσκευές, όπως οι λαμπτήρες, 

για επικείμενες βλάβες, ώστε να δίνεται 

η δυνατότητα προγραμματισμού επέμ-

βασης πριν την εκδήλωση της βλάβης. 

(intelligent and proactive government) 

 

 

Εικόνα 14 - Διασύνδεση εφαρμογής με εφαρμογές 

"Smart Cities" 

 

Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά θεωρώ ότι συμβάλλουν σημαντικά στον προγραμ-

ματισμό και την βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων και του εξο-

πλισμού, ενώ παράλληλα μειώνουν τον χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης των προ-

βλημάτων. 
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ePart       . 

Το δεύτερο μοντέλο, το οποίο εντόπισα είναι αυτό της υλοποίησης από μία εταιρεί-

α, μίας εφαρμογής κοινής για περισσότερους από έναν οργανισμούς. Ένα τέτοιο παρά-

δειγμα είναι αυτό της εφαρμογής ePart 
[6]

 (εικόνα 15), την οποία «μοιράζονται» αρκετοί 

δήμοι της Ιταλίας. 

 

 

Εικόνα 15 - Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Epart 

Η εφαρμογή στηρίζεται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, παραμετροποιήσιμη και 

πολυγλωσσική, σχεδιασμένη για την διασύνδεση περιεχομένου με γεωχωρικά δεδομέ-

να. Ονομάζεται Geoworkflow 
[7]

 (http://www.geoworkflow.com/) (εικόνα 16), έχει α-

ναπτυχθεί σε περιβάλλον .NET και αποτελείται από ένα workflow management system 

και έναν ASP.NET server για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών χαρτών βασισμένων 

σε χάρτες Bing Maps for Enterprise της Microsoft. 

http://www.geoworkflow.com/
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Εικόνα 16 - Πλατφόρμα Geoworkflow διασύνδεσης περιεχομένου και γεωχωρικών δεδομένων 

 

Στην εφαρμογή είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 250 δήμοι της Ιταλίας 

(http://www.epart.it/Network), εκ των οποίων αυτοί με τα περισσότερα αιτήματα είναι 

οι δήμοι του Ούντινε και του Μιλάνου (εικόνα 17). 

Η εφαρμογή ζητά την επιλογή ενός σημείου στον χάρτη και, εν συνεχεία, επιτρέπο-

ντας στον χρήστη να προχωρήσει έστω και αν δεν έχει εγγραφεί, εμφανίζει φόρμα εισα-

γωγής στοιχείων για το πρόβλημα (εικόνα 18). 

Θετικά σημεία της εφαρμογής ePart, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ε-

φαρμογή ΒτΠ, είναι τα πεδία “Privacy” και “Disclaimer”, όπου ο ενδιαφερόμενος, ο 

οποίος καταχωρεί ένα αίτημα δηλώνει ότι α) έχει ενημερωθεί για τα θέματα ιδιωτικό-

τητας και τους όρους χρήσης της εφαρμογής και β) ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης 

και συναινεί στην διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, θετικό στοιχείο 

είναι η ύπαρξη online στατιστικών (εικόνα 19). Η ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής 

http://www.epart.it/Network
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ΒτΠ έχει προχωρήσει στην δημιουργία online στατιστικών, δυνατότητα, η οποία βρί-

σκεται ακόμη υπό έλεγχο και δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό. 

 

 

Εικόνα 17 - Απεικόνιση των αιτημάτων στο Μιλάνο 

 

Ως αρνητικό στοιχείο, όχι τόσο της λειτουργίας της εφαρμογής ePart, όσο της εν-

σωμάτωσης της στην λειτουργία των Δήμων, θεωρώ την διαπίστωση ότι οι εγγεγραμ-

μένοι στην εφαρμογή Δήμοι δεν προωθούν ιδιαίτερα την χρήση της από τους δημότες 

τους, αν κρίνουμε από τον αριθμό των καταχωρημένων αιτημάτων (σε ορισμένους είναι 

λίγες δεκάδες) και από την ημερομηνία καταχώρησής τους (πρόκειται για αιτήματα 

προηγουμένων ετών, τα οποία παραμένουν ανοιχτά). 
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Εικόνα 18 - Φόρμα καταχώρησης καταγγελίας στην εφαρμογή ePart 

 

 

Εικόνα 19 - Εφαρμογή ePart - Online στατιστικά στοιχεία 
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GOV.UK 

Το τρίτο μοντέλο, το οποίο ιδιαίτερα με εντυπωσίασε, είναι αυτό τις Μεγάλης Βρε-

τανίας. Σε αυτή την υλοποίηση παρατηρούμε γενικότερα μία προσπάθεια ενοποίη-

σης/συγχώνευσης των δικτυακών τόπων τις κεντρικής κυβέρνησης και άλλων δημοσί-

ων Υπηρεσιών και νομικών προσώπων κάτω από το domain name και τον δικτυακό 

τόπο GOV.UK 
[8]

. Ο πολίτης της χώρας είτε ο επισκέπτης, αναζητώντας εξυπηρέτηση 

και πληροφορίες για ένα θέμα, το οποίο τον απασχολεί, προχωρά κάνοντας τις αντί-

στοιχες με το θέμα του επιλογές από την αρχική οθόνη-μενού (εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20 – Η αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου GOV.UK 
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Επιλέγοντας π.χ. “Housing and 

local services” εμφανίζεται επόμενη 

οθόνη μενού με τις διαθέσιμες επι-

λογές. (εικόνα 21) 

Με επόμενη επιλογή του σχετικά 

με το θέμα, για το οποίο ενδιαφέρε-

ται, π.χ. «Recycling, rubbish, streets 

and roads”, ο ενδιαφερόμενος  προ-

χωρά σε επόμενη οθόνη-μενού. 

 

 

Εικόνα 21 - Επόμενες οθόνες-μενού στο GOV.UK 

Προχωρώντας ο ενδιαφερόμενος 

στην επόμενη επιλογή, π.χ. «report a 

problem with a pavement», εισάγει 

τον ταχυδρομικό κώδικα της περιο-

χής, στην οποία εντοπίζεται το πρό-

βλημα. (εικόνα 22) 

 

Εικόνα 22 - Προσδιορισμός της περιοχής του προβλή-

ματος 
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Με βάση τον Τ.Κ. η εφαρμογή 

εντοπίζει τον αρμόδιο δήμο (στο πα-

ράδειγμα πρόκειται για τον δήμο του 

Westminister) (εικόνα 23) και δίνει 

την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο 

να μεταφερθεί στον δικτυακό του 

τόπο. 

 

 

Εικόνα 23 - Προσδιορισμός του αρμόδιου δήμου 

Ευρισκόμενος, πλέον, ο ενδια-

φερόμενος στον δικτυακό τόπο του 

αρμόδιου δήμου, έχει στην διάθεσή 

του την υλοποιημένη από κάθε δήμο 

εφαρμογή για την καταχώριση και 

διαχείριση των αιτημάτων, με ση-

μείο εκκίνησης σχετικό με το πρό-

βλημα,  το οποίο θέλει να αναφέρει 

(εικόνα 24).  

Εικόνα 24 - Ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται στον δι-

κτυακό τόπο του αρμόδιου δήμου 

 

Παρατηρούμε ότι πρόκειται για κεντρική επιλογή της κυβέρνησης η διάθεση ενός 

μοναδικού σημείου υποδοχής των αιτημάτων των πολιτών για όλη την επικράτεια και η 

καθοδήγηση τους, βήμα – βήμα, ώστε να βρεθούν στην κατάλληλη σελίδα του δικτυα-

κού τόπου της Υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια για να τον εξυπηρετήσει. 

 

Μέσα και από την μελέτη των εφαρμογών αυτών, παράλληλα με τις προτάσεις των 

Υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και τις αντικειμενικές ανάγκες, προκύπτουν και οι προτει-

νόμενες βελτιώσεις και προεκτάσεις της εφαρμογής ΒτΠ, οι οποίες παρουσιάζονται στο  

αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο. 
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8 Συμπεράσματα – Προοπτικές 

 

Η πρόκληση της αποδοχής της εφαρμογής από τις Υπηρεσίες και της ενσω-

μάτωσης της στις καθημερινές λειτουργίες τους 

 

Κατά την άποψή μου απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλισθεί σε βάθος 

χρόνου η επιτυχημένη χρήση μίας τέτοιας εφαρμογής σε μία Δημόσια Υπηρεσία αποτε-

λούν: 

1. Η ύπαρξη διοικητικής δομής (Τμήμα ή Γραφείο), η οποία εκ του Οργανισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας θα έχει την αρμοδιότητα της κεντρικής 

διαχείρισης της εφαρμογής και της υποστήριξης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 

2. Η δημιουργία και τυποποίηση των σχετικών  διαδικασιών στις Υπηρεσίες 

3. Η συνεχής στήριξη της λειτουργίας της εφαρμογής από την Διοίκηση του Οργα-

νισμού. 

Οι δυνάμεις ενάντια στην αποτελεσματική λειτουργία μίας τέτοιας εφαρμογής, με 

απαιτήσεις, δηλαδή, άμεσης καθημερινής ανταπόκρισης και χαρακτήρα αποκεντρωμέ-

νης λειτουργίας, οφείλονται κυρίως στην έλλειψη κινήτρου και υποχρέωσης εκ μέρους 

του προσωπικού. Μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και σε μακροχρόνια 

βάση με την τυποποίηση των σχετικών διαδικασιών και την ένταξή τους στις επίσημες 

αρμοδιότητες των Υπηρεσιών. Έτσι δημιουργείται η υποχρέωση παρακολούθησης και 

διεκπεραίωσης των αιτημάτων χωρίς σοβαρά αιτιολογημένες καθυστερήσεις. Όμως, 

συχνά εμφανίζονται περίοδοι έντονης δραστηριότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών, με 

αποτέλεσμα την κόπωση των ανώτερων  στελεχών και την ολιγωρία στην άμεση αντι-

μετώπιση ζητημάτων ελάσσονος σημασίας. Είτε, κατά την αντικατάσταση Προϊσταμέ-

νων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, και μέχρις ότου να αναλάβουν πλήρως τα 

καθήκοντά τους και, επιπλέον, να εκπαιδευθούν στην χρήση της εφαρμογής διαχείρισης 

των αιτημάτων, παρατηρείται ομοίως μία προσωρινή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση 

των λιγότερο σημαντικών ζητημάτων. Στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών έρχε-

ται να συμβάλλει η ύπαρξη της διοικητικής δομής εκείνης, η οποία θα ελέγχει την α-

νταπόκριση των Υπηρεσιών στις απαιτήσεις της εφαρμογής και, όπου εντοπίζει κόπω-

ση και ανάλογες καθυστερήσεις, θα συμβάλλει στην γρήγορη επανεκκίνηση της καθη-

μερινής απρόσκοπτης λειτουργίας της. Ομοίως, το συνεχές ενδιαφέρον, αλλά και ο έ-

λεγχος εκ μέρους της Διοίκησης, για την ουσιαστική λειτουργία της εφαρμογής και την 
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αντιμετώπιση των αιτημάτων και των καταγγελιών των πολιτών, αποτελεί έναν παρά-

γοντα σταθεροποιητικό στην πορεία ενσωμάτωσης της εφαρμογής στην καθημερινή 

λειτουργία των Υπηρεσιών. 

Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση της συμβολής της εφαρμογής στην επιτυχημέ-

νη αντιμετώπιση των αιτημάτων/καταγγελιών λειτουργεί ως κίνητρο για την αποδοχή 

της από το προσωπικό των Υπηρεσιών. Οι Διευθυντές διαπιστώνουν ότι αποκτούν 

περισσότερο έλεγχο στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών τους και οι Τμη-

ματάρχες διαπιστώνουν ότι η ενιαία αντιμετώπιση και διαχείριση των εισερχόμε-

νων αιτημάτων, την οποία προσφέρει η εφαρμογή, απλοποιεί και διευκολύνει ση-

μαντικά την ροή της δουλειάς τους. Η μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας, η ταχύ-

τερη ενημέρωση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων στην πόλη, η δυνατότητα α-

πλούστερης και ευχερέστερης επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω του διαδικτύου, όπως 

επίσης και η μείωση της καθημερινής τριβής μέσω πολυάριθμων τηλεφωνικών συνδια-

λέξεων με τους πολίτες, συντελούν θετικά στην αποδοχή της εφαρμογής και οδηγούν 

βαθμιαία στην απαίτηση των Υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατό, η εφαρμογή αυτή να 

γίνει το μοναδικό ενιαίο κανάλι καταχώρησης και διακίνησης των αιτημάτων. 

Η σταδιακή εισαγωγή των υπολοίπων Υπηρεσιών στην λειτουργία της εφαρμογής 

κρίνω ότι θα οδηγήσει στο αρχικό ζητούμενο: 

- Μία, συνολική, μετρήσιμη εικόνα του όγκου και του είδους των εισερχόμενων 

αιτημάτων και της διεκπεραίωσής τους, προς ενημέρωση όλων των επιπέδων 

της Διοίκησης 

- Ένα, ενιαίο κανάλι υποδοχής και διαχείρισης των εισερχόμενων αιτημάτων, 

προς όφελος της λειτουργίας των Υπηρεσιών, αλλά και, κυρίως, των πολιτών.   

 

Προς ένα σύστημα διαχείρισης ροής εργασίας 

 

Θεωρώ ότι θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου να εξετασθεί η μετεξέλιξη της 

εφαρμογής «ΒτΠ» από μία διαδικτυακή εφαρμογή υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων 

σε ένα σύστημα διαχείρισης ροής εργασίας (work flow management system). Μία τέ-

τοια προοπτική θα αποτελούσε μία λύση στην ανάγκη για ενιαία και  αποτελεσματική 

διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων υποθέσεων γενικότερα και όχι μόνο των 

αιτημάτων/καταγγελιών των πολιτών. Η επικείμενη ψήφιση και εφαρμογή των διατά-

ξεων για την εφαρμογή της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων στις Υπηρεσίες του Δημο-

σίου ίσως επιταχύνει τις εξελίξεις στο θέμα αυτό.  
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10 Παράρτημα Α - Κατηγορίες Αιτημάτων 

Κατάλογος κατηγοριών αιτημάτων προς επιλογή κατά την καταχώρηση ενός αιτήματος 

Πιο κάτω παρουσιάζεται λίστα με τις κατηγορίες των αιτημάτων, από την οποία καλείται ο χρήστης της εφαρμογής να επιλέξει την 

πλέον κατάλληλη κατά την διαδικασία καταχώρησης ενός νέου αιτήματος. Στον πίνακα εμφανίζεται, επίσης,  η αντιστοίχηση κάθε κατη-

γορίας αιτημάτων με την Υπηρεσία του Δήμου, η οποία επιλαμβάνεται της διεκπεραίωσης τους. 

Πίνακας 12 - Κατάλογος κατηγοριών αιτημάτων προς επιλογή κατά την καταχώρηση ενός αιτήματος 

Κατηγορία αιτήματος Αρμόδιο Τμήμα – Γραφείο το οποίο δέχεται το αίτημα Αρμόδια Διεύθυνση 

Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων Γραφείο Κάδων - Πλυστικών 

Διεύθυνση Ανακύκλωσης 
και Διαχείρισης 

Αστικών Απορριμμάτων 

Επισκευή Κάδων - καλαθιών σκουπιδιών Γραφείο Κάδων - Πλυστικών 

Λαϊκές αγορές 
Το αίτημα παραλαμβάνει μέσω της Διεύθυνσης ο αρμόδιος υπάλ-
ληλος για την λειτουργία των λαϊκών αγορών 

Αποκομιδή απορριμμάτων 

Τα Γραφεία Καθαριότητας στις Δημοτικές Κοινότητες και στην Δη-
μοτική Ενότητα Τριανδρίας, τα οποία έχουν τον συντονισμό και 
έλεγχο εφαρμογής του έργου του Τμήματος Καθαριότητας 

Αφισοκόλληση 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων 

Πλύσιμο κάδων - δρόμων 

Προβλήματα σαρώματος (σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων & σχαρών) 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα Τμήμα Ανακύκλωσης 

 
 

 

Διαβάσεις πεζών - Ράμπες ΑμεΑ Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης 

Διεύθυνση Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων 

Κολωνάκια - Προστατευτικές μπάρες Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης 

Οδοσήμανση - Πινακίδες Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης 

Οδόστρωμα - Πεζοδρόμια Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης 

Ποδηλατόδρομοι Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης 

Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες Λάμπες Τμήμα Ηλεκ/φωτισμού και Φωτεινής Σηματ/σης 

Χαλασμένος Σηματοδότης Τμήμα Ηλεκ/φωτισμού και Φωτεινής Σηματ/σης 

Θέματα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

Λακκούβες - Επικίνδυνες φθορές οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών 
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Κατηγορία αιτήματος Αρμόδιο Τμήμα – Γραφείο το οποίο δέχεται το αίτημα Αρμόδια Διεύθυνση 

Εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών 

Ειδικές θέσεις στάθμευσης (φορτοεκφόρτωσης, Α.Μ.Ε.Α, εξυπηρέ-
τησης δημοσίων υπηρεσιών, κλπ) 

Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών 

 
 

 

Συντήρηση Πάρκων και Νησίδων Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Κήπων 
Διεύθυνση Διαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος 

Αδέσποτα ζώα - Ζωολογικός Κήπος Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολ. Κήπου 

Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - Κοπή δένδρων Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων 

 
 

 

Έλεγχος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, εμπο-
ρεύματα) 

Τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών 
Διεύθυνση Δημοτικών 
Προσόδων και Πόρων Έλεγχος νομιμότητας διαφημιστικών μέσων (πινακίδες, banners, 

σημαίες) 
Τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών 

 
 

 

Δημοτικές τουαλέτες Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων 

Διεύθυνση Κατασκευών  
και Συντηρήσεων 

Παιδικές Χαρές Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων 

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και αγαλμάτων Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων 

Σιντριβάνια - Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Υπό κατασκευή έργα της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων 
 Τμήμα Κατασκευών Δημοτικών Κτιρίων και Αναπλάσεων Κοινο-
χρήστων Χώρων 

 
 

 

Έλεγχος νομιμότητας (παραεμπόριο, παράνομη στάθμευση, κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) 

Τμήμα Αστυνόμευσης 
Διεύθυνση 

Δημοτικής Αστυνομίας 

 
 

 

Γενική Κατηγορία Τμήμα Διαφάνειας 
Διεύθυνση 

Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης 
Δημοτών 

 

Εάν ο πολίτης δεν εντοπίσει μία κατηγορία κατάλληλη για το αίτημά του, μπορεί να χρησιμοποιήσει την «Γενική Κατηγορία». Το 

Τμήμα Διαφάνειας φροντίζει να τοποθετήσει το αίτημα στην κατάλληλη κατηγορία, ώστε να το παραλάβει η πλέον αρμόδια για την διεκ-

περαίωσή του Υπηρεσία του Δήμου. Εάν το αίτημα αφορά μία Υπηρεσία του Δήμου, η οποία δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο σύστημα, είτε 

αφορά έναν άλλο φορέα του Δημοσίου, τότε το αίτημα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία αυτή και ο πολίτης ενημερώνεται σχετικά. 
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Προτεινόμενη δομή της παρουσίασης των κατηγοριών των αιτημάτων στον 

χρήστη προς επιλογή 

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των τρεχουσών κατηγοριών αιτημάτων θεωρώ ότι 

η ομαδοποίησή τους με βάση το περιεχόμενο των αιτημάτων και η σταδιακή παρουσία-

ση τους προς επιλογή στους χρήστες της εφαρμογής μέσα από διαδοχικά μενού, αποτε-

λεί μία πιο φιλική προσέγγιση και θα απλοποιούσε/διευκόλυνε την διαδικασία καταχώ-

ρησης. 

Πιο κάτω, στον πίνακα 13, προτείνω ένα μοντέλο σταδιακής επιλογής της κατάλλη-

λης κατηγορίας κατά την καταχώρηση ενός νέου αιτήματος. Αρχικά στον χρήστη θα 

παρουσιάζονται οι κατηγορίες της πρώτης στήλης του πίνακα. Εν συνεχεία, με βάση 

την αρχική κατηγορία, την οποία επέλεξε ο χρήστης, θα παρουσιάζονται μόνο οι σχετι-

κές υποκατηγορίες της δεύτερης στήλης. Τέλος, εάν υπάρχουν, θα παρουσιάζονται οι 

σχετικές υποκατηγορίες της τρίτης στήλης.   

Πίνακας 13 - Προτεινόμενη δομή της παρουσίασης των κατηγοριών των αιτημάτων 

στον χρήστη προς επιλογή 

Καθαριότητα στην πόλη 

Αφισοκόλληση - Graffiti 
 

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων 
 

Κάδοι απορριμμάτων-Καλάθια σκουπιδιών 
Θέσεις – Οριοθέτηση & επισκευή 

Πλύσιμο 

Αποκομιδή απορριμμάτων 
 

Πλύσιμο - σκούπισμα οδών, πεζοδρομίων 
& σχαρών φρεατίων αποχέτευσης  

Λαϊκές αγορές 
 

   

Θέματα Κυκλοφορίας  
& Στάθμευσης Οχημάτων 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα 
 

Παράνομη στάθμευση 
 

Ποδηλατόδρομοι 
 

Οδοσήμανση - Πινακίδες 
 

Ειδικές θέσεις στάθμευσης 
(φορτοεκφόρτωσης, Α.Μ.Ε.Α, εξυπηρέτη-
σης δημοσίων υπηρεσιών, κλπ) 

 

   

Ζώα στην πόλη 
Αδέσποτα/επικίνδυνα ζώα 

 
Αποκομιδή νεκρών ζώων 

 

   

Ηλεκτροφωτισμός 
Καμένες Λάμπες 

 
Χαλασμένοι Σηματοδότες 
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Συντήρηση οδών & 
πεζοδρομίων 

Διαβάσεις πεζών - Ράμπες ΑμεΑ 
 

Κολωνάκια - Προστατευτικές μπάρες 
 

Οδόστρωμα - Πεζοδρόμια 
 

Λακκούβες - Επικίνδυνες φθορές οδο-
στρωμάτων & πεζοδρομίων  

Εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας 
 

Θέματα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
(δρομολόγια & στάσεις αναμονής μέσων 
μαζικής μεταφοράς, κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις και διευθετήσεις οδών και πεζο-
δρομίων, λεωφορειολωρίδες, χώροι στάθ-
μευσης) 

 

   

Έλεγχος νομιμότητας 

Έλεγχος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
 (τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα)  

Έλεγχος χρήσης διαφημιστικών μέσων 
(πινακίδες, banners, σημαίες)  

Παραεμπόριο 
 

   

Αστικό περιβάλλον 

Συντήρηση Πάρκων και Νησίδων Πρασίνου 
 

Δενδροστοιχίες 

Κλαδεύσεις 

Δενδροφυτεύσεις 

Κοπή δένδρων 

   

Συντήρηση δημοτικών κτιρί-
ων & κοινοχρήστων χώρων 

Δημοτικές τουαλέτες 
 

Παιδικές Χαρές 
 

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, πλα-
τειών και αγαλμάτων  

Συντήρηση Σιντριβανιών 
 

Υπό κατασκευή έργα της Διεύθυνσης Κα-
τασκευών και Συντηρήσεων  

   
Άλλο θέμα 

  
 


