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Περίληψη  

κοπός της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αναζήτηση, καταγραφή και 

κατηγοριοποίηση βάσει κριτηρίων των κινητών εφαρμογών-υπηρεσιών (mobile 

applications) που προσφέρονται από δήμους των πόλεων για έξυπνες συσκεύες 

(smartphones, tablet..). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε όχι μόνο σε χώρες του εξωτερικού 

(Ισπανία, Μεξικό..), αλλά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια (Αθήνα, Βόλος, Χανιά, 

Ηράκλειο, Γορτυνία, Τρίκαλα..). Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από τους δήμους 

αποτελούν ένα είδος στρατηγικής για την προβολή και την προώθησή τους. Μέσα από 

μια βιβλιογραφική επισκόπηση επιλέχθηκαν κριτήρια για την κατηγοριοποίηση αυτών 

των εφαρμογών για την ανάπτυξη  ενός θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης και σύνθεσης 

εφαρμογών. Στη συνέχεια, με βάση  το θεωρητικό πλαίσιο αναλύθηκε  και η μελέτη 

περίπτωσης για το δήμο της Θεσσαλονίκης.  
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Abstract 

he aim of this thesis is to collect, record  and categorize the mobile applications 

and services offered by municipalities for smart devices (smartphones, tablet..). 

The research took place not only in foreign countries (Spain, Mexico ..) but also 

in all Greek municipalities (for example: Athens, Volos, Chania, Heraklion, Gortynia, 

Trikala ..). The mobile applications developed by the municipalities constitude  an 

innovative promotion strategy. Based on an extensive literature review related to mobile 

apps for municipalities, we selected criteria to develop a conceptual framework 

incorporating critical success factors for the classification of these applications. Finally, 

based on the theoretical framework we analyzed the case study of the municipality of 

Thessaloniki. 
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Εισαγωγή 

1.1 Τοποθέτηση προβλήματος 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο διακυβέρνησης μιας χώρας ή πόλης. Έτσι, η 

ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει συμβάλει, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη 

νέων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες στο 

πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας ενός δήμου, η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση υπόσχεται να αυξήσει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να μειώσει 

το κόστος της παροχής των υπηρεσιών της, και να μετατραπεί σε μια πιο διαφανή 

διακυβέρνηση.[Karatzika Ρ. et al, 2012] 

Έτσι, οι πολίτες σήμερα έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτής της ευρείας διάδοσης 

του διαδικτύου να αλληλεπιδρούν με τους δημόσιους οργανισμούς, να λαμβάνουν ένα 

αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών (για παράδειγμα, πλαίσια νόμων, βοηθητικά 

εργαλεία, έκδοση πιστοποιητικών, φορολογικές υπηρεσίες κ.τ.λ.) εύκολα και γρήγορα, 

χωρίς να απαιτείται να σπαταλάνε πολύτιμο χρόνο.    

Τα χαρακτηριστικά αυτής της ψηφιακής αλληλεπίδρασης είναι η γρήγορη 

εξυπηρέτηση, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας,  αλλά συνάμα και η αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων 

υπηρεσιών, καθώς και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

Ωστόσο, στις μέρες μας δεν κάνουμε πλέον μόνο λόγο για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, αλλά και για την κινητή διακυβέρνηση (mobile government). Η γενική 

ιδέα της κινητής διακυβέρνησης είναι να γίνει χρήση των κινητών και ασύρματων 

τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων κυβερνητικών διαδικασιών και 

υπηρεσιών, και την ανάπτυξη νέων κινητών προσεγγίσεων σε αυτό το πεδίο εφαρμογής 

[ZarmpouTh., 2013]. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν ούτε συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά ούτε και 

κάποια συγκεκριμένη πολιτική που θα μπορούσε μια πόλη να υιοθετήσει για να 

ακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις. Έτσι, η κάθε πόλη θα πρέπει να αναζητά μόνη της 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβολής της, αλλά και τρόπους για την καλύτερη 
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εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των πολιτών της όσο και των επισκεπτών της μέσω 

αυτού του μέσου (m-app).  

Επομένως, μια σύγχρονη πόλη καλείται να διαμορφώσει μια αξιόπιστη εφαρμογή 

που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πιθανοί χρήστες της. Να δώσει έμφαση στις 

πληροφορίες που αναρτά μέσω αυτής, μεταξύ άλλων να επικαιροποιεί το περιεχόμενό 

της. Όμως, πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Ποιες πτυχές της εφαρμογής θα 

πρέπει να αναπτυχθούν ως προς το σχεδιασμό, τη δομή και το περιεχόμενό της; Θα έχει 

κάποια δομή; Θα είναι εύκολη η πλοήγησή της; Θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό; Σε ποιες γλώσσες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι χρήστες; Τι σύνδεσμοι θα 

υπάρχουν; Θα υπάρχουν επίσημοι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα; Αν ναι, σε ποια; 

Στόχος μας, μεταξύ άλλων, να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ερωτήματα.  

 

1.2 Σκοπός – Στόχοι  

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση και η καταγραφή 

των κινητών εφαρμογών-υπηρεσιών που προσφέρονται για έξυπνες συσκευές 

(smartphones, tablet κ.τ.λ.) από δήμους. Μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπηση 

επιλέχθηκαν κριτήρια για την κατηγοριοποίηση αυτών των εφαρμογών, καθώς και την 

ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου ανάλυσής τους. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα για το τι κινητές εφαρμογές υπάρχουν σε κάποιες χώρες του 

εξωτερικού, αλλά και σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

Η αποσαφήνιση βασικών θεωρητικών ορισμών, όπως αυτών των «κινητών 

εφαρμογών» (mobile applications) και του «κινητού μάρκετινγκ» (mobile marketing).   

Η θεωρητική προσέγγιση της ηλεκτρονικής (e-government), αλλά και της κινητής 

πλέον διακυβέρνησης (m-government).  

Η μελέτη του πεδίου έρευνας των πρότυπων/κριτήριων για τη στρατηγική 

υιοθέτησης και προώθησης των κινητών εφαρμογών που αφορούν τις πόλεις και την 

αξιολόγηση τους μέσω μιας ολοκληρωμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

Η αναζήτηση και η καταγραφή των επίσημων κινητών εφαρμογών που έχουν 

αναπτυχθεί τόσο από τις χώρες/πόλεις του εξωτερικού όσο και από τους ελληνικούς 

δήμους. 
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Και τέλος, η διεξοδική μελέτη των κινητών εφαρμογών που προσφέρονται από το 

δήμο Θεσσαλονίκης,  καθώς και η εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, που 

παρουσιάσαμε στη βιβλιογραφική επισκόπηση, σε αυτές. 

 

1.3 Διάρθρωση της μελέτης/ Μεθοδολογία 

Η διάρθρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας συμπεριλαμβάνει τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και τη μελέτη περιπτώσεων (case studies).  

Το πρώτο μέρος της εργασίας, που είναι το θεωρητικό, έχει ως στόχο να 

παρουσιάσει βασικούς θεωρητικούς όρους, που μας ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας, όπως αυτών των «κινητών εφαρμογών» (mobile applications) και 

του «κινητού μάρκετινγκ» (mobile marketing). Επίσης, προκειμένου να αποτυπωθούν οι 

έννοιες της ηλεκτρονικής (e-government), αλλά και της κινητής πλέον διακυβέρνησης 

(m-government) γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τους.  

Στη συνέχεια, επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κάποια κοινά αποδεκτά 

πρότυπα/κριτήρια ούτε για τη στρατηγική υιοθέτησης και προώθησης των κινητών 

εφαρμογών που αφορούν τις πόλεις ούτε για την αξιολόγηση αυτών, γι’ αυτό και εμείς 

μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση κριτηρίων διαφόρων εφαρμογών, καταλήγουμε 

σε ένα δικό μας πρωτότυπο τρόπο αξιολόγησης, που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 

μελλοντικό οδηγό για μια πετυχημένη κινητή εφαρμογή. Τα βασικά κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: η λειτουργικότητα (Functionality), το περιεχόμενο (Content), η 

δομή και η πλοήγηση (Structure and Navigation), η προσβασιμότητα (Accessibility), η 

χρησιμότητα (Usefulness), η ικανοποίηση (satisfaction), η εξατομίκευση 

(Personalization), η συμμετοχή (participation), η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα (Security 

and Privacy), η εμπιστοσύνη (Trust) και τέλος, άλλοι παράγοντες, όπως αυτοί των 

κοινωνικών δικτύων.  

Συνεχίζοντας στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας μας, πραγματοποιήσαμε 

έρευνα για να αποκτήσουμε εικόνα για την εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρονται 

από τους δήμους της Ελλάδας, καθώς και από διάφορες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Η 

αναζήτηση των κινητών εφαρμογών που παρέχονται από τους δήμους της Ελλάδας έγινε 

μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες των δήμων. Οι δήμοι της Ελλάδας ελέγχθηκαν 

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.  
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Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε έναν πίνακα ταξινόμησης που περιλαμβάνει 

την περιφέρεια και το δήμο, ο οποίος διαθέτει μια κινητή υπηρεσία, την επίσημη 

ιστοσελίδα της εφαρμογής αυτής, καθώς και την ονομασία της, τον τύπο και τη μορφή 

της υπηρεσίας, την τεχνολογία (λειτουργικό) που χρησιμοποιεί, το κόστος, και τέλος, μια 

μικρή περιγραφή για το τι είναι, τι προσφέρει. 

Κατόπιν, δίνοντας περισσότερη έμφαση, πραγματοποιήσαμε την εξέταση της 

μελέτης περίπτωσης του δήμου της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί και το βασικότερο 

μέρος της έρευνάς μας, και γι’ αυτό το λόγο ερευνάται και αξιολογείται ξεχωριστά. 

Αρχικά, γίνεται μια αναφορά σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες του 

δήμου. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία και για την ιστοσελίδα (website) και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) που κατέχει ο δήμος.  

Δύο είναι οι επίσημες εφαρμογές του δήμου: η εφαρμογή: «Municipality of 

Thessaloniki» και η εφαρμογή: «Improve my city». Αναλυτικά παρουσιάζονται ο σκοπός 

δημιουργίας τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και η αξιολόγησή τους. Πιο συγκεκριμένα, 

δημιουργήσαμε έναν πίνακα ταξινόμησης που περιλαμβάνει το δήμο Θεσσαλονίκης, την 

επίσημη ιστοσελίδα των εφαρμογών της, καθώς και την ονομασία τους, τον τύπο και τη 

μορφή των υπηρεσιών τους, την τεχνολογία (λειτουργικό) τους, το κόστος τους και 

τέλος, μια μικρή περιγραφή για το τι είναι και τι προσφέρουν. Επιπλέον, κάθε κινητή 

εφαρμογή εξετάζεται χωριστά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στο τέταρτο 

κεφάλαιο.  

Ακόμη, θα αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες υπηρεσίες του δήμου 

Θεσσαλονίκης, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της. Τέτοιες υπηρεσίες είναι: 

«Ζω Θεσσαλονίκη», «ψηφιακό εμπορικό κέντρο (Virtual Market)», «Mobithess», 

«Easytrip», «synthessi» και η υπηρεσία «thesswiki». Επίσης, θα γίνει αναφορά σε 

μελλοντικές εφαρμογές, που σκέφτεται να αναπτύξει ο δήμος. Αυτό πραγματοποιείται 

κυρίως μέσω επίσημων διαγωνισμών, όπως το «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη», 

«Hackathess» και «Apps4Thessaloniki-Tourism Edition».  

Κλείνοντας, προτείνουμε μια στρατηγική για τα κύρια μέρη ανάπτυξης μιας 

επιχειρηματικής ιδέας για τον τομέα του κινητού επιχειρείν στο δήμο Θεσσαλονίκης. 

Υιοθετήσαμε τη μεθοδολογία του καμβά για τη σύνθεση και ανάλυση του 

επιχειρηματικού μοντέλου. Αποτελείται και αναλύθηκαν εννέα μέρη: βασικοί 
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συνεργάτες (Key Partners), βασικές δραστηριότητες (Key Activities), βασικοί πόροι 

(Key Resources), προτάσεις αξίας (ValuePropositions), πελατειακές σχέσεις 

(CustomerRelationships), δίαυλοι - κανάλια (Channels), τμήματα αγοράς 

(CustomerSegments), δομή κόστους (CostStructure), και ροές εσόδων 

(RevenueStreams). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας αναφορικά με τις μελέτες περιπτώσεων που ερευνήθηκαν, καθώς 

παρουσιάζονται και μερικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

Τέλος, παρουσιάζονται οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν, έντυπες και 

ηλεκτρονικές, και ακολουθεί το παράρτημα, το οποίο περιέχει συμπληρωματικούς 

πίνακες.  

 

 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 6 

2. Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες 

2.1 Εισαγωγή 

Ανατρέχοντας τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια βιβλιογραφία, μπορεί εύκολα 

κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχει πληθώρα ορισμών και προσεγγίσεων για τους 

βασικούς θεωρητικούς όρους, που μας ενδιαφέρουν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

όπως αυτών των «κινητών εφαρμογών (mobile applications)» και του «κινητού 

μάρκετινγκ (mobile marketing)». Συνεπώς, σ’ αυτή την ενότητα, θα προσπαθήσουμε να 

τους αποσαφηνίσουμε, παραθέτοντας μερικούς από τους πιο αντιπροσωπευτικούς 

ορισμούς, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τους εφαρμόσουμε στο εμπειρικό μας 

κομμάτι.  

 

2.2 Εννοιολογική Προσέγγιση των κινητών εφαρμογών (mobile applications) 

Ο όρος «κινητή εφαρμογή», στα αγγλικά «mobile application», γνωστή και ως 

«downloadable», είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια, 

καθώς οι φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet, έχουν γίνει ένα 

αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Πλέον είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 

οποιαδήποτε εφαρμογή χωρίς αυτές. Γι’ αυτό, σε καθημερινή βάση αναπτύσσονται 

χιλιάδες νέες εφαρμογές έχοντας ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας 

των χρηστών τους και όλων των αναγκών τους. 

 Μια κινητή εφαρμογή (συντομογραφία mobile app) αποτελεί μια εφαρμογή 

λογισμικού (software application) που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κινητές 

συσκευές (smartphone και tablet) και να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. [MMA, 

2008] 

Ο όρος αυτός συνδέεται άμεσα με τις έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones), 

αλλά γενικότερα και με οποιαδήποτε κινητή συσκευή (mobile device). Συνεπώς, κινητή 

συσκευή και κινητή εφαρμογή είναι αλληλένδετες έννοιες. Αναμενόμενο μιας και δεν 

χρησιμοποιούμε πλέον τις κινητές συσκευές μόνο για να πραγματοποιούμε τηλεφωνικές 

κλήσεις, αλλά και για να συνδεόμαστε στο διαδίκτυο. Τα πάντα αλλάζουν με τη 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι συσκευές αποκτούν ολοένα και περισσότερες 

δυνατότητες (social media, παιχνίδια) κάνοντας το χρήστη να τις χρησιμοποιεί ακόμα 

περισσότερο στην καθημερινότητά του.   
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Σύμφωνα με την παρακάτω έρευνα (Διάγραμμα 2.1 Απεικόνιση αριθμού 

χρηστών σε κινητές (mobile) και σταθερές (desktop) συσκευές) παρατηρούμε ότι 

υπάρχει μια ραγδαία και συνεχώς αυξανόμενη τάση υιοθέτησης των κινητών συσκευών 

από το έτος 2007, όπου πρωτοεμφανίστηκαν, έναντι των παραδοσιακών μέσων, όπως 

αυτού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που από το έτος 2014 άρχισαν να ακολουθούν σιγά 

σιγά μια φθίνουσα πορεία.  

 

Εικόνα 2.1 Απεικόνιση αριθμού χρηστών σε κινητές (mobile) και σταθερές (desktop) συσκευές 

Πηγή: [Smartinsights, 2016] 

Ανάλογα φαίνεται ότι είναι και τα ποσοστά των χρηστών ανάλογα με τον τύπο 

της συσκευής που χρησιμοποιούν (Διάγραμμα 2.2 Ποσοστό των χρηστών ανάλογα με το 

τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούν). Μια πολύ μικρή διαφορά παρουσιάζουν τα δύο 

δημοφιλέστερα μέσα, που επιλέγουν οι χρήστες για τη χρήση του διαδικτύου: κυρίαρχη 

θέση κατέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop/pc) με ποσοστό 91%, ενώ δεύτερα 

έρχονται τα smartphones με ποσοστό 80%. 
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Εικόνα 2.2 Ποσοστό των χρηστών ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούνε 

Πηγή: [Smartinsights, 2016] 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο αριθμός αυτών των συσκευών ολοένα και αυξάνεται, 

λογικό είναι και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών των συσκευών να 

αυξάνονται. Έτσι, δημιουργήθηκαν διάφορα μέσα για την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών-εφαρμογών. [Hofacker et al, 2010] Οι εφαρμογές αυτές είναι συνήθως 

διαθέσιμες μέσα από πλατφόρμες  διανομής. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (iOs, 

Android, κτλ) υπάρχουν και ανάλογα κανάλια διανομής, όπως το Apple App Store, 

Google Play Store, Windows Phone Marketplace και BlackBerry App World. Τέλος, μια 

εφαρμογή μπορεί να διατίθεται δωρεάν ή έναντι κάποιου ποσού.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριοι τύποι/κατηγορίες των κινητών εφαρμογών. 

Οι κύριες κατηγορίες είναι οι επικοινωνίες (Communications), τα παιχνίδια (Games), τα 

πολυμέσα (Multimedia), η παραγωγικότητα (Productivity), τα ταξίδια (Travel) και τα 

βοηθητικά προγράμματα (Utilities). Πηγή: [MMA, 2008] 

 

Σχήμα 2.1 Κατηγορίες κινητών εφαρμογών 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2.3 Χρόνος που δαπανάται ανάλογα με τον 

τύπο της κινητής εφαρμογής) απεικονίζεται ο τύπος της κινητής εφαρμογής που θα 

προτιμήσει ένας χρήστης να περάσει τον χρόνο του. Κυρίαρχη θέση κατέχει η εφαρμογή 

του δημοφιλέστερου κοινωνικού μέσου του facebook, στη συνέχεια, συναντάμε 
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εφαρμογές σχετικά με τη διασκέδαση, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν τα παιχνίδια, 

οι κοινωνικές και οι εφαρμογές οι σχετικές με την επικοινωνία.  

 

Διάγραμμα 2.3 Χρόνος που δαπανάται ανάλογα με τον τύπο της κινητής εφαρμογής 

Πηγή: [Smartinsights, 2016] 

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει ότι μια εφαρμογή είναι ένας τρόπος με τον 

οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Όμως, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει μια κινητή εφαρμογή και την κάνει τόσο 

δημοφιλή; Ο πιο βασικός παράγοντας είναι ότι μια κινητή συσκευή πλέον αναφέρεται σε 

κάτι  πολύ προσωπικό και ατομικό. Ο χρήστης εξαρτάται όλο και περισσότερο από αυτή, 

προσθέτοντας έτσι καθημερινά ολοένα και περισσότερες εφαρμογές που απαιτούν 

πολλές προσωπικές πληροφορίες του. Δεν την αποχωρίζεται ποτέ. Έτσι, μπορεί να 

πραγματοποιεί συναλλαγές και να ενημερώνεται ανεξάρτητα από την τοποθεσία του, 

εύκολα και άμεσα. Τέλος, ο κάθε χρήστης αναμένει ολοένα και περισσότερο 

προσαρμοσμένες στις δικές τους προσωπικές προτιμήσεις υπηρεσίες, ενισχύοντας έτσι 

το ρόλο του κινητού μάρκετινγκ (mobile marketing).  

 

2.3 Εννοιολογική Προσέγγιση του κινητού μάρκετινγκ (Mobile Marketing) 

Αν και δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για το τι είναι το κινητό μάρκετινγκ 

(Mobile marketing), επίσης γνωστό και ως ασύρματο μάρκετινγκ (wireless marketing), 

ωστόσο, παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης μερικών από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς ορισμούς.  
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 Ο ορισμός που δίνεται από το American Marketing Association (AMA) ορίζει το 

Mobile Marketing ως «τη διαδικασία του σχεδιασμού, της τιμολόγησης, της προβολής 

και της διανομής ιδεών αγαθών, και υπηρεσιών για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

στα προϊόντα διαμέσου φορητών συσκευών. [AMA, 1995] Με άλλα λόγια, το mobile 

marketing χρησιμοποιεί τις κινητές συσκευές για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών 

και εννοιών. 

Ο ορισμός που δίνεται από το Mobile Marketing Association (MMA) για το  

Mobile marketing είναι: «ένα σύνολο πρακτικών που επιτρέπουν στους οργανισμούς να 

επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το κοινό τους με ένα διαδραστικό και συναφή 

τρόπο μέσα από οποιαδήποτε κινητή συσκευή ή δίκτυο.» [Mobile Marketing Association 

(MMA), 2009] 

Επίσης, θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως το πεδίο εφαρμογής που 

περιλαμβάνει τις σημερινές τεχνολογίες και πρακτικές που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις 

να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το κοινό τους μέσα από οποιαδήποτε κινητή 

συσκευή ή δίκτυο. [mobile marketing association, 2009] 

Ένας ακόμη ορισμός του mobile marketing δίνεται ως: «τη χρήση διαδραστικών 

ασύρματων μέσων για να παρέχει στους χρήστες ανάλογα με το χρόνο και την τοποθεσία 

(time and location sensitive) εξατομικευμένες πληροφορίες για να προωθεί αγαθά, 

υπηρεσίες και ιδέες, δημιουργώντας έτσι αξία στους χρήστες.  Υπάρχουν τρεις 

παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί σημασία: η προσοχή του καταναλωτή 

(consumer attention), οι συμπεριφορές των καταναλωτών (consumer behaviors) και η 

σχέση κόστους - διαφήμισης (advertising cost ratios).»  [Dickinger et al., 2004] 

Τέλος, ο όρος κινητό μάρκετινγκ (Mobile marketing ή wireless Marketing) 

αναφέρεται στο μάρκετινγκ που έχει να κάνει με οποιαδήποτε κινητή συσκευή. Το 

πλεονέκτημα αυτού του μάρκετινγκ είναι ότι μπορεί να παρέχει σε συγκεκριμένη ώρα 

και τοποθεσία εξατομικευμένες πληροφορίες για την προώθηση αγαθών, υπηρεσιών και 

ιδεών. [Wikipedia, 2012] 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με ορισμούς για το τι είναι και τι 

περιλαμβάνει το κινητό μάρκετινγκ: 

Πίνακας 2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας ορισμών του κινητού μάρκετινγκ 

Αναφορά Έννοια Περιγραφή 
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Barnes & Scornavacca (2004) Mobile marketing 

M-commerce 

Wireless marketing 

 

 

Η διάδοση των κάθε είδους 

μηνυμάτων ή η προώθησή 

τους προσθέτει αξία για τον 

πελάτη, ενισχύοντας 

παράλληλα τα έσοδα μιας 

επιχείρησης (Kalakota & 

Robinson 2002) 

 

Bauer et al. (2005a) Mobile marketing & Mobile 

communication 

 

Μια καινοτόμα μορφή  

εμπορικής επικοινωνίας, 

εξατομικευμένη και 

προσανατολισμένη στο 

διάλογο επικοινωνία. 

Bauer et al. (2005b) Mobile marketing 

 

Μια καινοτόμα μορφή 

εμπορικής επικοινωνίας.  

Προσωπική, πανταχού 

παρούσα, διαδραστική, 

εντοπισμένη, 

προσανατολισμένη στο 

διάλογο επικοινωνία. 

Karjaluoto et al. (2004) Mobile marketing 

Mobile marketing 

communication 

 

 

Αμφίδρομο μέσο μάρκετινγκ, 

διαδραστικό κανάλι που 

οδηγεί σε πωλήσεις. Ένα 

καινοτόμο στοιχείο στο 

μείγμα προώθησης των 

εταιριών. 

Scharl et al. (2005) Mobile marketing 

 

  

Χρησιμοποιώντας ένα 

ασύρματο μέσο για να 

παρέχουν στους καταναλωτές 

με χρόνο -και ακριβή 

τοποθεσία, εξατομικευμένες 

πληροφορίες που προωθούν 

προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες, 

προς όφελος όλων των 

ενδιαφερομένων μερών.  

Πηγή: [Tähtinen, 2006] 

 

2.3.1 Κατηγορίες κινητού μάρκετινγκ (mobile marketing) 

Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το κινητό μάρκετινγκ παρουσιάζονται παρακάτω: 

[Βλαχοπούλου, 2014] 

 Άμεσο κινητό μάρκετινγκ (Direct mobile marketing) με δυο υποκατηγορίες: 

o Push Marketing 

o Pull Marketing 

 Κινητό μάρκετινγκ με δυνατότητα χρήσης παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων 

(Mobile-enabled traditional and digital media marketing) 
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 Κινητό μάρκετινγκ το οποίο απευθύνεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες 

(Mobile-enabled products and services) 

 

2.3.2   Mέσα προώθησης κινητού μάρκετινγκ (Mobile Marketing promotion tools) 

Ο κάθε χρήστης μιας κινητής εφαρμογής επιζητά πλέον να του παρέχονται 

εξατομικευμένες και πιο προσωπικές υπηρεσίες. Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία του 

κινητού μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να υιοθετούν για την ανάπτυξη και την ενίσχυση 

της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Τα αποτελέσματα που μπορεί 

να επιφέρει είναι όχι μόνο θεαματικά, αλλά και καλύτερα από αυτά του παραδοσιακού 

marketing. Τα εργαλεία του mobile marketing ανανεώνονται και αντικαθίστανται πολύ 

γρήγορα από καινούργια.  

Παραδείγματα των μέσων προώθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 

κινητό μάρκετινγκ θα μπορούσαν να είναι:  

 

Σχήμα 2.2 Mέσα προώθησης κινητού μάρκετινγκ 
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Mobile website: Μια ιστοσελίδα είναι μια πολύ κοινή μέθοδος για τη δημιουργία 

καμπανιών mobile marketing, δηλαδή η δημιουργία μιας έκδοσης για κινητές συσκευές 

της επίσημης ιστοσελίδας. [Hsu, 2014] 

QR code: Τα QR code επιτρέπουν το σκανάρισμα ενός γραμμικού κώδικα 2D 

εικόνας για να μπαίνουν οι χρήστες αυτόματα σε μια ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας την 

κάμερα της κινητής τους συσκευής, χωρίς να χρειάζεται να την πληκτρολογήσουν. [Hsu, 

2014] Επίσης, γνωστό και ως 2D barcode. Πρόκειται για αναγνώσιμα barcodes που 

μπορούν να διαβαστούν από ορισμένες κινητές εφαρμογές (από τη λήψη μιας 

φωτογραφίας του γραμμωτού κώδικα). Συνήθως, περιέχουν πληροφορίες, όπως μια 

διεύθυνση URL. [Stokes, 2013] 

Short Message Service (SMS): Τα μηνύματα κειμένου που μπορούν να σταλούν σε 

κινητά τηλέφωνα. Αποτελεί ίσως την πιο δημοφιλή εφαρμογή στα κινητά. Συνήθως, 

περιορίζονται στους 160 χαρακτήρες. [Stokes, 2013] Tα SMS (Short Message Service) 

περιλαμβάνουν την αποστολή σύντομων μηνυμάτων για την ενημέρωση προσφορών. 

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και έχει αντικατασταθεί από 

πολυάριθμες εφαρμογές κουπονιών (coupon applications). [Hsu, 2014] 

Apps-ads: Οι εφαρμογές-διαφημίσεις (apps-ads) μπορούν να εμφανίζονται ως 

banner pop-ups σε εφαρμογές και σε ολοσέλιδες εικόνες διαφημίσεις (full-page image 

ads) ή ακόμα και σε διαφημίσεις βίντεο (video ads), όταν φορτίζει μια οθόνη (loading 

screens) [Hsu, 2014] 

3G: Τρίτης γενιάς συστήματα κινητών επικοινωνιών. Μια σειρά από ασύρματα 

πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων προς και από φορητές 

συσκευές. Είναι πιο γρήγορα από αυτά των προηγούμενων γενιών.  [Stokes, 2013] 

Application: Το λογισμικό (Software) που έχει αναπτυχθεί ειδικά για smartphones και 

άλλες φορητές συσκευές. Επίσης, γνωστό ως app. Υπάρχουν δύο τύποι: mobile web apps 

και native apps. [Stokes, 2013] 

Augmented reality (AR): Μια εικονική πραγματικότητα, που έχει γραφικά σαν ένα 

φυσικό χώρο, γύρω από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται μια συσκευή AR. Αυτά τα 

γραφικά μπορεί να είναι 3D εικόνες ή απλά ετικέτες με πληροφορίες σχετικές με μια 

τοποθεσία. [Stokes, 2013] 

Bluetooth: Ένα πρωτόκολλο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων μικρής 

απόστασης για σύνδεση συσκευών. [Stokes, 2013] 
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Common Short Code (CSC): Ένας ειδικός αριθμός ή κωδικός που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αποστολή SMS και MMS στις κινητές συσκευές, συνήθως 

υπάρχει κάτι και ως αντάλλαγμα. [Stokes, 2013] 

Geo-targeting: Επίσης γνωστό ως location-based targeting. Παρέχει 

συγκεκριμένες πληροφορίες ή περιεχόμενο σε ένα χρήστη με βάση τη γεωγραφική του 

θέση. Οι κινητές συσκευές μπορούν να το επιτύχουν αυτό με μεγάλη ακρίβεια μέσα από 

υπηρεσίες με βάση τη θέση, όπως το GPS. [Stokes, 2013] 

Multimedia Message Service (MMS): Μια επέκταση του SMS, το οποίο 

επιτρέπει την αποστολή εικόνας, ήχου ή βίντεο που θα σταλεί μέσω ενός ασύρματου 

δικτύου. [Stokes, 2013] 

Unstructured Supplementary Service Data (USSD): Ένα πρωτόκολλο μηνυμάτων που 

χρησιμοποιείται για τη σύνδεση φορητών συσκευών με υπολογιστές με τη βοήθεια ενός 

παρόχου υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο που 

επιτρέπει μια αμφίδρομη αλληλεπίδραση. [Stokes, 2013] 

Wireless Application Protocol (WAP): Μια σειρά από πρωτόκολλα που 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση κινητών τηλεφώνων στο Internet μέσω ενός κινητού 

ασύρματου δικτύου (mobile wireless network). [Stokes, 2013] 

Wireless Fidelity (Wi-Fi): Η μεταφορά των πληροφοριών από τη μία συσκευή στην 

άλλη σε μια απόσταση χωρίς τη χρήση καλωδίων. [Stokes, 2013] 

Τέλος, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των χρηστών σε σχέση με τις κινητές 

συσκευές θα μπορούσαν να υιοθετηθούν οι παρακάτω πρακτικές:  

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μηνύματα για τις κινητές συσκευές (Mobile 

emailing and messaging) 

 Διαφήμιση για τις κινητές συσκευές (Mobile advertising) 

 Προσφορές και κουπόνια για τις κινητές συσκευές (Mobile coupons) 

 Εξυπηρέτηση πελατών (Mobile customer service) 

 Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων μέσα από τις κινητές συσκευές (Mobile 

social network management) [Hofacker et al, 2010] 
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3. Κινητή Διακυβέρνηση (m-government) 

3.1 Εισαγωγή 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει συμβάλει, 

εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών για τους 

πολίτες και τους επιχειρηματίες, καθώς υπάρχει εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-Government). 

Συνεπώς, η είσοδος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει στα μέλη της 

κοινωνίας τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς 

το δημόσιο, μειώνοντας έτσι αρκετά τη γραφειοκρατία. Τα χαρακτηριστικά αυτής της 

ψηφιακής συναλλαγής είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση, η βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας,  αλλά συνάμα και η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται σε θεωρητικό  επίπεδο η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, προκειμένου αρχικά να αποτυπωθούν οι έννοιες της ηλεκτρονικής, αλλά 

και της κινητής πλέον διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια συνοπτική 

παρουσίαση  μελετών άλλων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κινητές 

εφαρμογές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους δήμους.  

 

3.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-Government) 

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (e-Government) ορίζεται ως η χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με 

οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση των 

δημόσιων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών και την ενδυνάμωση της 

υποστήριξης των δημόσιων πολιτικών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003) [όπως παρατίθεται 

στο Στειακάκης, 2015] 

 

Ένας άλλος ορισμός της η-διακυβέρνησης, ο οποίος δίνεται από τη Europe’s 

Information Society, είναι ο εξής: «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό να κάνει τις δημόσιες 
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διοικήσεις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές, προωθώντας την ανάπτυξη με τη 

μείωση της γραφειοκρατίας. 

Ο  όρος αυτός, αρχικά, δημιουργήθηκε με την προσθήκη του επιθέτου 

«ηλεκτρονικό-ή» («e») έχοντας ως στόχο να δώσει έμφαση στον ηλεκτρονικό τρόπο 

παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών (ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικό εμπόριο 

κ.λπ.). 

Με απλά λόγια, θα περιγράφαμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως τη 

διαδικασία αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας από τις 

κυβερνήσεις. Διαφορετικά, είναι ο μετασχηματισμός που καλούνται να κάνουν στο 

απαρχαιωμένο σύστημα τους οι κυβερνήσεις, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες 

τεχνολογίες και να παρέχουν αποδοτικότερες συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο, 

προσπαθώντας να απαλείψουν τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις, τις παρερμηνείες 

και άλλα παρεμφερή προβλήματα. 

 

3.3 Κινητή Διακυβέρνηση (M-Government) 

Η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών και η αξιοποίηση της 

νέας παροχής υπηρεσιών από το κινητό κανάλι (the mobile channel), δηλαδή η κινητή 

διακυβέρνηση (mobile government) έχει γίνει η νέα τάση κατά την τελευταία δεκαετία. 

Οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο μιλούν για m-κυβερνητική ολοκλήρωση (m-government 

integration), για m-κυβερνητική βελτιστοποίηση (m-government optimization), για νέες 

m-κυβερνητικές υπηρεσίες (new m-government services) και για m-κυβερνητική 

αρχιτεκτονική (m-government architecture). Αλλά, τι ακριβώς είναι η κινητή 

διακυβέρνηση; [Zarmpou  Th., 2013] 

Η κινητή διακυβέρνηση (m-government) θεωρείται ως ένα νέο είδος παροχής 

κυβερνητικών υπηρεσιών, η οποία συμπληρώνει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

government) και παρέχει νέες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών.  
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Εικόνα 3.3.1 M-government συμπληρώνει την e-government και παρέχει νέες δυνατότητες 

παροχής υπηρεσιών  

Πηγή:[Zarmpou  Th., 2013] 

Η γενική ιδέα της m-διακυβέρνησης είναι να γίνει χρήση των κινητών και 

ασύρματων τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων κυβερνητικών 

διαδικασιών και υπηρεσιών, και την ανάπτυξη νέων κινητών προσεγγίσεων σε αυτό το 

πεδίο εφαρμογής. (όπως αναφέρεται στη [Zarmpou  Th., 2013]) 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των κινητών τεχνολογιών διαδικτύου είναι η 

πανταχού παρουσία (ubiquity), η κινητικότητα (mobility), η εξατομίκευση 

(personalization), η ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet access convenience), η 

ευελιξία (flexibility) και η διάδοση των πληροφοριών(dissemination of information), οι 

οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, που 

μπορούν να παρέχονται από τους δήμους για την υποστήριξη και την ικανοποίηση των 

πολιτών τους. [Zarmpou  Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

Η κινητή διακυβέρνηση έχει θεωρηθεί, είτε ως ένα επιπλέον νέο κανάλι που 

συμπληρώνει τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε ως απάντηση προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας νέων υπηρεσιών που εκμεταλλεύονται τα οφέλη της 

κινητικότητας. [Zarmpou  Th. & Vlachopoulou Μ., 2014], [Karatzika Ρ. et al, 2012] 

Μερικοί από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της Μ-διακυβέρνησης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 3.3.1 Ορισμοί της κινητής διακυβέρνησης (M-government) 

 

Ορισμός κινητής διακυβέρνησης (M-government) Συγγραφέας, 

Χρονολογία 

Η κινητή διακυβέρνηση (m-government) είναι μια στρατηγική και η υλοποίησή 

της  αφορά την αξιοποίηση όλων των ειδών των ασύρματων και κινητών 

τεχνολογιών, υπηρεσιών, εφαρμογών και συσκευών για τη βελτίωση των 

παροχών προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων και όλων των κρατικών 

μονάδων. 

Kuscchu 

(2003) 

 

Αφορά τη χρήση των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας στη 

δημόσια διοίκηση και κατά την παροχή των υπηρεσιών και πληροφοριών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Ostberg 

(2003) 

 

Αφορά σε μεγάλο βαθμό την παροχή συστημάτων πληροφορικής στο δημόσιο 

τομέα που προσανατολίζονται στη διαλειτουργικότητα με τις φορητές συσκευές 

των πολιτών.  

Antovski & 

Gusev  

(2005) 

Η κινητή διακυβέρνηση (m-government) περιλαμβάνει την παροχή των Carroll 
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υπηρεσιών του δημόσιου τομέα μέσω των κινητών τεχνολογιών" .... " Η κινητή 

κυβέρνηση περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση όπου το πλαίσιο είναι άγνωστο, 

όπου η πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες μπορεί να είναι μία από τις πολλές 

δραστηριότητες που διεξάγονται και όπου οι φυσικοί περιορισμοί της 

αλληλεπίδρασης με φορητές συσκευές περιορίζουν την ποσότητα και το είδος 

των πληροφοριών που μπορούν να εντοπιστούν και να έχουν πρόσβαση. 

(2005) 

 

Η κινητή διακυβέρνηση αποτελεί την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε κινητές συσκευές όπως mobile 

phones, pagers, and PDAs.  

Misra (2010) 

 

Η γενική ιδέα της κινητής διακυβέρνησης είναι να γίνει χρήση των κινητών και 

ασύρματων τεχνολογιών προκειμένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες 

κυβερνητικές διαδικασίες και υπηρεσίες και να αναπτυχθούν νέες κινητές 

προσεγγίσεις σε αυτό το πεδίο εφαρμογής. 

Zeferrer 

(2011) 

 

 

Πηγή:[Zarmpou  Th., 2013] 

 

3.4 Μορφές/Τύποι υπηρεσιών  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κυβέρνηση ταξινομούνται πιο συχνά με βάση 

το είδος του χρήστη που τις χρησιμοποιεί κάθε φορά, και είναι οι εξής κατηγορίες: 

πολίτες (citizens) (G2C), επιχειρήσεις (businesses) (G2B) και κυβερνητικοί οργανισμοί 

(governmental organizations) (G2G).  

Πίνακας 3.4.1 Κατηγοριοποίηση με βάση τους χρήστες 

 

Πηγή:[Στειακάκης, 2015] 

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν πιο 

αποτελεσματικές και αποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και για να εξασφαλίζουν εύκολη 

πρόσβαση σε ταχύτερες εξατομικευμένες υπηρεσίες οπουδήποτε, οποτεδήποτε. 

[Karatzika Ρ. et al, 2012]  
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Υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων από το εξωτερικό που κυβερνήσεις 

χρησιμοποιούν με επιτυχία κινητές υπηρεσίες. Η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων των 

λεωφορείων, πληρωμής τελών, παροχής επίσημων εγγράφων, ή παροχής πληροφοριών 

σχετικά με ατυχήματα στους δρόμους, τον καιρό, τις εκδηλώσεις δήμων αποτελούν μόνο 

μερικά παραδείγματα. Ως εκ τούτου, με τη χρήση κινητών υπηρεσιών υπάρχουν 

πολλαπλά οφέλη: και οι πολίτες εξυπηρετούνται καλύτερα, αλλά και οι δήμοι ως 

οργανισμοί μπορούν να έχουν άμεση, γρήγορη και πανταχού παρούσα επικοινωνία με 

τους πολίτες τους. [Zarmpou  Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

 

3.5 Η εξέλιξη των υπηρεσιών των Δήμων 

Η εξέλιξη των δημοτικών υπηρεσιών (Municipality Services) ξεκινά από τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες (traditional services) στις ηλεκτρονικές (electronic), και στη 

συνέχεια, στις κινητές υπηρεσίες (mobile services).  

 

Παραδοσιακές υπηρεσίες (Traditional Services) 

Οι δήμοι στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι για την παροχή πολύ συγκεκριμένων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες της (υπηρεσίες G2C). Αυτές οι υπηρεσίες ορίζονται από 

την ελληνική νομοθεσία (νόμος 3463, άρθρο 75, 6.8.2006), η οποία περιγράφει τις 

υποχρεώσεις των πόλεων προς τους πολίτες. [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Electronic Services) 

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το σχέδιο 

δράσης «eEurope»  με στόχο να εκσυγχρονίσει την Ευρωπαϊκή Οικονομία, και να 

συνδέσει στο διαδίκτυο όχι μόνο τον πολίτη, αλλά και την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, 

καθώς και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της νέας οικονομίας για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση. Πιο απλά, έχει ως στόχο να μετατρέψει την Ευρώπη στην πιο 

ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο. [EUROPA]. Οι κυβερνήσεις 

άδραξαν την ευκαιρία για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών (public 

services)  μέσω του World Wide Web (www) και το Διαδίκτυο. Αυτό γέννησε την 

έννοια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (e-Government). [Zarmpou   Th. & 

Vlachopoulou Μ., 2014] 
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Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει βελτιωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ της 

κυβέρνησης και των πολιτών, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ενδυνάμωση των 

πολιτών μέσω της πρόσβασης σε πληροφορίες, και πιο αποτελεσματική διαχείριση της 

κυβέρνησης, που αντανακλά λιγότερη διαφθορά, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη 

άνεση, αύξηση εσόδων και/ή μείωση του κόστους. [Zarmpou  Th. & Vlachopoulou Μ., 

2014] 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) έχει αναπτύξει και δημοσίευσε μια λίστα με 12 

προτεινόμενες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, και αποτελεί τη βάση της 

συγκριτικής αξιολόγησης της προόδου των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το επίπεδο της προόδου των δημόσιων υπηρεσιών 

μετριέται σε 5 στάδια. [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

Από τη μεριά της, η Ελληνική Πολιτεία συμμετέχει όλο και πιο ενεργά στην 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε οι πολίτες να 

συνειδητοποιούν στην καθημερινότητά τους τα οφέλη τους. Μέσα από ένα σύνολο 

δράσεων, έχει οδηγηθεί στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της και στην 

παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Υπάρχουν 20 βασικές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναδιοργάνωση των οργανισμών και φορέων του 

δημόσιου τομέα. 

Οι «20 βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» έχουν συμφωνηθεί και 

αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει κοινής μεθοδολογίας. Η αξιολόγηση 

εστιάζει στο βαθμό που η κάθε δημόσια υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά, αποτρέποντας 

την επιτόπια επίσκεψη του συναλλασσομένου.  

Τα βασικά επίπεδα ανάπτυξης μιας υπηρεσίας είναι τέσσερα: πληροφόρηση 

(information), διάδραση – αλληλεπίδραση (one-way interaction),  αμφίδρομη διάδραση 

(two-way interaction), συναλλαγές (transactions), προσωποποίηση παροχής υπηρεσιών 

(personalization). [Στειακάκης, 2015] 
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Εικόνα 3.5.1 Επίπεδα Ηλεκτρονικής εξέλιξης 

Πηγή: [Στειακάκης, 2015] 

Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει μια επίσημη απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (Minister of Internal Issues) (ΦΕΚ Β 2147 / 26-9-11) που σημειώνει ότι 

όλες οι ελληνικές κοινότητες υποχρεούνται να κατέχουν και να διαχειρίζονται μια 

ιστοσελίδα (website). Αυτό το μέρος του νόμου ορίζει κανόνες σχετικά με οργανωτικά 

ζητήματα, όπως η ευθύνη του περιεχομένου. Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

απαιτείται ο κάθε δήμος να παρέχει τις υπηρεσίες τουλάχιστον του 1ου επιπέδου 

(ενημέρωσης- informational).  Τέλος, και η Ελληνική Κεντρική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων [Greek Central Association of Municipalities and Communities] προτείνει 

μια τυπολογία 18 υπηρεσιών για τους πολίτες (e-G2C). Οι προτεινόμενες υπηρεσίες και 

οι ορισμοί τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 

2014] 

 

Πίνακας 3.5.1.Ορισμοί των e-G2C services (Definitions of municipal e-G2C services (KEDKE, 2011)) 
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Πηγή: [όπως παρατίθεται στις Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

Κινητές υπηρεσίες (Mobile Services) 

Η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών μέσω των 

κινητών οδήγησε στην ανάπτυξη της κινητής διακυβέρνησης (mobile government). Η 

γενική ιδέα της m-διακυβέρνησης είναι ότι η κάθε κυβέρνηση μπορεί να κάνει χρήση 

των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων 

κυβερνητικών διαδικασιών και υπηρεσιών, αλλά και την ανάπτυξη νέων κινητών 

προσεγγίσεων σε αυτό το πεδίο εφαρμογής. [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

Ωστόσο, δεν υπάρχει μια επίσημη τυπολογία των υπηρεσιών που θα πρέπει να 

παρέχονται από τους δήμους. Υπάρχουν, όμως, διάφορα κριτήρια αξιολόγησης, που θα 

τα αναπτύξουμε σε άλλο σημείο λεπτομερώς, όπως τα διάφορα χαρακτηριστικά τους, η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται, το είδος της υπηρεσίας ή της λειτουργίας της 

υπηρεσίας.  
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Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική παρουσίαση μελετών αρκετών 

συγγραφέων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κινητές εφαρμογές, που έχουν αναπτυχθεί 

από τους δήμους.  

 

3.6 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Αρχικά, οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν αρχίσει να παρέχονται μέσω του διαδικτύου 

και οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένες από 

τους πολίτες. Ωστόσο, στο επόμενο στάδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είναι 

αυτό της κινητής διακυβέρνησης, οι υπηρεσίες θα πρέπει να γίνουν ταχύτερες, 

φθηνότερες και πιο αποτελεσματικές (quicker, cheaper and more effective service). Οι 

υπηρεσίες αυτές αφορούν την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την ταχύτητα, χαμηλό 

κόστος και την παραγωγικότητα (effectiveness, quality, rapidity, low cost and 

productivity). Η κινητή διακυβέρνηση είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες 

να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δημόσιο. Η Κινητή 

κυβέρνηση είναι πολύ σημαντική από την άποψη της ανανέωσης των θεσμών (renewal 

of institutions)  και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (better serving the public). 

Από την άλλη πλευρά, εκτιμάται να είναι ένα μέσο για τη δημιουργία της κοινωνικής 

καινοτομίας (social innovation). Ο ρόλος της κινητής κυβέρνησης στην 

προσανατολισμένη πολίτη διοίκηση κατανόηση διαδίδονται όλο και περισσότερο γίνεται 

όλο και πιο σημαντική σταδιακά για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε συντομότερο 

χρονικό διάστημα και ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην διοίκηση μονάδων. Έτσι 

οι H. Tugba et al, (2012) πραγματοποιούν μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για το τι είναι 

είναι η κινητή διακυβέρνηση και τι μπορεί να προσφέρει στους πολίτες καθώς και τα 

οφέλη. Επίσης, μέσα από διάφορες μελέτες περιπτώσεων εξετάζουν τις διάφορες μορφές 

καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες από τις δήμους στα πλαίσια 

του  [H. Tugba et al, 2012] 
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Εικόνα 3.6.1 Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης  

Πηγή: [H. Tugba et al, 2012] 

 

Επίσης, οι Y. Peining et al. (2012) κάνουν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με την αξία της κινητής διακυβέρνησης (mobile government). Στη συνέχεια 

κατασκευάζουν ένα πλαίσιο ανάλυσης της  m-government βασιζόμενο στη θεωρία της 

αλυσίδας αξίας (value chain theory). Επίσης, αναλύουν την αξία της εφαρμογής του του 

m-government και παρέχει μια θεωρητική βάση για τη βελτίωση της καινοτομικής 

ικανότητας του m-government. [Y. Peining et al., 2012] 

 

Εικόνα 3.6.2 Το πλαίσιο ανάλυσης αξίας του Παραγωγού-καταναλωτή (The Producer-Consumer 

Value Analysis Framework) 

Πηγή: [Y. Peining et al, .2012] 
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Εικόνα 3.6.3 Το πλαίσιο ανάλυσης αξίας του M-Government  (The Value Analysis Framework of 

M-Government) 

Πηγή: [Y. Peining et al,2012.] 

Επιπρόσθετα, με την ευρεία εξάπλωση των έξυπνων τηλεφώνων, οι δημόσιες 

εφαρμογές, οι εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων που παρέχονται από κρατικούς 

οργανισμούς και δημόσιους φορείς, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ως ένα νέο κανάλι 

των δημόσιων υπηρεσιών πληροφοριών στην εποχή της κινητής διακυβέρνησης (m-

government). Οι S. Eom et al, (2012) η μελέτη τους έχει στόχο (1) την κατασκευή ενός 

«μοντέλου ανάπτυξης για δημόσιες εφαρμογές (public apps development model)» (2) τη 

μέτρηση του συνολικού επιπέδου των δημόσιων εφαρμογών στην Κορέα και (3) να 

αναλύσει τους παράγοντες που καθορίζουν τις διαφορές σε κάθε επίπεδο των δημόσιων 

υπηρεσιών εφαρμογών. Μέχρι τώρα, ένα μοντέλο ανάπτυξης έξι στάδιων των δημόσιων 

εφαρμογών έχει αναπτυχθεί, της οποίας τα κριτήρια είναι πολίτης-κεντρικότητα και 

τεχνολογική πολυπλοκότητα (citizen-centricity and technological complexity). Ως 

αποτέλεσμα, διαπιστώνεται ότι όλα τα είδη των δημόσιων οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένων της κεντρικής κυβέρνησης που παρέχουν ενεργά διάφορες 

δημόσιες εφαρμογές και το συνολικό επίπεδο των δημόσιων εφαρμογών που παρέχονται 

από την κεντρική κυβέρνηση βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του δεύτερου και του τρίτου 

σταδίου. Οι συγγραφείςς συμπληρώνουν το μοντέλο ανάπτυξης των δημόσιωνς 

εφαρμογών, προκειμένου να ενισχυθεί το κύρος και να μετρήσει το επίπεδο των 

δημόσιων εφαρμογών όχι μόνο για τη κεντρική κυβέρνηση αλλά και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τους ανάλογους φορείς. [S. Eom et al, 2012] 
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Εικόνα 3.6.4 Το μοντέλο ανάπτυξης των κινητών εφαρμογών (The public apps development 

model) 

Πηγή: [S. Eom et al, 2012] 

 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικές ή κινητές που παρέχουνται από τους δήμους 

(Electronic and mobile government services) προσφέρουν αποδοτικότερες και 

ποιοτικότερες υπηρεσίες για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. 

Το αντικείμενο της εργασίας τους είναι να διερευνήσουν την ηλεκτρονική και την κινητή 

διακυβέρνηση (e- and m- government)  εξέλιξη των δήμων στη Βόρεια Ελλάδα. 

Αξιολογούν τις ηλεκτρονικές αλλά και τις κινητές υπηρεσίες (electronic and mobile 

services) των δήμων (municipalities’ services) που παρέχονται στους πολίτες από τις 
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τοπικές αρχές με στόχο να επιστήσουν το βαθμό υιοθέτησης (adoption degree) τους από 

τις ελληνικές κοινότητες αξιολογόντας τις ιστοσελίδων (websites) τους. Έτσι, 

προτείνουν μια τυπολογία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την 

εμπλουτίζουν με πιθανές επέκτασεις τους κινητών υπηρεσιών (a typology of electronic 

and mobile services). Επιπλέον, εξετάζουν την αντίληψη των πολιτών ευαισθητοποίησης 

(awareness), τη χρήση (use) και τη στάση (attitude) απέναντι ηλεκτρονικών και κινητών 

υπηρεσιών. [Karatzika Ρ. et al, 2012] 

Το πλαίσιο της μελέτης τους παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.6.5 

Πλαίσιο μελέτης (διερεύνησης citizens’ perspective towards electronic and mobile local 

government services). Μια ποσοτική έρευνα διεξήχθηκε μέσω ερωτηματολογίου για να 

εξερευνήσουν την οπτική γωνία των πολιτών απέναντι στις ηλεκτρονικές και κινητές 

υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (citizens’ perspective towards electronic and mobile local 

government services). [Karatzika Ρ. et al, 2012] 

 

Εικόνα 3.6.5 Πλαίσιο μελέτης (διερεύνησης citizens’ perspective towards electronic and mobile local 

government services) 

Πηγή: [Karatzika Ρ. et al, 2012] 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.6.1 Προτεινόμενη τυπολογία ηλεκτρονικών 

και κινητών υπηρεσιών των δήμων (electronic and mobile municipalities’services)) 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας τους. Επίσης, και ποιες 

υπηρεσίες προτείνουν έτσι ώστε να εξελιχθούν και να παρέχονται και μέσω κινητών.  

 

Πίνακας 3.6.1 Προτεινόμενη τυπολογία ηλεκτρονικών και κινητών υπηρεσιών των δήμων (electronic and 

mobile municipalities’services) 
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Πηγή: [Karatzika Ρ. et al, 2012] 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government services) με 

την ολοένα αυξανόμενη χρήση των κινητών συσκευών έχουν περάσει στο επόμενο 

επίπεδο που είναι αυτό της κινητής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (m-government 

services). Σκοπός αυτών των υπηρεσιών είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ πολιτών 

προς κυβέρνηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και τη 

διατήρηση των σχέσεων (user -to-government communication effectiveness and 

maintaining relationships). Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσδιοριστούν οι 

παράγοντες που καθορίζουν την αποδοχή των υπηρεσιών (user acceptance) αυτών από 

τους χρήστες. Έτσι, οι S.-Y. Hung et al (2013) πραγματοποιήσαν μια μελέτη στην 

Ταϊβάν στους πολίτες που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους υπηρεσίες (m-government 

services). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η χρησιμότητα (usefulness), η 

ευκολία χρήσης (ease of use), η εμπιστοσύνη (trust), η διαδραστικότητα (interactivity), η 

εξωτερική επιρροή (external influence), η διαπροσωπική επιρροή (interpersonal 

influence), η  αποτελεσματικότητα (self efficacy), και η διευκόλυνση των συνθηκών 

(facilitating conditions) είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη βελτίωση της αποδοχής από 

τους χρήστες για υπηρεσίες μέσω κινητών (m-government services). [S.-Y. Hung et al, 

2013] 
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Εικόνα 3.6.6 Μοντέλο έρευνας (Ταϊβάν) 

Πηγή: [S.-Y. Hung et al, 2013] 

Επίσης, υπάρχει μια ανάγκη ανάπτυξης κινητών εφαρμογών που να βασίζονται 

σε έκτακτη ανάγκη (mobile-based emergency response system -MERS) που να 

συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τα υπάρχοντα 

συστήματα παρέχουν μόνο τις κοινοποιήσεις υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων 

(short message service - SMS), και η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων (decision 

support) είναι ανεπαρκής, ιδίως όταν πρόκειται για ανθρώπους. Έτσι, οι  K. Amailef, J. 

Lu, (2013) παρουσιάζουν μια εφαρμογή (MERS ontology-supported case-based 

reasoning /OS-CBR/ method) που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις 

εκτάτου ανάγκης. Τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης OS-CBR είναι ότι έχει την 

ικανότητα να χρησιμοποιεί την οντολογία με βάση τα μέτρα ομοιότητας, προκειμένου να 

αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα και  συνδυάζει τη μέθοδο CBR για να ενσωματώνει 

όλη τη γνώση για τις περιπτώσεις εκτάτου ανάγκης. Η προσέγγιση OS-CBR 

περιλαμβάνει ένα σύνολο αλγορίθμων που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε τέσσερις 

συνιστώσες: την απόκτηση των δεδομένων(data acquisition)  οντολογία (ontology), τη 

βάση γνώσεων (knowledge base) και το σκεπτικό ως υπο-πλαισίου για το σύστημα 

καταναλωτές (reasoning; as a sub-system of the MERS framework). Μια σειρά από 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 30 

πειράματα και μελέτες περιπτώσεων πραγματοποιήθηκαν για την προσέγγιση OS-CBR 

και την εφαρμογή, και για να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της. [K. Amailef, J. Lu, 

2013] 

 

Εικόνα 3.6.7 Μοντέλο ανάπτυξης OS-CBR εφαρμογής (Σίδνεϊ) 

Πηγή: [K. Amailef, J. Lu, 2013] 

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να βρει μια εφαρμογή για κινητά (public smart 

phone app) παράγοντες επιτυχίας μέσα από τη συγκριτική ανάλυση επιλεγμένων 

περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να βρεθούν οι 

κρίσιμοι παράγοντες στο Σχέδιο, Πραγματοποίηση, και έλεγχος (the Plan, Do, and See 

stage) στάδια, τα οποία παράγουν τη διαφορά του επιπέδου ωριμότητας των δημόσιων 

εφαρμογών. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, οι J. Kim et al, (2013) διεξάγουν 

συγκριτική μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης των τεσσάρων 

δημόσιων εφαρμογές που παρέχονται από τη κυβέρνηση της Σεούλ. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας, το μέγεθος του έργου, τον προϋπολογισμό, και η στάση του 

διευθυντή είναι κρίσιμες για τη διαφορά του επιπέδου ωρίμανσης των δημόσιων 

εφαρμογών στο στάδιο του σχεδίου. Επίσης, η επιλογή ικανών ιδιωτικών εταίρων για 

την κατασκευή δημοσίων εφαρμογών και την ποσότητα των πληροφοριών και ποιότητας 

που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω των δημόσιων 

εφαρμογών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των δημόσιων εφαρμογών στο 

στάδιο πραγματοποίοησης και ελέγχου, αντίστοιχα. [J. Kim et al, 2013] 
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Εικόνα 3.6.8 Το πλαίσιο ανάπτυξης (Σεούλ) 

Πηγή: [J. Kim et al, 2013] 

 

Με την ταχεία διάδοση των έξυπνων κινητών οι εφαρμογές που αναπτύσσονται 

από τις κυβερνσήσεις ολοένα και αυξάνονται με κατεύθυνση την καινοτομία και μια πιο 

έξυπνη κυβέρνηση. Για την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης της υιοθέτησης των 

δημοσίων εφαρμογών (public applications) στην Κορέα, οι S.-J. Eom, J.H. Kim (2014) 

μετρούν την αποδοχή αυτών των δημόσιων εφαρμογών με τη σχεδίαση ενός νέου 

μοντέλου «δημόσιο μοντέλο ωριμότητας εφαρμογής (‘public application maturity 

model)». Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι κορεάτες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν 

υιοθετήσει διαφορετικές δημόσιες εφαρμογές στην προσπάθεια τους για την παροχή 

δημόσιων υπηρεσιών. Το συνολικό επίπεδο ωριμότητας των δημόσιων εφαρμογών, 

ωστόσο, δεν είναι τόσο διαθέσιμο προς το παρόν. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση των δημόσιων εφαρμογών 

μπορεί να ερμηνευθεί ως ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες ακολούθησαν μόνο την τάση της 

ταχείας διάδοσης των δημόσιων εφαρμογές (high-level citizen-centric services) χωρίς να 

εξετάσουν το πώς θα μπορούσαν να παρέχονται σε υψηλότερο επίπεδο με επίκεντρο τον 

πολίτη. [S.-J. Eom, J.H. Kim, 2014] 
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Εικόνα 3.6.9 Το Μοντέλο έρευνας (Κορέα) 

Πηγή: [S.-J. Eom, J.H. Kim, 2014] 

Επιπλέον, ο C. Wang (2014) εξετάζει την αξία (perceived value) χρήσης των m-

government υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό επεκτείνει το ερευνικό μοντέλο της αποδοχής 

της τεχνολογίας (technology acceptance model - TAM). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι η αξία (perceived value) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

κινητικότητα (mobility), την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (perceived usefulness) και 

την ασφάλεια (security), οι οποίες έχουν, με τη σειρά τους, σημαντικές επιπτώσεις στην 

ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία (on satisfaction and trust in 

technology), την εμπιστοσύνη στο μέσο (trust in agent)  και την εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση (trust in government). Τα αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν στο να δώσουμε 

σημασία στο σημαντικό ρόλο της αντιλαμβανόμενης αξίας (perceived value) στις m-

government υπηρεσίες. [C. Wang, 2014] 
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Εικόνα 3.6.10 Το Μοντέλο έρευνας (Κίνα) 

Πηγή: [C. Wang, 2014] 

Τα κινητά συστήματα (Mobile systems) έχουν υιοθετηθεί ευρέως στις υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης. Τα κινητά συστήματα υποβολής αιτημάτων (Mobile reporting 

systems)  έχουν εισαχθεί  πρόσφατα στην κοινωνική φροντίδα στο σπίτι από τους 

δήμους στη Σουηδία. Έτσι, οι S. Han et al (2014) στοχεύουν να αξιολογήσουν τα οφέλη 

από τη χρήση αυτών των συστημάτων. Η έρευνα μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

στους δήμους.  Πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση (thematic analysis) και ανάλυση 

κόστους-οφέλους των δεδομένων (cost-benefit analysis of the data). Τα αποτελέσματα 

ήταν: Η θεματική ανάλυση έδειξε τα τρία κύρια οφέλη από τη χρήση των κινητών 

συστημάτων αναφοράς στην κοινωνική φροντίδα στο σπίτι: Δημοτικές παροχές 

(municipal benefits), (care providers’ benefits) παρόχων care (recipients’ benefits). Η 

ανάλυση κόστους-οφέλους ανέφεραν ότι τα συστήματα θα μπορούσαν να επιφέρουν 

σημαντική μακροπρόθεσμη οικονομική αξία (substantial long-term economic value) για 

τους δήμους. Τα αποτελέσματα έδειξαν, επίσης, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης και εφαρμογής των συστημάτων. Τέλος, τα κινητά 

συστήματα (mobile systems) έχουν αποφέρει οφέλη για όλους τους φορείς, δηλαδή, οι 

δήμοι, οι δικαιούχοι φροντίδα και τους παρόχους περίθαλψης (municipalities, care 

recipients and care providers). Αυτά ενισχύουν το δημόσιος-ιδιωτικός συντονισμό 

(public-private coordination ) και την συνεργασία στην κοινωνική φροντίδα στο σπίτι  

(cooperation in social home care) στη Σουηδία. Οι δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν 

τη διαχείριση της αλλαγής και τεχνικές προκλήσεις στην εφαρμογή. [S. Han et al, 2014] 

 

Εικόνα 3.6.11 Η νέα διαδικασία στην κοινωνική φροντίδα στο σπίτι (Σουηδία) 

Πηγή: [S. Han et al, 2014] 
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Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στοχεύει στην παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω διαφόρων διαύλων. Ένα από αυτά τα κανάλια είναι 

κινητή κυβέρνηση (Mobile government) που αναπτύσσεται στη βάση της παραδοσιακής 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Η κινητή διακυβέρνηση παρέχει μια νέα 

μέθοδο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και της οικονομίας 

των δημόσιων υπηρεσιών. Στην Ιορδανία, οι κινητές υπηρεσίες (mobile service) είναι οι 

πιο διαδεδομένες στην κοινωνία για την διεκπεραίωση των δημόσιων υπηρεσιών με 

ευκολία. Ως εκ τούτου, υπάρχει πραγματική ανάγκη για τη μετατροπή από ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στις υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης. Έτσι, οι Α. Mohammad et al, 

(2014) θα εξετάσουν την εφαρμογή της κινητής διακυρβένησης στη χώρα η οποία 

περιλαμβάνει: την έννοια της κινητής διακυβέρνησης (the concept of mobile 

government), τις τις προκλήσεις της υλοποίησης (challenges of mobile government 

implementation), τα πλεονεκτήματα (advantages of mobile government) και μελέτες 

περιπτώσεων άλλων χωρών που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους υπηρεσίες (and provide 

different cases of m-government applications applied in the globe scale). [Α. Mohammad 

et al, 2014] 

 

Εικόνα3.6.12 Τα πλεονεκτήματα χρήσης του mobile government 

Πηγή: [Α. Mohammad et al, 2014] 

Ο στόχος της εργασίας τους είναι να προτείνουν μια ολοκληρωμένη τυπολογία 

των κινητών υπηρεσιών Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (G2C) σε δημοτικό επίπεδο (typology 

of the mobile Government-to-Citizens (G2C) services on a municipal-level). Επιπλέον, 

σε ένα δεύτερο στάδιο της μελέτης αυτής, οι προτεινόμενες υπηρεσίες δοκιμάζονται 

όσον αφορά βαθμό την υιοθέτησης τους από τις ελληνικές κοινότητες. Το περίγραμμα 
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της μελέτης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 

2014] 

 

Εικόνα 3.6.13 Περίγραμμα μελέτης: Ολοκληρωμένη τυπολογία των κινητών υπηρεσιών Κυβέρνηση-προς-

Πολίτες (G2C) σε δημοτικό επίπεδο (typology of the mobile Government-to-Citizens (G2C) services on a 

municipal-level). 

Πηγή: [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια προτεινόμενη  τυπολογία των κινητών 

υπηρεσιών G2C (Proposed Typology of the mobile G2C Services). 

 

Πίνακας 3.6.2 Προτεινόμενη τυπολογία των κινητών υπηρεσιών G2C (Proposed Typology of the mobile 

G2C Services) 
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Πηγή: [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 2014] 

Η προτεινόμενη τυπολογία συλλέγει μια σειρά από τριάντα πέντε υπηρεσίες 

κατατάσσονται σε δέκα κατηγορίες ανάλογα με το είδος της λειτουργίας τους. Επιπλέον, 

η μελέτη συνεχίζεται με μια εκτεταμένη έρευνα σε όλες τις ελληνικές κοινότητες (325 

στο σύνολο), εξετάζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Ως γενικό 

συμπέρασμα της όλης διαδικασίας m-υπηρεσίες χαρτογράφησης στην Ελλάδα, κάποιος 

θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν υιοθετηθεί 

ευρέως. Το ενδιαφέρον προς το Wi-Fi σημεία εγκατάστασης, είναι αρκετά ενθαρρυντικά, 

αλλά το ποσοστό των δήμων προσφέρουν άλλου είδους κινητών λύσεων (με εξαίρεση τα 

δίκτυα Wi-Fi) είναι πολύ χαμηλή (5,8%) και θα μπορούσε να είναι ακόμη χαμηλότερη, 

εάν οι υπηρεσίες σταματήσουν να λειτουργούν. [Zarmpou   Th. & Vlachopoulou Μ., 

2014] 
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3.7 Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλιογραφικής επισκόπησης για τις υπηρεσίες της 

κινητής διακυβέρνησης (m-government) 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας της βιβλιογραφίας για τις 

δημόσιες κινητές εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια της κινητής 

διακυβέρνησης (m-government) και που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. Οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις καταχωρήθηκαν κατά χρονολογική σειρά. Πιο συγκεκριμένα ο 

πίνακας αυτός δομείτε ως προς το περιεχόμενο προσέγγισης, τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε και τη γεωγραφική αναφορά.   

Πίνακας 3.7.1 Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλιογραφικής ανασκόπησης επισκόπησης για τις υπηρεσίες της 

κινητής διακυβέρνησης (m-government) 

 

 

Συγγραφέας - 

Χρονολογία  

 

 

 

Περιεχόμενο 

Προσέγγισης 

 

 

 

 

Μεθοδολογία  

 

 

 

Γεωγραφική 

Αναφορά  

 

 

H. Tugba et al, 

(2012) 

πραγματοποίηση βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης για το τι είναι είνια η 

κινητή διακυβέρνηση και τι μπορεί 

να προσφέρει στους πολίτες καθώς 

και τα οφέλη. Επίσης, μέσα από 

διάφορες μελέτες περιπτώσεων 

εξετάζουν τις διάφορες μορφές 

καθώς και τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πολίτες από 

τους δήμους 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση- 

μελέτες 

περιπτώσεων 

Τουρκία 

Y. Peining et al 

(2012) 

Ανάλυση της αξίας της εφαρμογής 

του m-government και παροχή 

μιας θεωρητικής βάσης για τη 

βελτίωση της καινοτομικής 

ικανότητας του m-government. 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Κίνα 

S. Eom et al, 

(2012) 

η μελέτη τους έχει στόχο (1) την 

κατασκευή ενός «μοντέλου 

ανάπτυξης για δημόσιες εφαρμογές 

(public apps development model)» 

(2) τη μέτρηση του συνολικού 

επιπέδου των δημόσιων 

εφαρμογών στην Κορέα και (3) να 

αναλύσει τους παράγοντες που 

καθορίζουν τις διαφορές σε κάθε 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Κορέα 
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επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών 

εφαρμογών 

Karatzika Ρ. et al, 

(2012) 

Διερεύνηση ηλεκτρονικής και 

κινητής διακυβέρνησης (e- and m- 

government)  εξέλιξη των δήμων 

στη Βόρεια Ελλάδα. Αξιολόγηση 

τις ηλεκτρονικές αλλά και τις 

κινητές υπηρεσίες (electronic and 

mobile services) των δήμων 

(municipalities’ services) που 

παρέχονται στους πολίτες από τις 

τοπικές αρχές με στόχο να 

επιστήσουν το βαθμό υιοθέτησης 

(adoption degree) τους από τις 

ελληνικές κοινότητες 

αξιολογώντας τις ιστοσελίδες 

(websites) τους. 

Πραγματοποίησ

η έρευνας 

Ελλάδα 

S.-Y. Hung et al 

(2013) 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι 

να προσδιοριστούν οι παράγοντες 

που καθορίζουν την αποδοχή των 

υπηρεσιών (user acceptance) 

αυτών (m-government services).  

από τους πολίτες 

Πραγματοποίησ

η έρευνας 

Ταϊβάν 

K. Amailef, J. Lu, 

(2013) 

παρουσιάζουν μια εφαρμογή 

(MERS ontology-supported case-

based reasoning (OS-CBRmethod) 

που υποστηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων σε καταστάσεις 

εκτάτου ανάγκης 

Ανάπτυξη 

εφαρμογής 

Σίδνεϊ 

J. Kim et al 

(2013) 

ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι 

να βρεθούν οι κρίσιμοι παράγοντες 

στο Σχέδιο, Πραγματοποίηση, και 

έλεγχο (the Plan, Do, and See 

stage) στάδια, τα οποία παράγουν 

τη διαφορά του επιπέδου 

ωριμότητας των δημόσιων 

εφαρμογών 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Σεούλ 

S.-J. Eom, J.H. Kim 

(2014) 

Σχεδίαση ενός νέου μοντέλου 

«δημόσιο μοντέλο ωριμότητας 

εφαρμογής (‘public application 

maturity model)» για τις 

Πραγματοποίησ

η έρευνας 

Κορέα 
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εφαρμογές που αναπτύσσονται από 

τις κυβερνήσεις 

C. Wang, (2014) επεκτείνει το ερευνικό μοντέλο της 

αποδοχής της τεχνολογίας 

(technology acceptance model - 

TAM) όσον αφορά της m-

government υπηρεσίες 

Πραγματοποίησ

η έρευνας 

Κίνα 

S. Han et al, (2014) Στοχεύει να αξιολογήσει τα οφέλη 

από τη χρήση αυτών των 

συστημάτων (υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης) 

 

Πραγματοποίησ

η έρευνας 

Σουηδία 

Α. Mohammad et 

al, (2014) 

εξέταση εφαρμογήςτης κινητής 

διακυρβένησης στη χώρα η οποία 

περιλαμβάνει: την έννοια της 

κινητής διακυβέρνησης (the 

concept of mobile government), τις 

προκλήσεις της υλοποίησης 

(challenges of mobile government 

implementation), τα 

πλεονεκτήματα (advantages of 

mobile government) και μελέτες 

περιπτώσεων άλλων χωρών που 

χρησιμοποιούν τέτοιου είδους 

υπηρεσίες (and provide different 

cases of m-government 

applications applied in the globe 

scale) 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Ιορδανία 

Zarmpou   Th. & 

Vlachopoulou Μ., 

(2014) 

προτείνουν μια ολοκληρωμένη 

τυπολογία των κινητών υπηρεσιών 

Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (G2C) 

σε δημοτικό επίπεδο (typology of 

the mobile Government-to-Citizens 

(G2C) services on a municipal-

level) 

Πραγματοποίησ

η έρευνας 

Ελλάδα 
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4. Δημιουργία Θεωρητικού πλαισίου 

4.1 Εισαγωγή 

Γιατί μια σύγχρονη πόλη να προτιμήσει να προβάλλει και να προωθήσει την εικόνα της 

μέσω μιας κινητής εφαρμογής (mobile application); Τι θα κερδίσει εάν παρέχει τις 

υπηρεσίες της μέσω αυτού του μέσου προς τους πολίτες της; Ένας από τους κυριότερους 

λόγους θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μια κινητή συσκευή αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητας ενός χρήστη. Αφού ο χρήστης δεν το αποχωρίζεται ποτέ, 

το έχει συνεχώς μαζί του (αμεσότητα). Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποστολής 

προσωποποιημένων - στοχευμένων μηνυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Επιπλέον, πρόκειται για ένα μέσο που μπορεί να μετρηθεί 

η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. Ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να θεωρηθεί 

το χαμηλό κόστος, καθώς και η ευκολία προβολής σε σύγκριση με άλλα μέσα 

επικοινωνίας. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα, όπως για παράδειγμα η τηλεόραση, 

το ραδιόφωνο και τα διαφημιστικά έντυπα, το μόνο που χρειάζεται μια εφαρμογή είναι 

μια κινητή συσκευή και σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Επομένως, μια σύγχρονη πόλη καλείται να διαμορφώσει μια αξιόπιστη εφαρμογή 

που θα μπορούν να  έχουν πρόσβαση οι πιθανοί χρήστες της. Να δώσει έμφαση στις 

πληροφορίες που αναρτά μέσω αυτής, μεταξύ άλλων να επικαιροποιεί το περιεχόμενό 

της. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Ποιες πτυχές της εφαρμογής θα πρέπει 

να βελτιωθούν ως προς το σχεδιασμό, τη δομή και το περιεχόμενό της; 

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ούτε συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά ούτε και 

κάποια συγκεκριμένη πολιτική που θα μπορούσε μια πόλη να υιοθετήσει για να 

ακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις. Έτσι, η κάθε πόλη θα πρέπει να αναζητά μόνη της 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβολής της, αλλά και τρόπους για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των πολιτών της όσο και των επισκεπτών της, μέσω 

αυτού του μέσου (m-app).  

 

4.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κάποια κοινά αποδεκτά πρότυπα/κριτήρια ούτε για τη 

στρατηγική υιοθέτησης και προώθησης των κινητών εφαρμογών που αφορούν τις πόλεις 

ούτε για την αξιολόγηση αυτών. Γι’ αυτό και εμείς για τη βιβλιογραφική μας 

επισκόπηση θα δανειστούμε κάποια κριτήρια από τον τομέα του τουρισμού, ώστε να 
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καταλήξουμε σε ένα δικό μας πρωτότυπο τρόπο αξιολόγησης που θα μπορούσε να 

αποτελέσει έναν μελλοντικό οδηγό για μια πετυχημένη κινητή εφαρμογή. 

Η Clara Leung (2005) ερευνά τη σημασία των υπηρεσιών βάσει θέσης (location-

based services LBS)  στον τουρισμό της Νέας Ζηλανδίας από τη σκοπιά των τουριστών, 

καθώς και τι αξία προσδίδουν οι κινητές υπηρεσίες (mobile services) στην εμπειρία των 

τουριστών, ειδικά αυτών που ταξιδεύουν συχνότερα. 

Η έρευνα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις σε ειδικούς στην κινητή βιομηχανία. Προσπαθώντας να κατανοήσει τις 

υπηρεσίες βάσει θέσης (location-based services LBS) από την οπτική των επιχειρήσεων, 

συγκέντρωσε τα κυριότερα χαρακτηριστικά: χρησιμότητα (usefulness), ευκολία στη 

χρήση (ease of use), ασφάλεια και απόρρητο (security & privacy), εξατομίκευση 

(personalization), διαλειτουργικότητα (interoperability).  

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, οι ερωτηθέντες ήταν τουρίστες, ιδιαίτερα 

τουρίστες που ταξιδεύουν αρκετά, καθώς αυτοί έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις κάθε 

φορά για ακόμη συναρπαστικότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες και είναι σχετικά 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και έτσι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν 

περισσότερο τις υπηρεσίες βάσει θέσης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Έτσι, ο 

στόχος της ήταν να βρεθούν τα χαρακτηριστικά των κινητών υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούν οι τουρίστες που ταξιδεύουν πολύ.  

Ένα χαρακτηριστικό είναι η αξία περιεχομένου (contextual value), που έχει να 

κάνει με την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του ταξιδιώτη, όπως η τοποθεσία, ο 

χρόνος, η τοπική κουλτούρα (location, time, local culture). Η λειτουργική αξία 

(functional value) αφορά στο κόστος της  υπηρεσίας , στην ευκολία  χρήσης και στην 

αξιοπιστία (cost, ease of use και reliability). Η κοινωνική αξία (social value) αναφέρεται 

στην επικοινωνία με άλλους χρήστες και η συναισθηματική αξία (emotional value) που 

εξετάζει εάν η εμπειρία και οι εντυπώσεις του ταξιδιού άξιζαν, ήταν αυθεντικές.  

Τέλος, συμπέρανε ότι οι υπηρεσίες βάσει θέσης (location-based services (LBS)) 

μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία ενός ταξιδιώτη εντός της Νέας 

Ζηλανδίας. Αν και οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να θεωρηθούν περιττές σε αυτή τη χώρα, 

λόγω της αναπτυγμένης τουριστικής υποδομής που διαθέτει. Ωστόσο, προτείνει ότι 

προκειμένου να πετύχουν οι υπηρεσίες αυτού του τύπου θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 42 

πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο για τους ταξιδιώτες, ιδιαίτερα όταν η τοπική 

υπάρχουσα τεχνολογία δεν επαρκεί. 

Οι Grun, et al. (2008) μέσα από την εργασία τους προτείνουν ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο αξιολόγησης για τους τουριστικούς οδηγούς μέσω κινητών (mobile tourist 

guides), μια ταξινόμηση των τουριστικών εφαρμογών και μια κατηγοριοποίηση των 

παροχών τους. Αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης λαμβάνει υπ’όψιν τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους τουρίστες (όπως π.χ. προσαρμογή πληροφοριών σχετικά με σημεία 

ενδιαφέροντος (points of  interests POIs) τόσο κατά την οργάνωση των ταξιδιών τους 

όσο και κατά τη διάρκειά τους (on-trip phase). Επίσης, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο 

που έχουν αναπτύξει, αξιολογούν τέσσερις από τους πιο αντιπροσωπευτικούς 

τουριστικούς οδηγούς. [Grun et al., 2008] 

 

Εικόνα 4.2.1 Συνολική Προβολή του Πλαισίου Αξιολόγησης 

Πηγή: [Grun, et al., 2008] 

Αρχικά, το θεωρητικό τους πλαίσιο αξιολόγησης βασίστηκε σε δύο σημεία 

(Εικόνα 4.1. Συνολική Προβολή του Πλαισίου Αξιολόγησης): πρώτον, στο είδος των  

κινητών υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για τους τουρίστες,  που χρησιμοποιούν την 

εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο [Issue 1 - Classification of Tourist Services].  

Και δεύτερον, στο πώς αυτές οι κινητές υπηρεσίες σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των χρηστών. Ο σχεδιασμός 

αποτελείται από τρεις διαστάσεις: την παροχή υπηρεσιών (service delivery), που 

απεικονίζει τις λειτουργίες των υπηρεσιών, την υπηρεσία προσαρμογής σε ιδιαίτερες 

συνθήκες (service customization), και την έναρξη παροχής υπηρεσιών (service 

initiation), που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της παράδοσης. [Issue 2 - Design 

Dimensions of Mobile Services]. 

Κάθε τουριστικός οδηγός αξιολογείται σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης που 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3. Πλαίσιο αξιολόγησης). Οι εφαρμογές 

που αξιολογήθηκαν είναι: etPlanner, mobileStuttgart, Mobile Concierge of Singapore και 
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BerlinTainmen. Αυτή η αξιολόγηση διαφέρει σε σύγκριση με άλλες που έχουν γίνει, 

γιατί δεν δίνει έμφαση σε τεχνικά ζητήματα, αλλά στη συνολική αξία των υπηρεσιών. 

[Grun, et al., 2008] 

Οι Zarmpou  Th. et al, (2010) μέσα από την έρευνά τους, παρουσιάζουν ένα 

εννοιολογικό μοντέλο με παράγοντες που θα μπορούσαν να προβλέψουν τη 

συμπεριφορά των χρηστών κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω κινητών 

εφαρμογών. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η ευκολία χρήσης (ease of use), η χρησιμότητα 

(usefulness), η οικειότητα (familiarity), η πρόθεση υιοθέτησης (adoption intention). Το 

προτεινόμενο μοντέλο έχει εμπειρικά δοκιμαστεί στην Ελλάδα, εστιάζοντας κυρίως στην 

αγορά προϊόντων μέσω κινητών συσκευών και την πραγματοποίηση κρατήσεων για 

δωμάτια ξενοδοχείων, εισιτηρίων μεταφοράς, ταινιών κ.ά. [Zarmpou  Th. et al, 2010] 

Την ίδια χρονιά, οι ίδιοι συγγραφείς θέλοντας να κατασκευάσουν ένα εργαλείο 

προκειμένου να παρέχουν εξηγήσεις σχετικά με τους παράγοντες αποδοχής των κινητών 

υπηρεσιών, δηλαδή τους παράγοντες που επηρεάζουν έναν χρήστη να υιοθετήσει μια 

κινητή υπηρεσία, διερεύνησαν τη συσχέτιση τεσσάρων μεταβλητών: την ευκολία χρήσης 

(ease of use), τη χρησιμότητα (usefulness), την καινοτομία (innovativeness) και την 

εμπιστοσύνη (trust). Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες στο σύνολό τους θα μπορούσαν να 

δώσουν μια πιθανή εξήγηση για τις μεταβλητές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

επιτυχία m-υπηρεσιών. [Zarmpou  Th. et al, 2010] 

Το προτεινόμενο αυτό μοντέλο εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα, που 

συλλέχθηκαν από μια έρευνα με ερωτηματολόγια, που μοιράστηκε σε 445 χρήστες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μεταβλητές, ευκολία χρήσης, χρησιμότητα, 

καινοτομία και εμπιστοσύνη, έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην πρόθεση 

υιοθέτησης των χρηστών, με εξαίρεση τη μεταβλητή της εμπιστοσύνης (trust). Επίσης, η 

μεταβλητή καινοτομία (innovativeness) αποτελεί τον παράγοντα με το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στην υιοθέτηση μιας m-υπηρεσίας σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες. 

[Zarmpou  Th. et al, 2010] 

Οι Gasimov et al. (2010) για να μπορέσουν να εξετάσουν τη σημασία της 

ανάπτυξης των κινητών εφαρμογών έθεσαν τα εξής ερωτήματα: ποιες διαθέσιμες 

εφαρμογές υπάρχουν στην αγορά, πώς έχουν αναπτυχθεί και ποιος είναι ο στόχος τους 

για το μέλλον.  
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Όσον αφορά το ποιες εφαρμογές κινητών υπάρχουν, διαπίστωσαν πως υπάρχουν 

τέσσερις βασικοί τύποι: αυτές που βασίζονται στις συναλλαγές (transaction), στο 

περιεχόμενο διάδοσης (content dissemination), στην κοινωνική δικτύωση (social 

networking), και στην προσωπική δραστικότητα/παραγωγικότητα και αναψυχή (personal 

productivity and leisure). Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν οι εφαρμογές που 

προσφέρουν υπηρεσίες ανάμεσα σε δύο χρήστες κινητών, όπως για παράδειγμα το m-

banking και m-ticketing. Αυτού του είδους οι εφαρμογές έχουν να κάνουν με την ομιλία 

(Conversational), τις εμπορικές συναλλαγές (Commercial) και τέλος, με την αναζήτηση 

και τον εντοπισμό (Tracking and tracing). Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν οι 

εφαρμογές που υποστηρίζουν τη διάδοση των πληροφοριών μεταξύ πολλών χρηστών. 

Για παράδειγμα, τα εκπτωτικά κουπόνια ή οι διαφημίσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

είναι η διάδοση πληροφοριών που ζητήθηκαν, η διαφήμιση και η διάδοση περιεχομένου 

μέσω κινητού. Στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν οι εφαρμογές που θέλουν να 

ικανοποιήσουν την ανάγκη των χρηστών να συμμετάσχουν σε διαρκή αλληλεπίδραση με 

άλλους χρήστες, όπως είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων με παρόμοιες 

προτιμήσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η δικτύωση (Networking) και η ψυχαγωγία 

(Entertainment).  Στην τελευταία κατηγορία, ανήκουν οι εφαρμογές που σχετίζονται με 

την εργασία, όπως για παράδειγμα είναι το Microsoft Office Mobile. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων, που έχουν να κάνουν με τη 

βελτίωση της προσωπικής παραγωγικότητας, αλλά και για τις προσωπικές ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, που δεν συνεπάγονται κοινωνικές ανταλλαγές με άλλους.  

Στην ερώτηση για το πώς έχουν αναπτυχθεί, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν μέχρι 

σήμερα πέντε λειτουργικά συστήματα που κυριαρχούν στην ανάπτυξη εφαρμογών για τα 

κινητά τηλέφωνα: Nokia (Symbian), Microsoft (Windows Mobile), RIM (BlackBerry 

OS), Apple (iPhoneOS) και Google (Android). 

Όσον αφορά τώρα την τελευταία ερώτηση, πιστεύουν ότι οι εφαρμογές βάσει 

θέσης/εντοπισμού (location) αποτελούν μια πρόκληση που θα κατακλίσει τη νέα γενιά 

των εφαρμογών. Επίσης, επειδή οι κινητές εφαρμογές έχουν περισσότερο 

προσωπική/ιδιωτική χρήση μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρονικές 

πληρωμές/αγορές, όπως είναι η πληρωμή μέσω ενός γραπτού μηνύματος (SMS). 

Οι Zarmpou  Th. et al (2011) μέσα από έρευνά τους παρουσιάζουν ένα 

εννοιολογικό μοντέλο που καθορίζει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
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τη συμπεριφορά ενός χρήστη για την υιοθέτηση/χρήση ή μη μιας κινητής υπηρεσίας. 

Τέτοιοι παράγοντες αποτελούν: η ευκολία χρήσης (ease of use), η χρησιμότητα 

(usefulness), η καινοτομία (innovativeness), η εμπιστοσύνη (trust), τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (demographic characteristics) και υποκινητές δημιουργίας σχέσεων 

(relationship drivers). Zarmpou  Th. et al, 2011] 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο πιο κρίσιμος παράγοντας είναι αυτός 

της καινοτομίας (innovativeness). Οι κινητές υπηρεσίες μπορούν να είναι πετυχημένες 

μόνο εάν παρέχουν μια καινούργια τεχνολογία ή πραγματοποιούν μια καινούργια ιδέα, 

όπως να κάνουν τις συναλλαγές πιο εύκολες και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Εάν μια εφαρμογή είναι εξατομικευμένη 

και δίνει στους χρήστες κάποια έκπτωση ή κουπόνια σε αντάλλαγμα της χρήσης τους, 

τότε είναι πιο πιθανό ένας χρήστης να τη χρησιμοποιήσει. Τέλος, τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι όσο υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης είχε κανείς, τόσο πιο πιθανόν 

ήταν να χρησιμοποιήσει κάποια κινητή υπηρεσία (m-service). [Zarmpou  Th. et al, 2011] 

Ο Andreas M. Kaplan (2012), μέσα από το άρθρο του, μελετάει τι είναι το κινητό 

μάρκετινγκ (mobile marketing) και τα κινητά κοινωνικά μέσα (mobile social media) και 

πως αυτά διαφέρουν από άλλους τύπους εφαρμογών. Ορίζει το κινητό μάρκετινγκ ως μια 

οποιαδήποτε δραστηριότητα μάρκετινγκ, η οποία διεξάγεται μέσω ενός δικτύου στην 

οποία οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι μέσω της δικής τους προσωπικής κινητής 

συσκευής. Αντίστοιχα, ορίζει τα κινητά κοινωνικά μέσα ως μία ομάδα κινητών 

εφαρμογών, οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου 

μεταξύ των χρηστών. Όσον αφορά τις κινητές εφαρμογές αυτές διαφέρουν από τις 

υπόλοιπες, γιατί πλέον έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική θέση του χρήστη. Πιο 

συγκεκριμένα, θέτει δυο ερωτήσεις: γιατί κάποιος να θέλει να ενημερώσει τους 

γνωστούς του σε ποιο μέρος/τοποθεσία βρίσκεται (check in); Και δεύτερον, γιατί οι 

άλλοι (φίλοι, γνωστοί) να θέλουν να μάθουν αυτή την πληροφορία; 

Επίσης, ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις 

εφαρμογές των κινητών κοινωνικών μέσων για έρευνα, επικοινωνία, πωλήσεις, 

προσφορές/εκπτώσεις και ανάπτυξη σχέσης/προγράμματα επιβράβευσης για τους 

χρήστες. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα κοινωνικά μέσα αυτού του τύπου μπορούν να 

παρέχουν στις επιχειρήσεις πληροφορίες των χρηστών, όπως, δηλαδή, το χρόνο και τον 

τόπο που τα χρησιμοποιούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι των McDonald’s, που 
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πρόσφεραν κάρτες δώρων με χρήματα σε όσους δήλωσαν (check in) ότι βρίσκονται σε 

ένα από τα καταστήματα τους μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Κλείνοντας, παρουσιάζει τέσσερις χρήσεις για το πως θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα κινητά κοινωνικά μέσα, αναφέροντας τα ως ‘Four I’s’. Η πρώτη 

έχει να κάνει με την εξατομίκευση (Individualize), δηλαδή μια επιχείρηση θα πρέπει να 

εξατομικεύσει τις δραστηριότητες της και να λάβει υπ’ όψιν της τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντα των χρηστών της.  Η δεύτερη έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής (Involve) των χρηστών στις συζητήσεις/συνομιλίες. Η επόμενη έχει να κάνει 

με την εισαγωγή (Initiate) μιας δραστηριότητας της οποίας το περιεχόμενο δημιουργείται 

από τους χρήστες. Τέλος, έχει να κάνει με την ολοκλήρωση (Integrate) των 

δραστηριοτήτων της με τη ζωή των χρηστών. 

Οι Kennedy-Eden & Gretzel (2012) προτείνουν μια ταξινόμηση των κινητών 

εφαρμογών στον τομέα του τουρισμού (services travel-related apps) από δύο οπτικές 

γωνίες: μια ταξινόμηση για το τι υπηρεσίες παρέχονται μέσω εφαρμογών στους χρήστες 

και μια ταξινόμηση ανάλογα με το επίπεδο της διαδραστικότητας του χρήστη. 

Ισχυρίζονται πως οι ταξινομήσεις αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν στο να 

καταλάβουμε ποιες είναι οι τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών, καθώς και τι κενά υπάρχουν 

στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.  

Αναλύοντας τις εφαρμογές που σχετίζονται με ταξίδια από τη σκοπιά των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, κατέληξαν σε επτά κατηγορίες: πλοήγησης (navigation), 

κοινωνικές (social), κινητού μάρκετινγκ (mobile marketing), ασφάλειας 

(security)/έκτακτης ανάγκης (emergency), συναλλακτικές (transactional), διασκέδασης 

και πληροφοριακές entertainment and information). Οι εφαρμογές πλοήγησης έχουν τις 

εξής υποκατηγορίες: παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), επαυξημένη 

πραγματικότητα (augmented  reality) και βοήθεια για την εύρεση βέλτιστης διαδρομής 

(way finding). Η κοινωνική κατηγορία περιλαμβάνει εφαρμογές: διαμοιρασμού, 

συνεργασίας, επικοινωνίας ή κοινωνικού στοιχείου (sharing, collaboration, 

communication or social component). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται τις 

φωτογραφίες, τις σκέψεις τους. Σε αυτή την κατηγορία, επίσης, περιλαμβάνονται 

μέθοδοι επικοινωνίας, όπως είναι το Skype. [Kennedy-Eden & Gretzel, 2012] 
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Οι εφαρμογές για το κινητό μάρκετινγκ συνήθως αναφέρονται σε μηνύματα 

μάρκετινγκ, όπως μηνύματα κειμένου για κουπόνια, διαγωνισμούς, κλπ. Οι εφαρμογές 

ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

εντοπισμού, την παρακολούθηση της υγείας, προειδοποίηση για ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Οι εφαρμογές συναλλαγής επιτρέπουν μια συναλλαγή οποιουδήποτε είδους, 

και δεν αφορούν μόνο την ανταλλαγή χρημάτων. Τα διαφορετικά είδη συναλλαγών 

αφορούν δημοπρασίες, τραπεζικές, εισιτήρια/κρατήσεις και αγορές. 

Οι εφαρμογές ψυχαγωγίας προσφέρουν πολλές επιλογές διασκέδασης στον 

χρήστη, ενώ ορισμένες από αυτές δεν μπορούν να αφορούν άμεσα τις τουριστικές 

εφαρμογές, πρόκειται για εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 

διακοπές. Η διασκέδαση είναι χωρισμένη σε κατηγορίες των παιχνιδιών, βίντεο/ 

τηλεόραση, μουσική, e-ανάγνωση, φωτογραφίες/μοντάζ και σπορ κ.λπ. Η ταξινόμηση 

των πληροφοριών περιλαμβάνει εφαρμογές που δίνουν στους επισκέπτες μια ποικιλία 

πληροφοριών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ένα 

ευρύ φάσμα πηγών πληροφόρησης, από μια αναζήτηση γενικών πληροφοριών μέχρι 

πληροφορίες για αυτο-ξεναγήσεις χωρίς GPS, διοργανώσεις, εφαρμογές 

μεταφραστής/μετατροπής. [Kennedy-Eden & Gretzel, 2012] 

Η δεύτερη ταξινόμηση, που προτείνουν, ανάλογα με το επίπεδο 

διαδραστικότητας του χρήστη περιλαμβάνει επτά βασικές κατηγορίες με βάση: τις 

προσωπικές προτιμήσεις (personal preferences), την τοποθεσία (location), την ασφάλεια 

(security), το διαδίκτυο (web), την προσθήκη περιεχομένου (content addition), τις 

αισθητικές αλλαγές (aesthetic changes) και, τέλος, τις κοινές για όλους εφαρμογές 

(applications that remain the same for everyone).  

Οι εφαρμογές τοποθεσίας έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό θέσης 

χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή GPS. Οι εφαρμογές στις ευαίσθητες πληροφορίες 

(location sensitive) δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το app, 

αλλάζοντας πληροφορίες τοποθεσίας (changing location information). Αυτές οι 

εφαρμογές περιέχουν ένα GPS. Οι περιοχές εντός αυτής της ταξινόμησης περιλαμβάνουν 

την επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), ειδοποιήσεις μάρκετινγκ 

(marketing alerts), προσθήκη ετικετών αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας (radio frequency 

identification (RFID) tagging) και χαρτογράφηση (mapping).   
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Η ασφάλεια (Security) αναφέρεται στον έλεγχο του ποιος μπορεί να δει τις 

πληροφορίες του χρήστη. Στην περίπτωση των κινητών εφαρμογών, οι κοινόχρηστοι 

χώροι της ασφάλειας είναι ο έλεγχος της ανάκτησης δεδομένων και της πρόσβασης σε 

προσωπικές πληροφορίες. Η αισθητική (Aesthetics) ασχολείται με τις αλλαγές της 

οπτικής εμφάνισης μιας εφαρμογής, όπως την επιλογή του κατάλληλου χρώματος μέσα 

από επιλογές χρωμάτων, σχέδια κ.ά. Το περιεχόμενο (Content) περιλαμβάνει τα αρχεία 

καταγραφής ταξιδίου, blogs, social media, και την κοινή χρήση φωτογραφιών. 

[Kennedy-Eden & Gretzel, 2012] 

Οι Kutar et al. αξιολογούν κινητές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη προσέγγιση 

Goal Question Metric (GQM). Στόχος τους είναι η μέτρηση της ευχρηστίας (usability). 

Εστιάζοντας στην ευχρηστία (usability) και την εμπειρία του χρήστη, οι οποίες 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία επιτυχημένων εφαρμογών υψηλής 

ποιότητας, αξιολογούν τέσσερις διαφορετικές κινητές εφαρμογές. Η 

αποτελεσματικότητα (effectiveness), η αποδοτικότητα (efficiency) και η ικανοποίηση 

(satisfaction) αποτελούν τα τρία χαρακτηριστικά μέτρησης της ευχρηστίας.  [Kutar et al., 

2012] 

Η Goal Question Metric (GQM) είναι μια δημοφιλής προσέγγιση για τη μέτρηση 

της ποιότητας του προγράμματος λογισμικού. Στόχος τους είναι να αποδείξουν αν η 

GQM μέθοδος είναι αποτελεσματική για τη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων, την 

ανάλυση, και την παροχή αποτελεσμάτων. 

H έρευνα τους αποτελείται από τρεις φάσεις, Το πρώτο στάδιο της έρευνας 

διερευνά τα προηγούμενα μοντέλα μέτρησης της ευχρηστίας. Μια συστηματική μέθοδος 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας (SLR) χρησιμοποιήθηκε για να συγκεντρώσει τις 

προηγούμενες μελέτες για την αξιολόγηση ευχρηστίας. Συνολικά 1136 περιοδικά 

εξετάστηκαν με λέξεις-κλειδιά: χρηστικότητα, αξιολόγηση και μετρική (“usability”, 

“evaluation”, “metric”). Στη δεύτερη φάση, αναπτύχθηκε το μοντέλο για την αξιολόγηση 

ευχρηστίας με βάση την ανασκόπηση που έγινε στο προηγούμενο βήμα. Τέλος, το 

μοντέλο GQM που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινητών 

εφαρμογών. [Kutar et al., 2012] 
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Εικόνα 4.2.2 Σχεδιάγραμμα έρευνας (Research Design) 

Πηγή: [Kutar et al., 2012] 

Μερικά παραδείγματα των μέτρων ποιότητας που έχουν αφαιρεθεί είναι «εύκολο 

να το μάθει» και «εύκολο στη χρήση» (easy to learn and easy to use). Ο όρος «εύκολο να 

το μάθει» είναι παρόμοιο με το «learnability» και «εύκολο στη χρήση» είναι παρόμοιο 

με την «απλότητα» (simplicity). Επίσης, ποιοτικά χαρακτηριστικά, που δεν 

επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση, έχουν αφαιρεθεί, όπως «το μέγεθος εφαρμογής» 

(application size), «φορτίο μνήμης» (memory load) και «προσωρινή μνήμη» (cache 

memory). Άλλοι παράγοντες που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη της ποιότητας 

είναι η μετρική που σχετίζεται με την κινητικότητα και την αλληλεπίδραση (mobility 

and interaction). Νέα ποιοτικό χαρακτηριστικό που δημιουργείται είναι «διευκολύνσεις 

της οθόνης αφής» (touch screen facilities), «ασφάλεια κατά την οδήγηση» (safety while 

driving) και «αυτόματη ενημέρωση» (automatic update). 

Η έρευνα των Zarmpou   Th. et al βασίστηκε στη θεωρία του μοντέλου αποδοχής 

τεχνολογίας (Technology Acceptance Model (TAM)), όπως αρχικά ιδρύθηκε από τον 

Davis και αργότερα εμπλουτίστηκε από άλλους ερευνητές, για την κατανόηση των 

παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηστών στην υιοθέτηση 

μιας εφαρμογής. [Zarmpou   Th. et al, 2012] 

 Το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει παράγοντες, όπως: η συμπεριφοριστική 

πρόθεση (behavioral intention),  η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (perceived 

usefulness), η ευκολία χρήσης (ease of use), η εμπιστοσύνη (trust), η καινοτομία 

(innovativeness), η συνάφεια των οδηγών (relationship drivers) και η λειτουργικότητα 

(functionality). Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η συνάφεια των οδηγών 

(relationship drivers) εισάγουν μια προοπτική μάρκετινγκ με τα πρωτότυπα μοντέλα της 

υιοθέτησης τεχνολογίας με τη δημιουργία συναισθηματικών συνδέσεων μεταξύ των 

χρηστών και των κινητών υπηρεσιών (Εικόνα 4.2 Αρχικό εννοιολογικό μοντέλο (Initial 

conceptual model)). [Zarmpou   Th. et al, 2012] 
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Εικόνα 4.2.3  Αρχικό εννοιολογικό μοντέλο (Initial conceptual model) 

(Modeling users’ acceptance of mobile services) 

Πηγή: [Zarmpou   Th. et al, 2012] 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε 

χρήστες, που χρησιμοποιούν τα κινητά τους για τις αγορές τους (m-commerce). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συμπεριφορά των χρηστών (behavioral 

intention) επηρεάζεται άμεσα από τη χρησιμότητα (usefulness), την καινοτομία 

(innovativeness) και τους υποκινητές δημιουργίας σχέσεων (relationship drivers). 

Zarmpou   Th. et al, 2012] 

Οι A. Constantino et al. (2012), θέλοντας να ανακαλύψουν τις εφαρμογές 

(κυρίως αυτές που χρησιμοποιούν την τοποθεσία (Location Based Services LBS) που 

υπάρχουν και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, πραγματοποίησαν μια 

έρευνα. Μελέτησαν τέσσερις χώρες τη Βαλένθια, τη Λισαβόνα, τη Μαδρίτη και τη 

Βαρκελώνη. 

Η μεθοδολογία που ακολούθησαν χωρίζεται στα παρακάτω βήματα: 

1. Κατέβασμα (Downloading) χρήσιμων εφαρμογών πριν το ταξίδι 

2. Κατανόηση πως λειτουργεί η κάθε εφαρμογή 

3. Κατέβασμα (Downloading) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

4. Καταγραφή της εμπειρίας της κάθε εφαρμογής 

5. Αν χρειαστεί, κατέβασμα (Downloading) περισσότερων εφαρμογών κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού 

Για να καταγράψουν τις προτιμήσεις των χρηστών για το ποια εφαρμογή 

προτιμούν, τους έδωσαν μια κινητή συσκευή και τους έβαλαν να κατεβάσουν οι ίδιοι 

ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούσαν και πώς θα τις οργάνωναν. Οι περισσότερες 

εφαρμογές είχαν να κάνουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν να μετακινηθούν μέσα στην 

πόλη, καθώς και το λεξικό.  
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Στην πόλη της Λισαβόνας, συνολικά πέντε εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν: οι 

LisbonMap ViewTravel, Go2Gay, Google Maps, Footfeed και Facebook. Στην πόλη της 

Βαλένθιας, δεκαπέντε εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν: οι Yelp, Valencia Tours, Metro 

Valencia version, Valencia Tube Augment Reality, eBus EMT Valencia, Valencia Bus, 

Bike´n Go!, CityBikes, Cycle Hire Widget Lite, World Bike, Travel Interpreter. Στην 

πόλη της Μαδρίτης, συνολικά δέκα εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν: οι Madrid 

Metro|Bus|Cercanias, Madrid Metro Map, Madrid Travel Guide – Triposo Travel Guides 

(TTG), Madrid Travel Guide – I Wanna Go There (IWGT). Στην πόλη της Βαρκελώνης, 

συνολικά έξι εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν: οι  Barcelona City Guide by TripAdvisor, 

Barcelona Travel Guide by PRS Marketing Services SL, Barcelona Metro Map by 

iLicitMedia, Barcelona ViewTravel, Barcelona Travel Guide by EuroAsia Singapore και 

Foursquare for Android. Και άλλες ακόμα τέσσερις: Go2Gay, Google Maps, Footfeed 

και Facebook.  

Τις παραπάνω εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν, τις χώρισαν στις εξής 

κατηγορίες: ξενάγηση (guide tour), ενοικίαση ποδηλάτων (bike rental), πληροφορίες για 

τα λεωφορεία (bus information), εικονικοί χάρτες (virtual map), κοινωνικά δίκτυα (social 

Network) και εκμάθηση γλώσσας (language learning). Κάνοντάς το αυτό, μπόρεσαν να 

τις συγκρίνουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ενοικίαση ποδηλάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται χρήσιμα από τον χρήστη, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι εφαρμογές διέθεταν χάρτη για να απεικονίσουν 

τους σταθμούς των ποδηλάτων και πόσα ποδήλατα ήταν διαθέσιμα. Όμως, καμία 

εφαρμογή δεν είχε πληροφορίες με το τι χρειάζονταν για την ενοικίαση ενός ποδηλάτου. 

Επίσης, καμία εφαρμογή (εκτός από μια, την Bike´n Go!) δεν παρείχε λογαριασμό στον 

χρήστη για να γνωρίζει πόσο στοίχιζε η μέχρι τότε ενοικίαση που είχε κάνει. Επιπλέον, 

στις πληροφορίες για τα λεωφορεία, καμία εφαρμογή δεν είχε πληροφορίες σχετικά με 

το πόσο στοίχιζε ένα εισιτήριο και το πως μπορούσες να αποκτήσεις ένα, καθώς επίσης 

δεν υπήρχαν πληροφορίες για την κοντινότερη στάση λεωφορείου.  

Τέλος, τα γενικότερα αποτελέσματα της έρευνας τους ήταν ότι οι υπάρχουσες 

εφαρμογές χρειάζονται βελτίωση. Αυτό ισχυρίζονται πως συμβαίνει, επειδή οι 

εφαρμογές αυτές απευθύνονται κυρίως στους κατοίκους της πόλης και όχι στους 

τουρίστες.  
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Οι Car et al (2013) εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και τις επιπτώσεις του κινητού 

μάρκετινγκ για τον τουρισμό ως μια νέα πτυχή ανάπτυξης γι’ αυτό τον κλάδο. Επιπλέον, 

αναλύουν τις κινητές εφαρμογές ως ένα νέο εργαλείο για την προώθηση και τη 

διαφήμιση τουριστικών και ξενοδοχειακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αρχικά, όσον αφορά το κινητό μάρκετινγκ, αναφέρουν τις υπηρεσίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως αυτές του απλού κειμένου (SMS), τη χρήση του 

διαδικτύου μέσω μιας κινητής συσκευής (mobile web), τις κινητές εφαρμογές (mobile 

applications) και τις υπηρεσίες εντοπισμού (location). Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι 

με το κινητό μάρκετινγκ τα ξενοδοχεία μπορούν να αποστέλλουν άμεσα μηνύματα στους 

χρήστες. Δηλαδή υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών 

ανεξάρτητα από τη μέρα, το χρόνο ή την τοποθεσία που βρίσκεται ο χρήστης. Στόχος 

του Mobile marketing είναι να παρακινήσει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις κινητές 

τους συσκευές όλο και περισσότερο.  

Μια πτυχή του κινητού μάρκετινγκ είναι αυτό της διαφήμισης (Mobile 

Advertising), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εικόνων στο μυαλό 

των πελατών. Αυτού του είδους οι διαφημίσεις παίζουν ολοένα και περισσότερο ρόλο 

στην προώθηση της εικόνας ενός ξενοδοχείου. Έτσι, αν τα ξενοδοχεία δεν έχουν μια 

τέτοια στρατηγική (mobile strategy), θα πρέπει να αποκτήσουν. Γιατί ολοένα και 

περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν μέσω της κινητής τους συσκευής ξενοδοχεία και 

εστιατόρια ή μέρη για να επισκεφτούν πριν καν ταξιδέψουν. Επομένως, τα ξενοδοχεία 

θα πρέπει να βρίσκουν νέους τρόπους επικοινωνίας. 

Ένας τέτοιος μπορεί να είναι μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πλέον, θεωρείται 

αδιανόητο ένα ξενοδοχείο να μην έχει λογαριασμό στο Facebook και το Twitter. Επειδή 

οι χρήστες των κινητών εφαρμογών και οι τρόποι διαφήμισης και επικοινωνίας 

αλλάζουν, τα ξενοδοχεία θα πρέπει να στραφούν στα social media (Facebook, Twitter, 

YouTube κ.ά.), αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους. Οι κινητές εφαρμογές 

(Mobile applications) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση και νέων 

πελατών. Μπορούν να τους παρέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα τουριστικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες που ψάχνουν.  

Πραγματοποιώντας μια μικρή ανασκόπηση στα μοντέλα αξιολόγησης των 

κινητών εφαρμογών όσον αφορά τη χρηστικότητα (usability) οι Harrison et al. 

διαπίστωσαν ότι η χρηστικότητα συνήθως μετριέται σε σχέση με τρία χαρακτηριστικά: 
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αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση (effectiveness, efficiency and 

satisfaction). Ενώ, άλλα χαρακτηριστικά, όπως το γνωστικό φορτίο (cognitive load), 

τείνουν να παραβλέπονται στα πρότυπα ευχρηστίας (usability models). Έτσι, εισάγουν 

το PACMAD (People At the Centre of Mobile Application Development), ένα μοντέλο 

ευχρηστίας που σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς των υπαρχόντων 

μοντέλων χρηστικότητας, όταν εφαρμόζονται σε κινητές συσκευές. Το PACMAD 

συγκεντρώνει σημαντικά χαρακτηριστικά από διαφορετικά μοντέλα χρηστικότητας 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο. Αρχικά, 

πραγματοποίησαν μια έρευνα στη βιβλιογραφία για να καταρτίσουν μια συλλογή από 

μελέτες, που αξιολογούν τις κινητές εφαρμογές, και στη συνέχεια, προσπαθώντας να 

εντοπίσουν τα κενά που υπάρχουν, αξιολόγησαν αυτές τις μελέτες, χρησιμοποιώντας το 

νέο μοντέλο τους. [Harrison et al., 2013] 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις υπάρχουσες θεωρίες της χρηστικότητας, αλλά 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κινητές 

συσκευές. Το μοντέλο PACMAD απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.12 

Σύγκριση μοντέλων χρηστικότητας). Ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά τόσο του 

προτύπου ISO όσο και του μοντέλου της Nielsen. Επίσης, εισάγει την ιδιότητα του 

γνωστικού φορτίου (cognitive load) που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις κινητές 

εφαρμογές. [Harrison et al., 2013] 

Η Nielsen προσδιόρισε πέντε χαρακτηριστικά της ευχρηστίας (usability): [όπως 

αναφέρονται στο Harrison et al., 2013] 

o Αποδοτικότητα (Efficiency) 

o Ικανοποίηση (Satisfaction) 

o Ευκολία Μάθησης (Learnability) 

o Ευκολία απομνημόνευσης (Memorability) 

o Λάθη (Errors) 

Αντίστοιχα, το πρότυπο ISO περιγράφει τρεις ιδιότητες: [όπως αναφέρονται στο 

Harrison et al., 2013] 

o Αποτελεσματικότητα (Effectiveness) 

o Αποδοτικότητα (Efficiency) 

o Ικανοποίηση (Satisfaction) 
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Σε αντίθεση, λοιπόν, με το μοντέλο της Nielsen για τη χρηστικότητα, το πρότυπο 

ISO δεν λαμβάνει υπ΄ όψιν τα εξής χαρακτηριστικά: ευκολία μάθησης (Learnability), 

ευκολία απομνημόνευσης (Memorability) και λάθη (Errors). 

Τέλος, το μοντέλο usability-PACMAD για τις κινητές εφαρμογές εντοπίζει τρεις 

παράγοντες (User, Task and Context of use), που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

το σχεδιασμό των κινητών εφαρμογών. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες θα 

επηρεάσουν το τελικό σχέδιο της διασύνδεσης για την εφαρμογή κινητών.  

o Ο χρήστης (User): Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπ όψιν ο τελικός χρήστης της 

εφαρμογής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης. Ένας άλλος παράγοντας 

που πρέπει να δίνεται προσοχή είναι η προηγούμενη εμπειρία του χρήστη. 

o Τα καθήκοντα (Task): Τα καθήκοντα αναφέρονται εδώ στο τι τελικά θέλουμε να 

κάνει η εφαρμογή. Μπορεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης να προστεθούν 

περισσότερες δυνατότητες, αυξάνοντας όμως έτσι την περιπλοκότητα της 

εφαρμογής. 

o Το πλαίσιο χρήσης (Context of use): Το πλαίσιο αναφέρεται εδώ στο περιβάλλον, 

στο οποίο ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το πλαίσιο εφαρμογής. Δεν αναφέρεται 

μόνο σε μια φυσική τοποθεσία, αλλά περιλαμβάνει επίσης και άλλα 

χαρακτηριστικά, όπως την αλληλεπίδραση του χρήστη. [Harrison et al., 2013] 

 

 

Εικόνα 4.2.4 Σύγκριση μοντέλων χρηστικότητας 

Πηγή: [Harrison et al., 2013] 

Εκτός από τα παραπάνω, το μοντέλο εντοπίζει, επίσης, επτά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν μετρήσεις της ευχρηστίας: 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ικανοποίηση, ευκολία μάθησης, ευκολία 

απομνημόνευσης, λάθη και γνωστικό φορτίο (Effectiveness, Efficiency, Satisfaction, 
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Learnability, Memorability, Errors and Cognitive load). Κάθε ένα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά έχει αντίκτυπο στη συνολική χρηστικότητα της εφαρμογής και ως εκ 

τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της ευχρηστίας της 

εφαρμογής. [Harrison et al., 2013] 

Η Corrêa C. (2014) από μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, που σχετίζεται με 

θέματα, όπως DMO (Destination Marketing Organisations), mobile marketing, κινητό 

app στον τομέα του τουρισμού, υιοθετεί ορισμένα κριτήρια για μια ανάλυση 

περιεχομένου (content analysis) της εφαρμογής του ταξιδιωτικού οδηγού «Brazil 

Mobile». Μια εφαρμογή που ξεκίνησε από το Διοικητικό Συμβούλιο Τουρισμού της 

Βραζιλίας (EMBRATUR Brazilian Tourist Board) και αποτελεί μέρος της εκστρατείας 

μάρκετινγκ με το σύνθημα “Brazil is calling you! Celebrate life here. Brazil. 

Sensational!”. Περιέχει ταξιδιωτικούς οδηγούς (travel guides versions) για διάφορες 

πόλεις (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, 

Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, and São Paulo), κυρίως πόλεις 

υποδοχής του FIFA το 2014  (2014 FIFA World Cup in Brazil). 

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αυτή επικεντρώθηκε σε έξι πτυχές, όπως:  

o Προσβασιμότητα (Accessibility): δωρεάν ή επί πληρωμή πρόσβαση, λειτουργικό 

σύστημα 

o  Πληροφόρηση (Information): DMO, τουριστικά αξιοθέατα, και χρήσιμες 

πληροφορίες  

o Διαδραστικότητα (Interactivity):  κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες για την 

κοινοποίηση βίντεο, φωτογραφιών, σχολίων και συμβουλών  

o Ψυχαγωγία (Entertainment): παιχνίδια, κουίζ, μουσική  

o Πλοήγηση (Navigation): υπηρεσίες χάρτη , GPS  

o Συναλλακτική (Transactional): ηλεκτρονικό εμπόριο όπως κρατήσεις και 

πωλήσεις. 

Συμπερασματικά, αυτή η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει βασικό περιεχόμενο 

(basic content) στους ταξιδιώτες. Έτσι, θα μπορούσε να δοθεί περισσότερη προσοχή σε 

τομείς όπως η διαδραστικότητα (interactivity), η εξατομίκευση (customization), η 

συναλλακτική (transactional) και η ψυχαγωγία (entertainment), ανάλογα με τις 

προτιμήσεις των τουριστών. [Corrêa C., 2014] 
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4.3 Συγκεντρωτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης κινητών εφαρμογών 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας της βιβλιογραφίας για την 

κατηγοριοποίηση των κινητών εφαρμογών (mobile applications)  που χρησιμοποιήθηκε 

σε αυτό το κεφάλαιο. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις καταχωρήθηκαν κατά χρονολογική 

σειρά. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας αυτός δομείται ως προς το περιεχόμενο προσέγγισης, 

τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τη γεωγραφική αναφορά.   

 

Πίνακας 4.5 Συγκεντρωτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης κινητών εφαρμογών 

 

Συγγραφέας - 

Χρονολογία 

Ποιος & Πότε; 

 

Περιεχόμενο Προσέγγισης 

 

Μεθοδολογία 

 

 

 

Γεωγραφική  

   Αναφορά 

Clara Leung 

(2005) 

Ερευνά τη σημασία των υπηρεσιών 

τοποθεσίας (location-based services (LBS)  

στον τουρισμό της Νέας Ζηλανδίας από την 

άποψη/μεριά των τουριστών, καθώς και τι 

αξία προσδίδουν οι κινητές υπηρεσίες 

(mobile services) στην εμπειρία (experience) 

των τουριστών 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση και 

έρευνα μέσω 

συνεντεύξεων 

Νέα 

Ζηλανδία 

Grun, et al., 

(2008) 

προτείνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

αξιολόγησης (evaluation framework) για 

τους τουριστικούς οδηγούς μέσω κινητών 

(mobile tourist guides). Δηλαδή μια 

ταξινόμηση των τουριστικών εφαρμογών (a 

classification of mobile tourist services) και 

μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με το σκοπό 

τους (categorization of their delivery 

aspects). 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση. 

Μελέτη 

Περίπτωσης-

Αξιολόγηση 4 

mobile tourist 

guides 

 

Zarmpou  Th. 

et al, (2010) 

 

Παρουσίαση ενός εννοιολογικού μοντέλου 

(conceptual model) καθορίζοντας 

παράγοντες που θα μπορούσαν να 

προβλέψουν μια συμπεριφορά συναλλαγής, 

υιοθέτησης χρήσης μιας κινητής εφαρμογής 

(predict user mobile transaction) 

Εμπειρική μελέτη -

Έρευνα με 

ερωτηματολόγια 

Ελλάδα 

Zarmpou  Th. 

et al, (2010) 

 

Παρουσίαση ενός εννοιολογικού πλαισίου 

(conceptual framework) που συνδυάζει 

ευκολία χρήσης (ease of use), χρησιμότητα 

(usefulness), την καινοτομία 

(innovativeness) και την εμπιστοσύνη (trust) 

προκειμένου να εξετάσει την επιρροή 

(influence) τους για την πρόθεση υιοθέτησης 

(adoption intention) των κινητών υπηρεσιών 

(the mobile services) 

Εμπειρική μελέτη-

Έρευνα με 

ερωτηματολόγια 

Ελλάδα 

Gasimov et al. 

(2010) 

Διερευνούν την ανάπτυξη των κινητών 

εφαρμογών (mobile application) σύμφωνα 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση και 
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με τις ερωτήσεις: ποιες διαθέσιμες 

εφαρμογές υπάρχουν στην αγορά, πώς έχουν 

αναπτυχθεί, και ποιος είναι ο στόχος τους 

για το μέλλον 

αναφορά σε 

συγκεκριμένα 

παραδείγματα 

Zarmpou  Th. 

et al, (2011) 

Παρουσίαση ενός εννοιολογικού μοντέλου 

(conceptual model) καθορίζοντας 

παράγοντες που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά ενός χρήστη 

για την υιοθέτηση/χρήση ή μη μιας κινητής 

υπηρεσίας. 

Εμπειρική μελέτη-

Έρευνα με 

ερωτηματολόγια 

Ελλάδα 

Andreas M. 

Kaplan (2012) 

Ορίζει τι είναι το κινητό μάρκετινγκ (mobile 

marketing) και τα κοινωνικά μέσα που 

αναφέρονται στις κινητές συσκευές (mobile 

social media) και πως αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τις 

επιχειρήσεις 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση. 

Μελέτες 

περιπτώσεων 

(παραδείγματα). 

Προτεινόμενο 

μοντέλο ‘Four I’s’ 

 

Kennedy-Eden 

& Gretzel, 

(2012) 

προτείνουν μια ταξινόμηση των κινητών 

εφαρμογών στον τομέα του τουρισμού από 

δύο οπτικές γωνίες: μια ταξινόμηση για το τι 

υπηρεσίες παρέχονται μέσω εφαμοργών 

στους χρήστες (services travel-related apps) 

και μια ταξινόμηση με βάση το επίπεδο της 

προσαρμογής που έχει ο χρήστης με μια 

εφαρμογή (the level of customization the 

user has with the mobile application). 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση 

 

Kutar et al., 

(2012) 

χρησιμοποιούν τη προσέγγιση Goal 

Question Metric (GQM). Στόχος τους είναι 

η μέτρηση της ευχρηστίας (usability) 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 

Αξιολόγηση 

κινητών εφαρμογών 

 

Zarmpou  Th. 

et al, (2012) 

Η έρευνα τους για την κατανόηση των 

παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την 

συμπεριφορά των χρηστών για την 

υιοθέτηση μιας εφαρμογής βασίστηκε στη 

θεωρία του μοντέλου της αποδοχής βάση 

της τεχνολογίας (Technology Acceptance 

Model (TAM)).  

Εμπειρική μελέτη-

Έρευνα με 

ερωτηματολόγια 

 

A. Constantino 

et al. (2012) 

μελετούν τι εφαρμογές υπάρχουν και 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός 

ταξιδιού 

Μελέτες 

περιπτώσεων 

τεσσάρων πόλεων 

Βαλένθια, 

Λισαβόνα, 

Μαδρίτη και 

Βαρκελώνη. 

 

Car et al. 

(2013) 

εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και τις 

επιπτώσεις του κινητού μάρκετινγκ (mobile 

marketing) για τον τουρισμό ως μια νέα 

πτυχή ανάπτυξης γι αυτό τον κλάδο. 

Επιπλέον, αναλύουν τις κινητές εφαρμογές 

(mobile applications) ως ένα νέο εργαλείο 

για την προώθηση και διαφήμιση 

Βιβλιογραφική 

επισκόπηση 
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τουριστικών και ξενοδοχειακών προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

Harrison et al., 

(2013) 

εισάγουν το PACMAD (People At the 

Centre of Mobile Application Development) 

μοντέλο ευχρηστίας 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 

Αξιολόγηση των 

μελετών που 

χρησιμοποίησαν το 

μοντέλο τους. 

 

Corrêa C., 

(2014) 

παρουσιάζει μια αξιολόγηση εφαρμογής 

τουριστικού οδηγού (travel guide 

application (app)) που ονομάζεται Brazil 

Mobile 

ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

Μελέτη 

περίπτωσης:  Brazil 

Mobile (travel 

guide application 

/app) 

Βραζιλία 

 

 

4.4 Προτεινόμενα κριτηρία αξιολόγησης κινητών εφαρμογών 

Για να προχωρήσουμε αρχικά στην κατηγοριοποίηση και στη συνέχεια στην αξιολόγηση 

των κινητών εφαρμογών που προσφέρονται από τους δήμους θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε κάποια κριτήρια. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα μοντέλο 

στηριζόμενοι σε μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν για την αξιολόγηση 

διαφόρων ειδών κινητών εφαρμογών (mobile applications). Οι βασικές κατηγορίες που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: Λειτουργικότητα (Functionality), το Περιεχόμενο (Content), η 

Δομή και Πλοήγηση (Structure and Navigation), Προσβασιμότητα (Accessibility), 

Χρησιμότητα (Usefulness), Ικανοποίηση (satisfaction), Εξατομίκευση (Personalization), 

Συμμετοχή (participation), Ασφάλεια κια Ιδιωτικότητα (Security and Privacy) – 

Εμπιστοσύνη (Trust) και τέλος και άλλοι παράγοντες όπως αυτών των κοινωνικών 

δικτύων.  

Η κατηγορία Λειτουργικότητα (Functionality) περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: 

1.1 Συμβατότητα, 1.2 Μέγεθος, 1.3 Χρόνος απόκρισης εφαρμογής, 1.4 Σύνδεση στο 

διαδίκτυο, 1.5 χρήση επιπρόσθετης εφαρμογής 1.6 Δυνατότητα χρησιμοποίησης από 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Με τον όρο συμβατότητα εννοούμε τη δυνατότητα που έχει ο κάθε χρήστης να 

μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο ανεξαρτήτως της 
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τεχνολογίας/λογισμικού που χρησιμοποιεί. Τα πιο γνωστά είναι: Android, iOS, Windows 

Phone, BlackBerry, Symbian. Έτσι, μια πόλη θα πρέπει να αναπτύξει την εφαρμογή της 

σε όσα περισσότερα λογισμικά μπορεί για να είναι δημοφιλής. 

Το μέγεθος της εφαρμογής αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό για το 

εάν ο χρήστης θα θελήσει να κατεβάσει την εφαρμογή στην κινητή του συσκευή. Το 

μέγεθος μιας εφαρμογής ποικίλει. Μια μεγάλη σε μέθεγος εφαρμογή μπορεί να 

καθυστερεί/επηρεάσει σημαντικά το άνοιγμα και τη λειτουργία της. Επίσης, μπορεί να 

μειώσει αρκετά και τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής. 

Ο χρόνος απόκρισης εφαρμογής είναι ο χρόνος που απαιτείται για να 

«ανοίξει/τρέξει» η εφαρμογή, δηλαδή πόσο εύκολα, γρήγορα και άμεσα γίνεται η 

φόρτωση φωτογραφιών, βίντεο και γενικότερα των γραφικών της εφαρμογής. 

Για το εάν μια εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς σύνδεση στο 

διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά έναν χρήστη για να την 

χρησιμοποιήσει. Ειδικά εάν μια πόλη προσφέρει δωρεάν παροχή wi-fi είναι πιο εύκολο 

για τον χρήστη να την εγκαταστήσει. Επίσης, ρόλο παίζει για την επιλογή της και το εάν 

μια εφαρμογή απαιτεί για την λειτουργία της την ενεργοποίηση συμπληρωματικής 

υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα η ενεργοποίηση του συστήματος GPS. 

Δυνατότητα χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες (πάσχοντες από προβλήματα 

όρασης ή ακοής) θα μπορούσε να προσφέρονται από μια εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν 

υπάρχουν διαφορετικές εμφανίσεις (layouts) ή αλλαγή στην ανάλυση της οθόνης για να 

παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης από τα άτομα με προβλήματα όρασης.  

Η κατηγορία Περιεχόμενο (Content) περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: 22.1 

Επικαιροποίηση περιεχομένου, 2.2 Έκδοση εφαρμογής, 2.3 Γλώσσα 

Η  Επικαιροποίηση περιεχομένου είναι ότι θα πρέπει ο δήμος θα ενημερώνει και 

να ελέγχει καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο και τις 

πληροφορίες της εφαρμογής. 

Σε συνέχεια με το παραπάνω κριτήριο η Έκδοση εφαρμογής αναφέρεται στο 

επίπεδο/αριθμό έκδοσης της εφαρμογής.  

Η διαθεσιμότητα ύπαρξης και άλλων γλωσσών π.χ. αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 

ισπανικά, κτλ. 

Η κατηγορία Δομή και Πλοήγηση (Structure and Navigation) περιλαμβάνει τα 

εξής κριτήρια: 3.1Μενού πλοήγησης- Εικονίδια, 3.2 Ευκολία χρήσης (easy of use), 
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Ευκολία Μάθησης (Learnability), Ευκολία απομνημόνευσης (Memorability), 3.3 

Πληροφόρηση. 

Όσον αφορά το Μενού πλοήγησης, αξιολογείται εάν η πλοήγηση μέσα στην 

εφαρμογή γίνεται από εικόνες ή λίστες ή με άλλον οποιονδήποτε τρόπο για την 

καλύτερη και ευκολότερη χρήση της. Επίσης, εάν υπάρχουν σύνδεσμοι μέσα στην 

εφαρμογή για διαδικτυακούς τόπους (μουσείο, αξιοθέατο, εστιατόριο, μαγαζί) θα πρέπει 

αυτοί να είναι ενεργοί.  

Η Ευκολία χρήσης (easy of use), η  Ευκολία Μάθησης (Learnability), και η 

Ευκολία απομνημόνευσης (Memorability) αναφέρονται στο κατά γρήγορα και εύκολα 

ένας χρήστης θα μάθει να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερη 

προσπάθεια.  

Ο όρος Πληροφόρηση αναφέρεται στο κατά πόσο οι πληροφορίες που 

παρέχονται μέσα από την εφαρμογή είναι ακριβείς, αξιόπιστες, επίκαιρες και 

κατανοητές.  

Η κατηγορία Προσβασιμότητα(Accessibility) αναφέρεται στο αν η εφαρμογή 

διατίθεται δωρεάν ή επί πληρωμή.  

Η κατηγορία Χρησιμότητα (Usefulness ) και η Ικανοποίηση (satisfaction) 

αναφέρεται στο κατά πόσο πιστεύει ένας χρήστης ότι θα ικανοποίησει την ανάγκη του με 

την υιοθέτηση μιας εφαρμογής.  

H κατηγορία Εξατομίκευση (Personalization) αναφέρεται στο εάν η εφαρμογή 

προσφέρει τη δυνατότητα εξατομικευμένων υπηρεσιών (μέσα από ένα προσωπικό 

προφίλ χρήστη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του, ή εάν βρίσκεται κάπου κοντά σε ένα 

τόπο ενδιαφέροντός του μνημείο, αξιοθέατο) ή προσφέρει απλή πληροφόρηση. 

Η κατηγορία Συμμετοχή (participation) σε ποιους απευθύνεται η εφαρμογή 

στους πολίτες, τους επισκέπτες ή τις επιχειρήσεις ενός δήμου. 

Η κατηγορία Ασφάλεια κια Ιδιωτικότητα (Security and Privacy) 

περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: 7.1 Προσωπικά Δεδομένα, 7.2 Ασφαλής σύνδεση 

Η κατηγορία προσωπικά δεδομένα αναφέρεται στην  καταγραφή προσωπικών 

δεδομένων των πολιτών σε οποιοδήποτε μέρος της εφαρμογής. Η καταγραφή, προστασία 

και η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων (όνομα χρήστη και κωδικό) ενός χρήστη 

για τη λειτουργία της εφαρμογής (personalized use). Επίσης, η κατηγορία της ασφαλούς 
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σύνδεσης αναφέρεται στη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη μέσα από 

μια ασφαλή σύνδεση.  

Η κατηγορία άλλα περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: 8.1 Κοινωνικά μέσα, 8.2 

Διευκόλυνση επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ) 

Στα κοινωνικά μέσα αναφέρονται όλα τα μέσα (facebook, twitter, google+, κτλ) 

στα οποία ένας δήμος έχει επίσημη παρουσία και αν υπάρχει σύνδεση αυτών με την 

εφαρμογή. Επιπλέον, αν μέσα στην εφαρμογή υπάρχει φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο ή 

οποιοδήποτε άλλο μέσο για την άμεση επικοινωνία του χρήστη με το δήμο.  

 

4.5 Συγκεντρωτικός πίνακας προτεινόμενων κριτηρίων αξιολόγησης κινητών 

εφαρμογών  

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας βάσει του οποίου θα γίνει και η αξιολόγηση των 

κινητών εφαρμογών της μελέτης περίπτωσης.  

Στο προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης αποτυπώνεται μια λίστα από οκτώ 

βασικές κατηγορίες, οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο του μοντέλου αξιολόγησης 

κινητών εφαρμογών που παρέχονται από τις δημοτικές αρχές (στα πλαίσια της κινητής 

διακυβέρνησης). Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο συγκεντρωτικός πίνακας 

κριτηρίων.  

Πίνακας 4.6 Συγκεντρωτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης κινητών εφαρμογών 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

1. Λειτουργικότητα (Functionality) 1.1 Συμβατότητα 

 1.2 Μέγεθος 

 1.3 Χρόνος απόκρισης εφαρμογής 

 1.4 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 1.5 Χρήση επιπρόσθετου λογισμικού 

 1.6 Δυνατότητα χρησιμοποίησης από άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 

  

2. Περιεχόμενο (Content) 2.1 Επικαιροποίηση περιεχομένου 

 2.2 Έκδοση εφαρμογής 

 2.3 Γλώσσα 

  

3. Δομή και Πλοήγηση (Structure and 

Navigation) 

3.1Μενού πλοήγησης- Εικονίδια 

 3.2 Ευκολία χρήσης (easy of use), Ευκολία 

Μάθησης (Learnability), Ευκολία 
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απομνημόνευσης (Memorability) 

o Ευκολία πλοήγησης 

o Ευκολία χρήσης 

o Εγχειρίδιο χρήσης 

o Ύπαρξη μενού βοήθειας 

o Ύπαρξη μενού πλοήγησης 

 3.3 Πληροφόρηση 

o Ακριβής 

o Επίκαιρη 

o Αξιόπιστη 

o Κατανοητή 

4. Προσβασιμότητα(Accessibility)  Δωρεάν ή επί πληρωμή 

5. Χρησιμότητα (Usefulness ), Ικανοποίηση 

(satisfaction), 

Εξατομίκευση (Personalization) 

 

6. Συμμετοχή (participation)  Πολιτών  

 Επιχειρήσεων 

 Επισκεπτών 

7. Ασφάλεια κια Ιδιωτικότητα (Security and 

Privacy) – Εμπιστοσύνη (Trust)  

7.1 Προσωπικά Δεδομένα (όνομα χρήστη και 

κωδικό) 

 7.2 Ασφαλής σύνδεση 

8. Άλλα 8.1 Κοινωνικά μέσα 

 8.2 Διευκόλυνση επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ)  
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Μελέτες περιπτώσεων κινητών εφαρμογών  

                         (Case studies of mobile applications) 

5.1 Εισαγωγή 

Συνεχίζοντας στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας μας, πραγματοποιήσαμε την 

παρακάτω έρευνα για να αποκτήσουμε εικόνα για την εξέλιξη των υπηρεσιών που 

προσφέρονται από τους δήμους (municipalities) της Ελλάδας, καθώς και από διάφορες 

μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Η αναζήτηση των κινητών εφαρμογών 

που παρέχονται από τους δήμους της Ελλάδας έγινε μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες 

των δήμων. Οι δήμοι της Ελλάδας ελέγχθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται 

από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, επειδή, όπως 

είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μια ολοκληρωμένη και 

καθιερωμένη ταξινόμηση και αξιολόγηση μιας κινητής εφαρμογής, γι’ αυτό και εμείς 

προτείνουμε τα εξής κριτήρια: την περιφέρεια και το δήμο, την επίσημη ιστοσελίδα της 

εφαρμογής αυτής, καθώς και την ονομασία της, τον τύπο και τη μορφή της υπηρεσίας, 

την τεχνολογία (λειτουργικό) που χρησιμοποιεί, το κόστος, και τέλος μια μικρή 

περιγραφή για το τι είναι, τι προσφέρει. 

  

5.2 Μελέτες περιπτώσεων πόλεων εξωτερικού 

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με βάση τον κάθε 

δήμο ξεχωριστά για να διαπιστώσουμε εάν τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει κάποια κινητή 

εφαρμογή που να προσφέρεται από τον δήμο, η αναζήτηση κινητών εφαρμογών στο 

εξωτερικό έγινε με βάση τη χώρα ή την πόλη. Πιο συγκεκριμένα,  εξετάστηκαν μεγάλες 

πόλεις και αναφέρονται μόνο αυτές που διαθέτουν κάποια κινητή εφαρμογή. 

 Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας εφαρμογών δήμων του 

εξωτερικού που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. Η κατηγοριοποίηση έγινε ανά 

πόλη.  Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας αυτός δομείται ως προς την ονομασία, την 

περιγραφή της κάθε υπηρεσίας, την πόλη ή τη χώρα που αναφέρεται, τη μορφή (δήμος 

προς πολίτες), την κατηγορία (διασκέδαση, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση πολίτη κτλ.), το 

κόστος, το λειτουργικό, και τέλος την ιστοσελίδα που μπορεί να επισκεφτεί κανείς για να 

βρει και να κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή.  
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Πίνακας 5.2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας χωρών/πόλεων εξωτερικού που παρέχουν κινητή εφαρμογή 

Χώρα/ 

Πόλη 

Επίσημη 

Ιστοσελίδα 

Κινητή 

Υπηρεσί

α/ 

Ονομασί

α 

Τύπος 

υπηρεσίας

/ 

Μορφή 

Τεχνολ

ογία-

λειτουρ

γικό/ 

Κατηγ

ορία 

Κόστο

ς 

Περιγραφή 

υπηρεσίας 

1. 

Ισπανία 

      

1.1 

Μαδρίτη 

http://www.emtmadrid.e

s/Home?lang=es-ES 

 

https://play.google.com/

store/apps/details?id=co

m.emt.emt_parking 

Parking 

Madrid 

Παροχή 

υπηρεσίας 

 

G2C 

εξυπηρ

έτηση 

πολίτη 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

παρέχει 

πληροφορίες 

σχετικά με τους 

δημόσιους 

χώρους 

στάθμευσης στη 

Μαδρίτη 

 http://www.emtmadrid.e

s/Home?lang=es-ES 

 

https://play.google.com/

store/apps/details?id=co

m.rigel.bemo 

Official 

Madrid 

Guide 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός 

Μαδρίτης 

 http://www.emtmadrid.e

s/Home?lang=es-ES 

 

https://play.google.com/

store/apps/details?id=co

m.emtmadrid.emt 

EMT 

Madrid 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

εξυπηρ

έτηση 

πολίτη 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

πληροφορίες για 

της υπηρεσίες 

της Δημοτικής 

εταιρείας 

μεταφορών της 

Μαδρίτης 

1.2 

Βαλένθια 

http://valenciaapp.es/ind

ex.php?lang=en 

 

Valencia 

Aumentad

a 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

εξυπηρ

έτηση 

πολίτη 

 

 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

Παρέχει 

πληροφορίες σε 

πραγματικό 

http://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES
http://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emt.emt_parking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emt.emt_parking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emt.emt_parking
http://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES
http://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rigel.bemo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rigel.bemo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rigel.bemo
http://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES
http://www.emtmadrid.es/Home?lang=es-ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt
http://valenciaapp.es/index.php?lang=en
http://valenciaapp.es/index.php?lang=en
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Androi

d 

iOS 

η στο 

διαδίκτ

υο 

1.3 

Σανταντέρ 

      

 https://play.google.com/

store/apps/details?id=co

m.eu.smartsantander.par

ticipatorysensing 

 

El Pulso 

de la 

Ciudad 

Παροχή 

υπηρεσίας 

 

G2C 

εξυπηρ

έτηση 

πολίτη 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Ευαισθητοποίησ

η πολιτών 

σχετικά με 

τοπικά θέματα 

 https://play.google.com/

store/apps/details?id=es.

unican.tlmat.smartsanta

nderra 

SmartSant

ander 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Παροχή 

πληροφοριών 

σχετικές με τον 

τον τουρισμό, 

τον πολιτισμό, 

την κυκλοφορία, 

τα ψώνια, τις 

μεταφορές και 

τη διασκέδαση 

1.4 Χιχόν https://vimeo.com/4092

2525 

 

Merkur Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Εφαρμογή που 

προσαρμόζει τη 

δημοτική 

ιστοσελίδα της 

πόλης για όλες 

τις φορητές 

συσκευές και τα 

λειτουργικά 

συστήματα 

2. 

Πορτογαλ

ία 

https://www.visitportug

al.com/es 

 

https://play.google.com/

store/apps/details?id=pt.

turismodeportugal.andr

oid.visitportugal 

Visit 

Portugal 

Travel 

Guide 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

Τουριστικός 

οδηγός 

Πορτογαλίας 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eu.smartsantander.participatorysensing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eu.smartsantander.participatorysensing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eu.smartsantander.participatorysensing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eu.smartsantander.participatorysensing
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.unican.tlmat.smartsantanderra
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.unican.tlmat.smartsantanderra
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.unican.tlmat.smartsantanderra
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.unican.tlmat.smartsantanderra
https://vimeo.com/40922525
https://vimeo.com/40922525
https://www.visitportugal.com/es
https://www.visitportugal.com/es
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.turismodeportugal.android.visitportugal
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.turismodeportugal.android.visitportugal
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.turismodeportugal.android.visitportugal
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.turismodeportugal.android.visitportugal
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 Windo

ws 

υο 

3. Ιταλία http://www.italia.it/en/u

seful-info/mobile-

apps.html 

Discover 

Italy 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός για κάθε 

περιοχή της 

Ιταλίας 

Ρώμη http://www.agenziamob

ilita.roma.it/en/scarica-

le-nostre-app-3.html 

Muoversi 

a Roma 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ενημέρ

ωση 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Ενημέρωση σε 

πραγματοτικό 

χρόνο για τις 

δημόσιες και 

ιδιωτικές 

μεταφορές 

  Chiama 

Taxi 

Παροχή 

υπηρεσίας 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Εφαρμογή 

κλήσης ταξί 

  Io Guido 

Car 

Sharing 

Roma 

Παροχή 

υπηρεσίας 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Εφαρμογή 

ενοικίασης 

αυτοκινήτου. 

  IBus 

Roma 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

Ενημέρ

ωση 

 

Androi

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

Εφαρμογή 

σχετικά με την 

κινητηκότητα 

των 

http://www.italia.it/en/useful-info/mobile-apps.html
http://www.italia.it/en/useful-info/mobile-apps.html
http://www.italia.it/en/useful-info/mobile-apps.html
http://www.agenziamobilita.roma.it/en/scarica-le-nostre-app-3.html
http://www.agenziamobilita.roma.it/en/scarica-le-nostre-app-3.html
http://www.agenziamobilita.roma.it/en/scarica-le-nostre-app-3.html
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G2C d 

 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

λεωφορείων. 

  Qurami Παροχή 

υπηρεσίας 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

Androi

d 

iOS 

Windo

ws 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Εφαρμογή 

κράτησης 

εισητηρίων. 

4. Ελβετία http://www.makemyswi

tzerland.com/ 

 

Make My 

Switzerla

nd 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός 

Ελβετίας. 

Ζυρίχη 

Βέρνη 

Βασιλεία 

Λουγκάνο 

Λωζάνη 

Λουκέρνη 

Γενεύη 

http://www.myswitzerla

nd.com/en/city-guide-

apps.html 

 

City 

Guide 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός 

5. Βέλγιο       

Βρυξέλλε

ς 

http://visitbrussels.be/bi

tc/BE_en/content/15446

/mobile-application.do 

Visitbruss

els, 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. Δεν 

απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός 

http://www.makemyswitzerland.com/
http://www.makemyswitzerland.com/
http://www.myswitzerland.com/en/city-guide-apps.html
http://www.myswitzerland.com/en/city-guide-apps.html
http://www.myswitzerland.com/en/city-guide-apps.html
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
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 http://visitbrussels.be/bi

tc/BE_en/content/15446

/mobile-application.do 

kiosk.brus

sels 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. Δεν 

απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Ενημέρωση για 

τα τελευταία νέα 

της εφαρμογής 

visit.brussels 

 http://visitbrussels.be/bi

tc/BE_en/content/15446

/mobile-application.do 

Tales & 

Tours 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός 

6. 

Ολλανδία 

(Ευρώπη) 

http://www.holland.com

/global/tourism.htm 

Visit 

Holland 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Τουριστικός 

οδηγός 

7. Μεξικό http://politicacomunicad

a.com/agumovil/ 

AGUMóv

il 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

Androi

d 

iOS 

 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

απεικονίζει 

γραφικά την 

κατάσταση της 

κυκλοφορίας της 

πόλης. Και 

παρέχει τη 

δυνατότητα 

δημιουργίας 

αναφορών για 

καταστροφές 

8. 

Ολλανδία 

(Μίτσιγκα

ν, 

http://www.cityofhollan

d.com/generalpage/new

-citizen-request-

management-website-

City of 

Holland 

Mobile 

Παροχή 

υπηρεσίας 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

Δωρεά

ν. 

Απαιτεί

ται 

Πλατφόρμα 

καταγραφής 

αστικών 

προβλημάτων. 

http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/15446/mobile-application.do
http://www.holland.com/global/tourism.htm
http://www.holland.com/global/tourism.htm
http://politicacomunicada.com/agumovil/
http://politicacomunicada.com/agumovil/
http://www.cityofholland.com/generalpage/new-citizen-request-management-website-and-smartphone-app
http://www.cityofholland.com/generalpage/new-citizen-request-management-website-and-smartphone-app
http://www.cityofholland.com/generalpage/new-citizen-request-management-website-and-smartphone-app
http://www.cityofholland.com/generalpage/new-citizen-request-management-website-and-smartphone-app
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Ηνωμένες 

Πολιτείες) 

and-smartphone-app Androi

d 

iOS 

Windo

ws 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

9. 

Αργεντινή 

http://www.argentina.tra

vel/ 

Argentina 

Travel 

Guide 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

Androi

d 

iOS 

 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Ταξιδιωτικός 

οδηγός 

10. 

Λονδίνο 

http://www.londonandp

artners.com/ 

London 

Official 

City 

Guide 

Παροχή 

πληροφορι

ών 

 

G2C 

Ψυχαγ

ωγία 

 

 

Androi

d 

iOS 

Δωρεά

ν. (Δεν) 

Απαιτεί

ται 

σύνδεσ

η στο 

διαδίκτ

υο 

Ταξιδιωτικός 

οδηγός 

 

Πραγματοποιώντας μια σύντομη έρευνα (Πίνακας 5.2 Συγκεντρωτικός πίνακας 

χωρών/πόλεων του εξωτερικού που παρέχουν κινητή εφαρμογή) σχετικά με τις 

εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί εκτός Ελλάδας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

ιδιαίτερη ανάπτυξη έχουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί και οι οδηγοί πόλεων (City Guide and 

Travel Guide). Ειδικά, στις μεγάλες πόλεις που είναι και πιο τουριστικές. Αυτοί οι 

οδηγοί παρέχουν πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση του 

ταξιδιού, καθώς και κατά τη διάρκειά του προτείνουν στον χρήστη πλήθος επιλογών από 

αξιοθέατα, μουσεία, εστιατόρια και ότι άλλο μπορεί να επισκεφτεί δείχνοντας του τις 

τοποθεσίες στο χάρτη. Όσον αφορά την αναζήτηση των συγκεκριμένων εφαρμογών είναι 

πολύ απλή, αφού κανείς μπορεί να πληκτρολογήσει την ονομασία της κάθε χώρας στα 

αγγλικά και οι συγκεκριμένες εφαρμογές εμφανίζονται από τις πρώτες. Τέλος, όλες οι 

εφαρμογές παρέχονται χωρίς κάποιο κόστος και στις περισσότερες δεν απαιτείται καν 

σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 

http://www.cityofholland.com/generalpage/new-citizen-request-management-website-and-smartphone-app
http://www.argentina.travel/
http://www.argentina.travel/
http://www.londonandpartners.com/
http://www.londonandpartners.com/
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1. Ισπανία 

1.1 Μαδρίτη 

Πολλές ισπανικές πόλεις έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τις δικές τους κινητές 

εφαρμογές (mobile applications) για να βελτιώσουν την εντύπωση που έχουν για τις 

διάφορες δημοτικές υπηρεσίες οι πολίτες, καθώς και τη γνώμη των τουριστών. 

Η δημοτική εταιρία μεταφορών της Μαδρίτης (Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid (EMT)) είναι μια ανώνυμη εταιρία που παρέχει υπηρεσίες 

δημόσιων μεταφορών και ανήκει στο δήμο της πόλης.  

 Η εφαρμογή «Parking Madrid» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους δημόσιους 

χώρους στάθμευσης στη Μαδρίτη δίνοντας επιπλέον πληροφορίες όπως: τους 

ελεύθερους χώρους στάθμευσης, τα ωράρια λειτουργίας τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

τους, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει τον υπολογισμό των βέλτιστων 

διαδρομών και πληροφορίες σχετικά με κοντινά σημεία ενδιαφέροντος του χρήστη με 

στοιχεία και εικόνες από αυτά. Τέλος, παρέχει οδηγίες πλοήγησης και τουριστικές 

πληροφορίες (περισσότερες πληροφορίες στο www.esmadrid.com). 

 

Εικόνα 5.2.1 Απεικόνιση εφαρμογής «Parking Madrid» 

Πηγή: [ΕΜΤ] 

Ο επίσημος τουριστικός οδηγός της Μαδρίτης «Official Madrid Guide» παρέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει ένας χρήστης να προετοιμάσει το 

ταξίδι του, όπως τις μεταφορές του, τα κέντρα τουριστικών πληροφοριών, τις μεθόδους 

πληρωμής, την προσβασιμότητα, τις ώρες λειτουργίας, χάρτες, τα αξιοθέατα που θα 

επισκεφτεί (μουσεία, μνημεία, πάρκα, εστιατόρια, καταστήματα, νυχτερινά κέντρα 

http://www.esmadrid.com/
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κ.τ.λ.), ξεναγήσεις, τουριστικές διαδρομές, καθώς και ένα πλήρες πρόγραμμα 

εκδηλώσεων (εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες και αθλητικές δραστηριότητες). 

 

Εικόνα 5.2.2 Απεικόνιση εφαρμογής «Official Madrid Guide» 

Πηγή: [ΕΜΤ] 

Τέλος, μέσω της εφαρμογής «EMT Madrid» παρέχονται πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες της δημοτικής εταιρείας μεταφορών της Μαδρίτης, όπως υπολογισμός 

διάρκειας μιας διαδρομής, δρομολόγια, γραμμές και στάσεις λεωφορείων, ενημέρωση  

καθυστερήσεων δρομολογίων κ.ά.  

 

Εικόνα 5.2.3 Απεικόνιση εφαρμογής «EMT Madrid» 

Πηγή: [ΕΜΤ] 

1.2 Βαλένθια 

Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ισπανίας, η Βαλένθια, έχει δημιουργήσει μια 

εφαρμογή που ονομάζεται Valencia Aumentada. Η εφαρμογή αυτή παρέχει πληροφορίες 
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σχετικά με τις δημοτικές εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο (real-

time information).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2.4 Απεικόνιση εφαρμογής «Valencia Aumentada» 

Πηγή: [Βαλένθια] 

1.3 Σανταντέρ  

Μια άλλη πόλη της Ισπανίας, το Σανταντέρ, έχει επίσης υιοθετήσει δυο 

εφαρμογές. Η πρώτη ονομάζεται El Pulso de la Ciudad και προτρέπει τη συνεργασία των 

πολιτών με τις τοπικές αρχές μέσω της ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τοπικά 

περιστατικά και δραστηριότητες. Η δεύτερη εφαρμογή SmartSantander παρέχει στους 

πολίτες και στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικές με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την 

κυκλοφορία, τις αγορές, τις μεταφορές και τη διασκέδαση σε σχέση με 3.000 περίπου 

σημεία ενδιαφέροντος. 

 

Εικόνα 5.2.5 Απεικόνιση εφαρμογής «El Pulso de la Ciudad» 

Πηγή: [Σανταντέρ] 
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Εικόνα 5.2.6 Απεικόνιση εφαρμογής «SmartSantander» 

  Πηγή: [Σανταντέρ] 

1.4 Σανταντέρ Χιχόν 

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή «Merkur» της πόλης της Χιχόν, η 

οποία προσαρμόζει τη δημοτική ιστοσελίδα της πόλης σε όλες τις φορητές συσκευές και 

σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, παρέχοντας έτσι στους πολίτες και στους επισκέπτες 

πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2.7 Απεικόνιση εφαρμογής SmartSantander 

Πηγή: [Χιχόν] 

2. Πορτογαλία 

Η επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της Πορτογαλίας αναπτύχθηκε από την Turismo de 

Portugal, Ι.Ρ., την εθνική τουριστική επιτροπή. Αυτή είναι υπεύθυνη για την προώθηση, 

την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της τουριστικής δραστηριότητας.  

 Η εφαρμογή «Visit Portugal Travel Guide» παρέχει ταξιδιωτικές πληροφορίες 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη (όπως ήλιος και θάλασσα, μίνι διακοπές, τέχνη 

και πολιτισμός, θρησκευτικός τουρισμός, φύση, υπαίθριες δραστηριότητες, surfing, 

γκολφ, ναυτικός τουρισμός, γαστρονομία και κρασιά, υγεία και ευεξία, ρομαντισμός, 

οικογένεια, γκολφ) και για τις επτά πορτογαλικές περιφέρειες. Παρέχει άμεση πρόσβαση 

σε πραγματικό χρόνο σε τουριστικές πληροφορίες. Ο χρήστης όταν βρίσκεται εκεί 
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μπορεί να βρει τι υπάρχει κοντά του σχετικά με τη διαμονή του, τις τουριστικές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τα μουσεία, τα μνημεία, τις παραλίες, τις 

προστατευόμενες περιοχές, χρήσιμα τηλέφωνα, μεταξύ πολλών άλλων. 

 

Εικόνα 5.2.8 Απεικόνιση εφαρμογής «Visit Portugal Travel Guide» 

Πηγή: [Turismo de Portugal] 

3. Ιταλία 

Όσον αφορά την Ιταλία, ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας της 

να κατεβάσει διάφορες εφαρμογές (όπως ενημέρωσης, διασκέδασης, παροχής GPS) 

ανάλογα με την περιοχή/πόλη που τον ενδιαφέρει. Χαρακτηριστικά αναφέρονται δυο 

παραδείγματα για τις περιφέρειας της Απουλίας και της Μπαζιλικάτας. Στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Ιταλίας, όπου βρίσκονται οι συγκεκριμένες περιφέρειες, 

παρέχονται τουριστικοί οδηγοί, εφαρμογές κυρίως με παροχή τοπικών πληροφοριών.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2.9 Απεικόνιση εφαρμογής « Discover Italy » 

Πηγή: [Italia] 

 Ο  οργανισμός υπηρεσιών Ρώμης ανέπτυξε την εφαρμογή «Muoversi a Roma 

App ufficiale» για την ενημέρωση και την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των 
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πολιτών, των επισκεπτών και γενικότερα των χρηστών της εφαρμογής για την κίνηση. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να αναζητήσει στο χάρτη μια διαδρομή και να επιλέξει 

το πώς και το πότε θα κινηθεί προς τον επιλεγμένο προορισμό, να ενημερωθεί σχετικά 

με τη θέση του λεωφορείου, τον χρόνο αναμονής και το επίπεδο της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης των δρόμων. Επίσης, μπορεί ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται να 

πληροφορηθεί και για τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντός του (φαρμακεία, αξιοθέατα και 

άλλα), καθώς και για τα τελευταία νέα σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές 

μεταφορές.  

 

Εικόνα 5.2.10 Απεικόνιση εφαρμογής «Discover Italy» 

Πηγή: [Mobility agency Roma] 

 Η εφαρμογή «Chiama Taxi 060609» αποτελεί την επίσημη εφαρμογή της 

υπηρεσίας κλήσης ταξί. Το νέο αυτό σύστημα καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη την 

κλήση ενός ένα ταξί μέσω της άμεσης τηλεφωνικής επαφής (VOIP) μεταξύ του χρήστη 

και του πλησιέστερου οδηγού ταξί. 
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Εικόνα 5.2.11 Απεικόνιση εφαρμογής «servizio Chiama Taxi 060609» 

Πηγή: [Mobility agency Roma] 

 Το «IOGuido Car Sharing» είναι μία απλή εφαρμογή για την πρόσβαση στην 

υπηρεσία του «Car Sharing Roma». Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής 

αυτοκινήτου της αρεσκείας του και με τη λειτουργία FollowMe μπορεί να αποθηκεύσει 

την τρέχουσα θέση του και η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα τη διαδρομή του και τον 

καθοδηγεί στον προορισμό του. 

 

Εικόνα 5.2.12 Απεικόνιση εφαρμογής «IOGuido Car Sharing» 

Πηγή: [Mobility agency Roma] 

Μέσω της εφαρμογής «iBus Roma» ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά 

με την εξέλιξη του δρομολογίου του λεωφορείου που επιθυμεί. Έτσι, γνωρίζει ακριβώς 

τον χρόνο αναμονής του λεωφορείου, καθώς και εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

καθυστέρησης.  
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Εικόνα 5.2.13 Απεικόνιση εφαρμογής «iBus Roma» 

Πηγή: [Mobility agency Roma] 

Η εφαρμογή «Qurami» δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να «κάνει ουρά για 

εκείνον» ώστε μην σπαταλάει ο ίδιος το χρόνο του περιμένοντας στην ουρά. Τον 

ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για το χρόνο αναμονής του, καθώς του στέλνει 

ειδοποίηση/μήνυμα με τον αριθμό της σειράς που έχει. Μερικές από τις πόλεις που 

χρησιμοποιείται αυτή η εφαρμογή είναι: η Ρώμη, το Μιλάνο, το Τορίνο, η Τεργέστη, η 

Φλωρεντία.  

 

Εικόνα 5.2.14 Απεικόνιση εφαρμογής «Qurami» 

Πηγή: [Mobility agency Roma] 

4. Ελβετία 

Η Ελβετία μέσω της εφαρμογής «Make My Switzerland» προσφέρει έναν πλούσιο 

τουριστικό οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της: 

τι μπορούν να κάνουν, τι να δουν, τι να επισκεφτούν είναι μόνο μερικές από τις 

δυνατότητες που προσφέρονται. 

 

Εικόνα 5.2.15 Απεικόνιση εφαμορμογής «Make My Switzerland» 
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Πηγή: [Ελβετία] 

Επίσης, τουριστικοί οδηγοί «City Guide Apps» προσφέρονται από την Ζυρίχη, 

την Βέρνη, την Βασιλεία, το Λουγκάνο, την Λωζάννη, την Γενεύη, την Λουκέρνη και 

την Ελβετία.  

 

Εικόνα 5.2.16 Απεικόνιση εφαρμογών «City Guide Apps» 

Πηγή: [Ελβετία] 

5.1 Βρυξέλλες 

Το «VISITBRUSSELS» αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή για να γνωρίσει 

κάποιος τις Βρυξέλλες. Είναι ο επίσημος τουριστικός οδηγός. Υπηρεσίες που προσφέρει: 

χάρτης της περιοχής ή λίστα όπου εμφανίζονται διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, όπως 

μουσεία, μνημεία και τοποθεσίες, εκδηλώσεις, αξιοθέατα, εστιατόρια/μπαρ και  

καφετέριες, νυχτερινά κέντρα, ξενοδοχεία και ξενώνες. 

 

Εικόνα 5.2.17 Απεικόνιση εφαρμογών «visit.brussels» 

Πηγή: [Βρυξέλλες] 

Συμπληρωματική εφαρμογή αποτελεί η «kiosk.brussels», η οποία παρέχει 

ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εκδόσεις της παραπάνω εφαρμογής.  
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Εικόνα 5.2.18 Απεικόνιση εφαρμογών «kiosk.brussels» 

Πηγή: [Βρυξέλλες] 

Τέλος, έναν ακόμη προσωπικό ξεναγό αποτελεί η εφαρμογή «Tales & Tours». 

Μέσα από χάρτες, εικόνες, ήχους και βίντεο μπορεί κανείς να βρει οδηγίες για 

ποδηλασία, πεζοπορία, μουσεία και πινακοθήκες, πάρκα, ζωολογικούς κήπους, για την 

τέχνη, τη νυχτερινή ζωή, τον αθλητισμό και άλλα πολλά. 

 Άλλες πόλεις που έχουν υιοθετήσει αυτή την εφαρμογή είναι: το Βερολίνο,  η 

Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, η Κοπεγχάγη, 

η Μπαρτσελόνα, το Λονδίνο, η Ρώμη, η Μαγιόρκα, το Παρίσι, το Μπέβερλι, το 

Μπράιτον, το Κέιμπριτζ, το Καντέρμπερι, το Τσέλτεναμ, το Εδιμβούργο, το Έλι, η 

Γλασκώβη, η Οξφόρδη, το Στράτφορντ.  

 

Εικόνα 5.2.19 Απεικόνιση εφαρμογών «Tales & Tours» 

Πηγή: [Βρυξέλλες] 
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6. Ολλανδία στην Ευρώπη 

Η εφαρμογή «Visit Holland» είναι μια πρωτοβουλία του Netherlands Board of Tourism 

& Conventions (NBTC) και παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες, όμορφες εικόνες και 

χάρτες για κάθε μεγάλη πόλη της Ολλανδίας. Επίσης, παρέχει πλήρη λίστα από μουσεία, 

αξιοθέατα, φυσικές τοποθεσίες, καταστήματα κ.ά. Τέλος, διαθέτει μια επιλογή «Near 

Me» («Κοντά μου»), η οποία παρουσιάζει στον χρήστη μέσω χάρτη όλα τα σημεία 

ενδιαφέροντός του, που είναι σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από την τρέχουσα θέση του. 

 

Εικόνα 5.2.20 Απεικόνιση εφαρμογών «Visit Holland» 

Πηγή: [Ολλανδία] 

7. Μεξικό 

 Η πόλη του Μεξικού, προσπαθώντας να κάνει ένα βήμα παραπέρα για να γίνει 

μια πόλη ψηφιακή, ανέπτυξε την εφαρμογή «AGUMóvil». Είναι μια εφαρμογή που 

απεικονίζει γραφικά την κατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους και προτείνει 

εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή μποτιλιαρίσματος, διαδηλώσεων ή την αργή 

κίνηση για να μειωθεί ο χρόνος οδήγησης στην πόλη. Επίσης, μέσω αυτής της 

εφαρμογής οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για περιστατικά 

σχετικά με την αστική υποδομή, όπως καταστροφές σε πεζοδρόμια, δρόμους, διαρροή 

νερού, ελλιπή φωτισμό. Για κάθε αναφορά υπάρχει σχετικό προφίλ στην εφαρμογή.  
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Εικόνα 5.2.21 Απεικόνιση εφαρμογών «AGUMóvil» 

Πηγή: [Μεξικό] 

8. Ολλανδία, Μίτσιγκαν, Ηνωμένες Πολιτείες  

Η πόλη της Ολλανδίας του Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ μέσω της εφαρμογής «City of 

Holland Mobile» θέλει να ενισχύσει και να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών της. 

Πρόκειται για μία πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να 

αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα/θέμα τον απασχολεί σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια, 

την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον κ.τ.λ. 

 

Εικόνα 5.2.22 Απεικόνιση εφαρμογών «City of Holland Mobile» 

Πηγή: [Ολλανδία] 

9. Αργεντινή 

Η εφαρμογή «Argentina Travel Guide» είναι μια τουριστική εφαρμογή, η οποία 

παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τουριστικά 

αξιοθέατα της Αργεντινής. Παρέχει χάρτες, κατάλογο με τις κύριες τουριστικές 

υπηρεσίες της χώρα, τον καιρό, τα αεροδρόμια, τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού 

δρομολογίου κ.ά. 

 

Εικόνα 5.2.23 Απεικόνιση εφαρμογής «Argentina Travel Guide» 
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Πηγή: [Αργεντινή] 

10. Λονδίνο 

Επίσημο ταξιδιωτικό οδηγό προσφέρει η πόλη του Λονδίνου μέσω της εφαρμογής 

«London Official City Guide». Παρέχει χάρτες, πληροφορίες για αξιοθέατα, 

εστιατόρια, δραστηριότητες της πόλης κ.τ.λ. 

 

Εικόνα 5.2.24 Απεικόνιση εφαρμογής «London Official City Guide» 

Πηγή: [Λονδίνο] 

 

5.2.1 Επιπλέον κινητές εφαρμογές (mobile apps) 

 

Η εφαρμογή «MyCityHighlight Travel Guide» ενώνει όλες τις εφαρμογές μιας πόλης σε 

μία εφαρμογή. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για μία εφαρμογή με την οποία οι ταξιδιώτες 

μπορούν να επισκεφθούν για παράδειγμα ένα αξιοθέατο και έπειτα να το 

βαθμολογήσουν και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Επίσης, προσφέρει ενημέρωση για 

εκπτώσεις και ειδικές προσφορές, για γεγονότα που μόνο οι ντόπιοι γνωρίζουν (π.χ. 

φεστιβάλ δρόμου), συμβουλές για σουβενίρ, καθώς και για χρήσιμες τοποθεσίες, όπως 

δημόσιες τουαλέτες, ΑΤΜ ή κέντρα έκτακτης ανάγκης. Τέλος, προσφέρει προσωπικό 

ημερολόγιο ταξιδιού, καθώς και chat room για συνομιλίες με ντόπιους και 

συνταξιδιώτες.  

 Οι πόλεις, οι οποίες παρέχουν αυτή την εφαρμογή είναι: στην Αυστρία: η Βιέννη, 

στην Αγγλία: το Λονδίνο, στην Γαλλία: το Παρίσι, στην Γερμανία: το Βερολίνο, η 

Κολωνία, το Αμβούργο, το Μόναχο, στην Ολλανδία: το Άμστερνταμ, στην Ισπανία: η 

Βαρκελώνη, στην Ελβετία: η Βασιλεία, η Βέρνη, η Γενεύη, η Λουκέρνη, η Ζυρίχη. 
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Εικόνα 5.2.25 Απεικόνιση εφαρμογής «MyCityHighlight Travel Guide» 

Πηγή: [MyCityHighlight] 

 Επιπλέον, πόλεις της Ευρώπης, όπως η Λαμία, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη, το 

Ελσίνκι, η Λισαβόνα, το Μάντσεστερ και η Ρώμη, προχώρησαν στη δημιουργία 

«έξυπνων» εφαρμογών μέσω της δράσης «Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ» (ICT 

PSP) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτομία (CIP). Οι εφαρμογές αυτές, «SmartCitySDK», αφορούν την εξυπηρέτηση 

της καθημερινότητας των πολιτών στους τομείς των μετακινήσεων, της 

συμμετοχικότητας και του τουρισμού (mobility, participation, tourism). 

Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου, καθώς και 

για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του, προβλέπεται η δημιουργία ενός κοινού και 

ενιαίου λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source), CitySDK, που θα μπορεί να 

αξιοποιηθεί και να επεκταθεί περαιτέρω είτε από τις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, 

είτε από άλλες που θα επιθυμούσαν τη χρήση του. 

 

Εικόνα 5.2.26 Απεικόνιση εφαρμογής «SmartCitySDK» 

Πηγή: [CitySDK] 
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5.3 Μελέτες περιπτώσεων δήμων της Ελλάδας 

Η αναζήτηση των κινητών εφαρμογών που παρέχονται από τους δήμους της Ελλάδας 

έγινε μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες των δήμων. Οι δήμοι ελέγχθηκαν σύμφωνα με 

τα στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως είδαμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ Β 2147/26-9-11) 

όλες οι ελληνικές κοινότητες υποχρεούνται να κατέχουν και να διαχειρίζονται μια 

ιστοσελίδα (website). Έτσι, σχεδόν σε όλους  τους δήμους με μια πρώτη αναζήτηση στη 

μηχανή αναζήτησης της «google» εμφανίζεται σαν πρώτη επιλογή ο επίσημος ιστότοπος 

του κάθε δήμου, εκτός από ελάχιστους που είτε δεν είχαν είτε δεν λειτουργούσε, όπως 

του Δίου-Ολύμπου (νομός Πιερίας), των Πρεσπών (νομός Φλωρίνης), του Μετσόβου 

(νομός Ιωαννίνων), της Αιγιαλείας και του Ερυμάνθου (νομός Αχαΐας), της Ζαχάρεως 

(νομός Ηλείας), των Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Δυτικού Τομέα Αθηνών), του 

Αγαθονησιού και των Λειψών (νομός Δωδεκανήσου).  

Ακόμη, σύμφωνα με το νόμο, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-

services), που θα παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κάθε δήμου, απαιτείται 

ο κάθε δήμος να παρέχει τις υπηρεσίες τουλάχιστον του 1ου επιπέδου, αυτό της 

ενημέρωσης (informational). Διαπιστώσαμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους δήμους 

της Ελλάδας, αλλά σε κάποιους δήμους δίνεται περισσότερο έμφαση σε τοπικές 

πληροφορίες παρά σε τουριστικές. Έτσι, οι περισσότερες ιστοσελίδες είναι απλές με 

τοπική ενημέρωση. Ενδεικτικά, αυτό συμβαίνει κυρίως σε «μικρούς» δήμους (δηλαδή 

χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον), όπως ο δήμος της Σιντικής ή της 

Ηράκλειας (νομός Σερρών), του Πολυγύρου (νομός Χαλκιδικής), του Νικολάου Σκουφά 

(νομός Άρτας), της Πρέβεζας (νομός Πρέβεζας), της Καρδίτσας (νομός Καρδίτσας).  

Ωστόσο, λίγοι δεν είναι οι δήμοι που έχουν επιλέξει να παρέχουν μερικές από τις 

υπηρεσίες τους και ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα την υποβολή παραπόνων, την άμεση 

επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Τέτοιοι δήμοι, μεταξύ 

άλλων, είναι ο δήμος Καβάλας ή Θάσου (νομός Καβάλας), Κομοτηνής (νομός Ροδόπης), 

Γαλατσίου (Κεντρικού Τομέα Αθηνών). Ιδέες που θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε 

επόμενο επίπεδο (m-services) και να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες και μέσω έξυπνων 

συσκευών. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο δήμος της Ξάνθης. Μέσα από την επίσημη 

ιστοσελίδα του δήμου παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και αναφοράς διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν π.χ. τους δρόμους, τους κάδους κ.τ.λ. Η υπηρεσία θα 
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μπορούσε να μετατραπεί σε κινητή εφαρμογή για αμεσότητα και χωρίς καθυστερήσεις 

επικοινωνίας και επίλυση προβλημάτων. 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί δήμοι που παρέχουν την υπηρεσία του 

χαρτογραφικού Portal (GIS) μέσω του οποίου παρέχονται γεωχωρικές πληροφορίες. 

Ουσιαστικά παρέχεται ένας χάρτης του δήμου μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να 

πληροφορηθεί σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα, τους πολιτιστικούς χώρους, τα 

νοσοκομεία, τις μεταφορές και για πολλά άλλα. Για παράδειγμα, αυτή η υπηρεσία 

παρέχεται από το δήμο Κορινθίων (νομός Κορινθίας), Ρεθύμνης (νομός Ρεθύμνης), 

Χανίων (νομός Χανίων), Ιεράπετρας (νομός Λασιθίου), Ηλιουπόλεως (κεντρικού τομέα 

Αθηνών).  

Σε επόμενο επίπεδο, υπάρχουν πολλοί δήμοι, οι οποίοι έχουν επίσημη παρουσία 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, g+, youtube κ.ά.),  όπως για 

παράδειγμα ο δήμος Καβάλας (νομός Καβάλας), Ξάνθης (νομός Ξάνθης), Παιονίας 

(νομός Κιλκίς), Κασσάνδρας (νομός Χαλκιδικής), Λαρισαίων (νομός Λαρίσης), Βόλου 

(νομός Μαγνησίας).  

Επιπλέον, υπάρχουν δήμοι που έχουν επιλέξει να παρέχουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο (free wi-fi) ενισχύοντας έτσι τη χρήση των κινητών συσκευών σε καθημερινό 

επίπεδο, όπως ο δήμος Σουλίου (νομός Θεσπρωτίας), Ζίτσας (νομός Ιωαννίνων), 

Βέροιας (νομός Ημαθίας), Έδεσσας (νομός Πέλλας), Μονεμβασίας (νομός Λακωνίας).  

Από την άλλη μεριά, «μεγάλοι» δήμοι με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον δεν θα 

έπρεπε να παρέχουν απλή πληροφόρηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ένας 

επισκέπτης θα έπρεπε να μπορεί να οργανώσει και να σχεδιάσει το ταξίδι του σε ένα 

τέτοιο δήμο μέσω πλούσιας κινητής πληροφόρησης. Η πολιτιστική πύλη του δήμου 

Αλεξάνδρειας (http://culture.alexandria.gr/) αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα που θα 

μπορούσε να μετατραπεί σε μία εφαρμογή ταξιδιωτικού οδηγού. Επίσης, ο δήμος της 

Νάουσας διαθέτει το http://www.visitnaoussa.gr/ που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

διαμονή, τις δραστηριότητες, τη διασκέδαση, τα ιστορικά στοιχεία κ.ά. και θα μπορούσε 

και αυτό να γίνει μια κινητή εφαρμογή. Άλλοι δήμοι με παρόμοιες υπηρεσίες είναι ο 

δήμος Ηγουμενίτσας, Ξάνθης, Τοπείρου, Γρεβενών, Καστοριάς, Δωδώνης, Ελασσόνας, 

Ιθάκης, Πόρου, Αίγινας, Αγίου Νικολάου, Ανάφης, Ικαρίας.  

Ακόμη, ο δήμος Παύλου Μελά προσφέρει ηλεκτρονικά την υπηρεσία «Έχετε 

παράπονα; Τα παράπονα σας στο Δήμαρχο». Πρόκειται για έναν μηχανισμό διαχείρισης 

http://culture.alexandria.gr/
http://www.visitnaoussa.gr/
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αιτημάτων, ο οποίος τίθεται στην υπηρεσία των πολιτών, προκειμένου αυτοί να 

διατυπώνουν τα αιτήματά τους και τα παράπονά τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, ο 

δήμος Πυλαία-Χορτιάτη προσφέρει την υπηρεσία «e-Βοήθεια στο Σπίτι», δηλαδή 

υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με μακροχρόνιες ανάγκες ώστε να αποκτήσουν 

ποιοτικά μια καλύτερη ζωή. Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να προσφέρονται και 

μέσω μιας κινητής εφαρμογής για να βρίσκεται κυριολεκτικά η κλήση βοήθειας στο χέρι 

των πολιτών πατώντας μόνο ένα κουμπί σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε 

περιστατικό, όπως μια πτώση ή μια πυρκαγιά. 

Παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας (βλ. Παράρτημα: Πίνακας Α.1 

Συγκεντρωτικός πίνακας των δήμων όλης της Ελλάδας με την κινητή τους εφαρμογή ή 

όχι) των εφαρμογών των δήμων της Ελλάδας που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το 

κεφάλαιο. Η κατηγοριοποίηση έγινε ανά περιφέρεια, νομό και δήμο. Πιο συγκεκριμένα, 

ο πίνακας αυτός δομείται ως προς την περιφέρεια/το νομό/το δήμο και την επίσημη 

ιστοσελίδα του δήμου που αναφέρεται, και τέλος, την κινητή υπηρεσία και την ονομασία 

της, εφόσον ένας δήμος παρέχει κάποια. Σε διαφορετική περίπτωση η στήλη του πίνακα 

παραμένει κενή.  

 

5.3.1 Επιπλέον κινητές εφαρμογές (mobile apps) 

Ένας δήμος μέσω μιας κινητής εφαρμογής μπορεί να αποκτήσει διαφάνεια, αξιοπιστία, 

ταχύτητα και αμεσότητα. Επίσης, άμεση, γρήγορη και με σύγχρονο τρόπο επικοινωνία 

με τον πολίτη και τον επισκέπτη. 

Δυστυχώς, όμως, πολλοί δήμοι, όπως παρουσιάζονται από τον παραπάνω πίνακα 

(Πίνακας 5.2 Συγκεντρωτικός πίνακας των δήμων όλης της Ελλάδας με την κινητή τους 

εφαρμογή ή όχι), δεν διαθέτουν μια κινητή εφαρμογή. Επιπλέον, αρκετοί δήμοι 

παρ’όλου που προσφέρουν μία, αυτή είναι κυρίως σε επίπεδο παροχής 

ταξιδιωτικών/τουριστικών πληροφοριών και όχι τόσο παροχής υπηρεσιών ως προς τους 

πολίτες/κατοίκους ενός δήμου, ενώ σε όλους δήμους ισχύει το αντίστροφο. Ενδεικτικά 

να αναφέρουμε ότι δήμοι όπως ο δήμος Αριστοτέλη, νομός Άρτας, Πύλης, Λαμίας, 

Γορτυνίας, Λήμνου, Ρόδου, Κω, Ηρακλείου παρέχουν ουσιαστικά ένα κινητό (mobile) 

τουριστικό οδηγό. Ενώ δήμοι όπως Κοζάνης, Καρπενήσιου, Αθηναίων, Γλυφάδα, 

Κισσάμου παρέχουν πληροφορίες/υπηρεσίες σχετικά με τα τοπικά προβλήματα για την 

άμεση επίλυση τους. Πιο συγκεκριμένα, ο νομός Θεσσαλονίκης παρέχει υπηρεσίες 
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σχετικές με την ανακύκλωση προς τους πολίτες, ενώ ο δήμος του Κισσάμου παρέχει 

υπηρεσίες που αφορούν την υγεία. 

Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι νησιά με ιδιαίτερο 

τουριστικό ενδιαφέρον και με ενημέρωνες ιστοσελίδες δεν προσφέρουν την αντίστοιχη 

κινητή εφαρμογή. Αυτό συμβαίνει ίσως, γιατί υπάρχει ήδη μία, η οποία, όμως, δεν έχει 

αναπτυχθεί με πρωτοβουλία του δήμου. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι: να 

γίνεται αναφορά αυτής στην ιστοσελίδα του δήμου, εφόσον πρόκειται για μία αξιόπιστη 

και συχνά ενημερωμένη εφαρμογή. Όπως για παράδειγμα, γίνεται στην περίπτωση του 

δήμου του Ηρακλείου.  

 

Παρακάτω παρουσιάσουμε πρωτοβουλίες κινητών εφαρμογών που 

αναπτύχθηκαν εκτός των δήμων. Οι εφαρμογές με την επωνυμία «MyGreeceTravel» 

έχουν ως σκοπό την προώθηση και την προβολή δραστηριοτήτων (κυρίως επιχειρήσεων) 

που σχετίζονται με τον τουρισμό. Παρακάτω εμφανίζονται τα μέρη/τόποι στα οποία 

έχουν αναπτυχθεί οι τουριστικοί οδηγοί της συγκεκριμένης επωνυμίας: 
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Εικόνα 5.3.1 Δήμοι με κινητή εφαρμογή από την MyGreeceTravel 

Πηγή: [MyGreeceTravel] 

Άλλες εφαρμογές αναπτύχθηκαν από το «GreekGuide» και αποτελούνται από 

travel και city guides, που καλύπτουν δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Μερικοί 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 5.3.2 Δήμοι με κινητή εφαρμογή από την GreekGuide.com 
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Πηγή: [GreekGuide.com] 

Επίσης, η Vodafone δημιούργησε το «EXPLORE GREECE», μία μοναδική 

εφαρμογή για την Ελλάδα. Είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός για τους πιο δημοφιλείς 

προορισμούς. Στο χάρτη του εμφανίζονται χιλιάδες σημεία ενδιαφέροντος, όπως 

αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, ATM, βενζινάδικα, φαρμακεία κ.ά.  

 

Εικόνα 5.3.3 Απεικόνιση εφαρμογή Vodafone EXPLORE GREECE 

Πηγή: [Vodafone EXPLORE GREECE] 

Τέλος, μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δημιουργήθηκαν οι εφαρμογές 

«Smart-Islands». Για την Ελλάδα, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών συνέβαλε στην 

ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής προωθητικού και τουριστικού περιεχομένου. Πρόκειται 

για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Smart-Islands», που έχει ως στόχο την προβολή και την 

προώθηση των νησιών της Γηραιάς Ηπείρου. Το κάθε νησί έχει ξεχωριστή, δική του 

εφαρμογή, την οποία ο χρήστης μπορεί να «κατεβάσει» στο κινητό του τηλέφωνο ή στο 

tablet του, ακόμη και εν κινήσει, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε αναλυτικό και 

πλούσιο πληροφοριακό υλικό, που αφορά το νησί. 

Η εφαρμογή παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση των νησιών και πληροφόρηση 

σχετικά με το ταξίδι, τη διαμονή, τη διασκέδαση, την ξεκούραση, την ιστορία, τον καιρό, 

τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας κ.ά. 

Παρακάτω εμφανίζονται τα νησιά, τα οποία έχουν αναπτύξει τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Όσον αφορά τα ελληνικά νησιά αυτά είναι: η Ιθάκη, η Ύδρα, η Σκιάθος, η 

Σαντορίνη, η Τήλος, η Χάλκη, το Αγκίστρι, η Κάλαμος, το Μεγανήσι και η Κάστος. Τα 

νησιά του εξωτερικού είναι η Μάλτα, η Ίμπιζα, η Λευκωσία και τα Ιταλικά νησιά: 

Λίπαρι, Αλικούντι, Παναρέα, Φιλικούντι, Βουλκάνο, Στρόμπολι, Σαλίνα. 
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Εικόνα 5.3.4 Δήμοι/Πόλεις με κινητή εφαρμογή από την Smart-Islands 

Πηγή: [Smart-Islands] 

 

5.4 Ελληνικοί Δήμοι που διαθέτουν κινητή εφαρμογή 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 5.3 Συγκεντρωτικός 

πίνακας των δήμων της Ελλάδας που παρέχουν κινητή εφαρμογή) εφαρμογών των 

δήμων του εσωτερικού που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. Η 

κατηγοριοποίηση έγινε ανά δήμο. Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας αυτός δομείται ως προς 

την περιφέρεια/νόμο/δήμο, την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και την εφαρμογή, που 

μπορεί να επισκεφτεί κανείς για να βρει και να κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή 

(application), την ονομασία, τη μορφή (δήμος προς πολίτες), τον τύπο της υπηρεσίας, 

την κατηγορία (διασκέδαση, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση πολίτη κ.ά.), την τεχνολογία 

που χρησιμοποιεί (Android, iOS), το κόστος απόκτησης της εφαρμογής και τέλος, την 

περιγραφή της κάθε υπηρεσίας.  

 

Πίνακας 5.4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας των δήμων της Ελλάδας που παρέχουν κινητή εφαρμογή 

Περιφέρεια/ 

Νομός/Δήμος 

Επίσημη 

Ιστοσελίδα 

Κινητή 

Υπηρε

σία/ 

Ονομα

σία 

Τύπος 

υπηρεσία

ς/ 

Μορφή 

Τεχνολογ

ία-

Λειτουργ

ικό/ 

Κατηγορ

ία 

Κόστος Περιγραφή υπηρεσίας 

Περιφέρεια 

Ανατολικής 
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Μακεδονίας 

& Θράκης 

2. Νομός 

Έβρου 

      

2.1 

Αλεξανδρούπ

ολης 

http://www.al

expolis.gr/ 

http://www.tie

da.gr/el/ 

Alexan

droupol

i Travel 

Guide 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία  

 

Android 

iOS 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

επίσημος ταξιδιωτικός 

οδηγός για το νομό του 

Έβρου. 

3. Νομός 

Καβάλας 

      

3.2 Καβάλας http://www.ka

vala.gov.gr/w

eb/guest/home 

http://www.ot

opostiszoisma

s.gr/index.php

/maps 

 

Κavala 

GetApp 

Παροχή 

υπηρεσία

ς 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Ενημέρωση του δήμου 

για καθημερινά 

προβλήματα. 

3.4Παγγαίο http://www.di

mospaggaiou.

gr/ 

Dimos 

Paggai

ou 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία  

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

ψηφιακός οδηγός  για 

τους χρήστες που 

σκοπεύουν να 

επισκεφθούν  τον δήμο. 

5. Νομός 

Ροδόπης 

      

5.4 

Μαρωνείας-

Σαπών 

http://dimosm

aroneiassapon

.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

Maroni

a-Sapes 

RSS 

Reader 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

πληροφό

ρηση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Η εφαρμογή αυτή 

προσφέρει εύκολη 

ενημέρωση για τα νέα 

του ιστότοπου του 

δήμου 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.alexpolis.gr/
http://www.tieda.gr/el/
http://www.tieda.gr/el/
http://www.kavala.gov.gr/web/guest/home
http://www.kavala.gov.gr/web/guest/home
http://www.kavala.gov.gr/web/guest/home
http://www.otopostiszoismas.gr/index.php/maps
http://www.otopostiszoismas.gr/index.php/maps
http://www.otopostiszoismas.gr/index.php/maps
http://www.otopostiszoismas.gr/index.php/maps
http://www.dimospaggaiou.gr/
http://www.dimospaggaiou.gr/
http://www.dimospaggaiou.gr/
http://dimosmaroneiassapon.gr/
http://dimosmaroneiassapon.gr/
http://dimosmaroneiassapon.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.maroneiasapesrssreader
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.maroneiasapesrssreader
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.maroneiasapesrssreader
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id=gr.maronei

asapesrssreade

r 

Νομός 

Ημαθίας 

      

6.2 Βέροια https://itunes.a

pple.com/us/a

pp/travellerco

mpanion/id74

1623888?mt=

8  

Travell

erCom

panion 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία 

 

Android 

iOS 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

ηλεκτρονικός 

τουριστικός οδηγός 

Νομός 

Θεσσαλονίκη

ς 

      

7.4 

Θερμαϊκού 

http://www.an

akyklosianthe

ss.gr/ 

anakykl

osi 

anThes

s 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Εξυπηρέ

τηση του 

πολίτη/εν

ημέρωση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Παροχή βασικών 

πληροφοριών για την 

ανακύκλωση 

7.5 Θέρμης https://smartci

ty.thermi.gov.

gr/improve/el/ 

IMCity

Thermi 

(Impro

ve My 

City 

Mobile

) 

Παροχή 

υπηρεσία

ς 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

 

Android 

iOS 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

προσφέρει στους 

πολίτες την δυνατότητα 

να βελτιώσουν την 

πόλη τους σε 

συνεργασία με την 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

7.5 Θέρμης http://www.an

akyklosianthe

ss.gr/ 

anakykl

osi 

anThes

s 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση  

 

Android 

 

Δωρεάν. Παροχή βασικών 

πληροφοριών για την 

ανακύκλωση 

7.7 

Καλαμαριάς 

http://www.an

akyklosianthe

anakykl

osi 

Παροχή 

πληροφο

Πληροφό

ρηση  

Δωρεάν. 

(Δεν) 

Παροχή βασικών 

πληροφοριών για την 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.maroneiasapesrssreader
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.maroneiasapesrssreader
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.maroneiasapesrssreader
https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/
https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/
https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
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ss.gr/ anThes

s 

ριών 

 

G2C 

 

Android 

 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

ανακύκλωση 

7.8 

Κορδελιού-

Ευόσμου 

http://www.ko

rdelio-

evosmos.gr/ 

Kordeli

o-

Evosm

os on 

mobile 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

  

Android 

 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Η εφαρμογή προσφέρει 

οδηγούς για Πολίτες, 

Επισκέπτες και 

Επιχειρηματίες για την 

πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Δήμου. 

7.12 Πυλαίας-

Χορτιάτη 

http://www.an

akyklosianthe

ss.gr/ 

anakykl

osi 

anThes

s 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση  

 

Android 

 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Παροχή βασικών 

πληροφοριών για την 

ανακύκλωση 

Νομός 

Σερρών 

      

11.6 Σερρών http://www.se

rres.gr/ 

Serres.

net 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση/δια

σκέδαση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

δίνεται η δυνατότητα 

στον κάθε δημότη να  

ενημερωθεί για 

ποικίλες εκδηλώσεις 

και ανακοινώσεις του 

Δήμου 

Νομός 

Χαλκιδικής 

      

12.1 

Αριστοτέλη 

http://www.xp

rgr.com/proje

cts/projects-29 

Experie

nce 

Arnaia 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

Πληροφό

ρηση/δια

σκέδαση 

 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

Βασικός τουριστικός 

οδηγός 

http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.kordelio-evosmos.gr/
http://www.kordelio-evosmos.gr/
http://www.kordelio-evosmos.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.anakyklosianthess.gr/
http://www.serres.gr/
http://www.serres.gr/
http://www.xprgr.com/projects/projects-29
http://www.xprgr.com/projects/projects-29
http://www.xprgr.com/projects/projects-29
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G2C iOS σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Νομός 

Κοζάνης 

      

15.3 Κοζάνης http://www.ko

zanh.gr/web/g

uest/home 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.kozan

h.edimotis&hl

=el 

 

e-

Δημότη

ς 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

δίνει τη δυνατότητα 

στους δημότες να 

κάνουν αναφορές 

προβλημάτων μέσω 

φωτογραφιών, να 

βρίσκουν τα τηλέφωνα 

του Δήμου και να 

μαθαίνουν τα νέα μέσω 

της επίσημης 

ιστοσελίδας. 

       

17 Νομός 

Άρτης, 18 

Νομός 

Θεσπρωτίας, 

19 Νομός 

Ιωαννίνων 20 

Νομός 

Πρέβεζας 

http://epirustre

asures.gr/ 

epirustr

easures 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση/ψυ

χαγωγία 

 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Ένα σύστημα 

περιήγησης για τα 

μνημεία της Ηπείρου 

Νομός 

Μαγνησίας 

      

23.2 Βόλου http://dimosvo

los.gr/?p=216

67  

Antipol

is QR 

project 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

ψυχαγωγ

ία 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Ο περιπατητής θα 

μπορεί να τα σκανάρει 

με την τηλεφωνική 

συσκευή του και 

αυτομάτως να λαμβάνει 

μια μικρή 

οπτικοακουστική 

αφήγηση βασισμένη 

στην ιστορική μνήμη 

του συγκεκριμένου 

http://www.kozanh.gr/web/guest/home
http://www.kozanh.gr/web/guest/home
http://www.kozanh.gr/web/guest/home
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozanh.edimotis&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozanh.edimotis&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozanh.edimotis&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozanh.edimotis&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozanh.edimotis&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozanh.edimotis&hl=el
http://epirustreasures.gr/
http://epirustreasures.gr/
http://dimosvolos.gr/?p=21667
http://dimosvolos.gr/?p=21667
http://dimosvolos.gr/?p=21667
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σημείου 

Νομός 

Τρικάλων 

      

24.2 Πύλης http://dimospy

lis.gr/ 

 

http://dimospy

lis.gr/qr-code/ 

 

Visit 

Pyli 

Mobile 

Site 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη/π

ληροφόρ

ηση 

 

 

Android 

iOS 

Windows 

BlackBer

ry 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Δυνατότητα σύνδεσης 

με την ιστοσελίδα του 

δήμου 

24.3 

Τρικκαίων 

http://trikalaci

ty.gr/ 

http://www.e-

trikala.gr/node

/38 

mobiP

ARK 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

εύκολη χρήση της 

υπηρεσίας ελεγχόμενης 

στάθμευσης 

24.3 

Τρικκαίων 

http://trikalaci

ty.gr/ 

http://app.my

way-

project.eu/ 

 

MyWa

y 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση 

 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

το πρόγραμμα μέσω 

κινητών υποδεικνύει 

γρηγορότερες, 

ασφαλέστερες και πιο 

υγιεινές διαδρομές 

μέσα στην πόλη. 

Νομός 

Ηλείας 

      

31.2 

Ανδρίτσαινας 

- Κρεστένων 

http://www.an

dritsainas-

krestenon.gov.

gr/ 

 

https://play.go

ΔΗΜΟ

Σ 

ΑΝΔΡΙ

ΤΣΑΙΝ

ΑΣ-

ΚΡΕΣΤ

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

 

Android 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

εφαρμογή ενημέρωσης 

για τα νέα του Δήμου 

http://dimospylis.gr/
http://dimospylis.gr/
http://dimospylis.gr/qr-code/
http://dimospylis.gr/qr-code/
http://trikalacity.gr/
http://trikalacity.gr/
http://www.e-trikala.gr/node/38
http://www.e-trikala.gr/node/38
http://www.e-trikala.gr/node/38
http://trikalacity.gr/
http://trikalacity.gr/
http://app.myway-project.eu/
http://app.myway-project.eu/
http://app.myway-project.eu/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikh.dimos.krestena
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ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.ikh.di

mos.krestena 

ΕΝΩΝ iOS 

 

ο 

31.3 Αρχαίας 

Ολυμπίας 

http://www.ar

xaiaolympia.g

ov.gr/portal/p

age/portal/mu

nicipality/Ho

me 

 

http://www.ar

xaiaolympia.g

ov.gr/portal/p

age/portal/mu

nicipality/mob

ile_main 

ΔΗΜΟ

Σ 

ΟΛΥΜ

ΠΙΑΣ 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

Windows 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

εφαρμογή ενημέρωσης 

για τα νέα του Δήμου 

31.6 Πηνειού http://www.di

mospineiou.g

ov.gr/portal/p

age/portal/mu

nicipality/Ho

me 

 

http://www.di

mospineiou.g

ov.gr/portal/p

age/portal/mu

nicipality/mob

ile_main 

ΔΗΜΟ

Σ 

ΠΗΝΕΙ

ΟΥ 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

εφαρμογή ενημέρωσης 

για τα νέα του Δήμου 

Νομός 

Ευρυτανίας 

      

34.1 

Καρπενησίου 

http://www.ka

rpenissi.gr/ 

 

http://www.no

voville.com/ 

novovil

le 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ηλεκτρονική 

πλατφόρμα 

καταγραφής και 

διαχείρισης 

προβλημάτων 

καθημερινότητας του 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikh.dimos.krestena
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikh.dimos.krestena
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikh.dimos.krestena
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikh.dimos.krestena
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/mobile_main
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/mobile_main
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/mobile_main
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/mobile_main
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/mobile_main
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/mobile_main
http://www.karpenissi.gr/
http://www.karpenissi.gr/
http://www.novoville.com/
http://www.novoville.com/


«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 97 

 ο δήμου. 

Νομός 

Φθιώτιδος 

      

36.5 Λαμιέων http://www.la

mia.gr/el/cont

ent/symmetoh

es-se-erga-tis-

ee 

Mobile 

TourGu

ide 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία  

 

Windows

, iOS, 

Android 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

τουριστικός οδηγός 

Λαμίας. 

 http://www.la

mia.gr/el/cont

ent/symmetoh

es-se-erga-tis-

ee 

Spot in 

Lamia 

 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία  

 

Windows 

iOS, 

Android 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Παροχή πληροφοριών 

(αξιοθέατα, 

εκδηλώσεις, χάρτες 

κλτ) της πόλης. 

 http://www.la

mia.gr/el/cont

ent/symmetoh

es-se-erga-tis-

ee 

Mobile 

Trouble

shooter 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Windows

, iOS, 

Android 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

καταγραφής 

προβλημάτων/υποβολή

ς αιτημάτων προς τις 

Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 http://www.la

mia.gr/el/cont

ent/symmetoh

es-se-erga-tis-

ee 

Lamia 

Transp

ort 

Assista

nt 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

 

Windows

, iOS, 

Android 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Συγκοινωνιακός 

Οδηγός για την Πόλη 

της Λαμίας 

Περιφέρεια 

Αττικής 

      

Βόρειος 

Τομέας 

Αθηνών 

      

http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
http://www.lamia.gr/el/content/symmetohes-se-erga-tis-ee
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37.5 Κηφισιάς http://www.ki

fissia.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=gr.barbaros

a.kifissia 

 

Κηφισι

ά 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Παροχή πληροφοριών 

για τον δήμο. 

37.9 Παπάγου 

- Χολαργού 

http://www.dp

apxol.gov.gr/ 

CITIF

Y - 

Papago

u – 

Cholar

gos 

Smart 

City 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

σύστημα άμεσης 

καταγραφής 

προβλημάτων σε κάθε 

γειτονιά της πόλης. 

37.11 

Φιλοθέης - 

Ψυχικού 

http://www.ps

ychiko.gov.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=eu.upcom.

psychiko 

Δήμος 

Φιλοθέ

ης - 

Ψυχικο

ύ 

Παροχή 

υπηρεσι

ών και 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία/διασκέ

δαση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Δυνατότητα 

ενημέρωσης για όλα τα 

σημεία ενδιαφέροντος 

που βρίσκονται στον 

Δήμο. Δίνεται και η 

δυνατότητα αναφοράς 

προβλήματος. 

Δυτικού 

τομέα 

Αθηνών 

      

38.5 

Περιστερίου 

http://www.pe

risteri.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=gr.enginius

.peristeri 

Δήμος 

Περιστ

ερίου 

Παροχή 

υπηρεσι

ών και 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Επικοινωνία του Δήμου 

με τον δημότη 

πληροφορίες και 

δυνατότητα πλοήγησης 

Ενημέρωση του χρήστη 

για κοντινά σημεία 

ενδιαφέροντος 

Κεντρικού 

Τομέα 

      

http://www.kifissia.gr/
http://www.kifissia.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.barbarosa.kifissia
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.barbarosa.kifissia
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.barbarosa.kifissia
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.barbarosa.kifissia
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.barbarosa.kifissia
http://www.dpapxol.gov.gr/
http://www.dpapxol.gov.gr/
http://www.psychiko.gov.gr/
http://www.psychiko.gov.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.upcom.psychiko
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.upcom.psychiko
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.upcom.psychiko
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.upcom.psychiko
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.upcom.psychiko
http://www.peristeri.gr/
http://www.peristeri.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.peristeri
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.peristeri
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.peristeri
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.peristeri
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.peristeri
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Αθηνών 

39.1 

Αθηναίων 

https://www.c

ityofathens.gr/ 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.crowd

policy.synathi

na&hl=el 

συνΑθ

ηνά 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Δράσεις που στόχο 

έχουν την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στην 

πόλη 

 https://www.c

ityofathens.gr/ 

 

 

https://www.c

ityofathens.gr/

vgenoumeathi

na 

 

 

Βγαίνο

υμε 

Αθήνα 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Διασκάδ

αση 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Αναζήτηση της πιο 

κοντινής επιχείρησης 

που συμμετέχει σε αυτή 

τη δράση 

 https://www.c

ityofathens.gr/ 

 

 

 

 

https://www.c

ityofathens.gr/

khe/protocol 

 

Αναζήτ

ηση 

Πρωτο

κόλλου 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Αναζητήση 

πληκτρολογώντας  τον 

αριθμό πρωτοκόλλου  

για να δούνε το 

ιστορικό που σχετίζεται 

με αυτό. 

 https://www.c

ityofathens.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.dwast

e.support_athe

ns 

My 

Citizen 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Εφαρμογή για άμεση 

εξυπηρέτηση πολιτών 

Δήμου Αθηναίων 

https://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdpolicy.synathina&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdpolicy.synathina&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdpolicy.synathina&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdpolicy.synathina&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdpolicy.synathina&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdpolicy.synathina&hl=el
https://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/vgenoumeathina
https://www.cityofathens.gr/vgenoumeathina
https://www.cityofathens.gr/vgenoumeathina
https://www.cityofathens.gr/vgenoumeathina
https://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/khe/protocol
https://www.cityofathens.gr/khe/protocol
https://www.cityofathens.gr/khe/protocol
https://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwaste.support_athens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwaste.support_athens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwaste.support_athens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwaste.support_athens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwaste.support_athens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwaste.support_athens
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Νοτίου τομέα 

Αθηνών 

      

40.2 Αλίμου http://www.ali

mos.gov.gr/el-

gr/Default.asp

x 

novovil

le 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

ηλεκτρονική 

πλατφόρμα 

καταγραφής και 

διαχείρισης 

προβλημάτων 

καθημερινότητας του 

δήμου. 

40.3 

Γλυφάδας 

http://www.gl

yfada.gr/front

office/portal.a

sp?cpage=NO

DE&cnode=2

00 

 

http://glyfada.

fixmycity.toda

y/ 

FixMy

City 

 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Εφαρμογή ενημέρωσης 

πρόβληματων της 

γειτονιάς στο δήμο. 

40.4 

Ελληνικού - 

Αργυρούπολη

ς 

http://www.ell

iniko-

argyroupoli.gr

/ 

 

http://imc.elli

niko-

argyroupoli.gr

/ 

Βελτιώ

νω την 

πόλη 

μου: 

Αιτήμα

τα - 

Παράπ

ονα - 

Προτά

σεις 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Αναφορά προβλημάτων 

του δήμου 

40.5 

Καλλιθέας 

http://www.ka

llithea.gr/ 

 

http://www.ka

llithea.gr/Defa

ult.aspx?pid=

257&la=1 

Δήμος 

Καλλιθ

έας 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη/π

ληροφορί

ες 

 

Android 

iOS 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Επικοινωνία του Δήμου 

με τον δημότη 

πληροφορίες και 

δυνατότητα πλοήγησης 

Ενημέρωση του χρήστη 

για κοντινά σημεία 

ενδιαφέροντος 

http://www.alimos.gov.gr/el-gr/Default.aspx
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/Default.aspx
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/Default.aspx
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/Default.aspx
http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=200
http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=200
http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=200
http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=200
http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=200
http://www.glyfada.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=200
http://glyfada.fixmycity.today/
http://glyfada.fixmycity.today/
http://glyfada.fixmycity.today/
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
http://imc.elliniko-argyroupoli.gr/
http://imc.elliniko-argyroupoli.gr/
http://imc.elliniko-argyroupoli.gr/
http://imc.elliniko-argyroupoli.gr/
http://www.kallithea.gr/
http://www.kallithea.gr/
http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=257&la=1
http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=257&la=1
http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=257&la=1
http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=257&la=1
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Ανατολική 

Αττική 

      

41.2 Βάρης - 

Βούλας - 

Βουλιαγμένης 

http://www.di

mosvoulas.gr/ 

 

http://www.vv

v.gov.gr/index

.php/2012-12-

28-13-24-

59/item/4009-

novovil 

Novovi

lle 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

ηλεκτρονική 

πλατφόρμας 

καταγραφής και 

διαχείρισης 

προβλημάτων 

καθημερινότητας του 

Δημότη. 

41.10 

Ραφήνας - 

Πικερμίου 

http://www.an

at-attiki.gr/ 

 

https://clickns

pot.com/ 

clickns

pot 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Εφαρμογή για την 

καταγραφή/αναφορά 

προβλημάτων του 

δήμου. 

Δυτική 

Αττική 

      

42.2 

Ελευσίνας 

http://www.el

efsina.gr/inde

x.aspx?sflang

=en 

Elefsin

aCultur

e 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία/διασκέ

δαση 

 

Android 

 

 Πολιτιστικός Οδηγός 

42.3 Μάνδρας 

- Ειδυλλίας 

http://www.m

andras-

eidyllias.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=gr.evolutio

n_isa.mandra 

Culhub Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Η εφαρμογή επιτρέπει 

στον κάθε 

εγγεγραμμένο χρήστη 

να αναρτήσει 

τεκμηριωμένο υλικό 

που βρίσκεται στην 

κατοχή του, 

43.3 Νικαίας - 

Αγίου 

http://www.ni

kaia-

eElecti

ons 

Παροχή 

πληροφο

εξυπηρέτ

ηση 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

εφαρμογή ενημέρωσης 

εκλογικών 

http://www.dimosvoulas.gr/
http://www.dimosvoulas.gr/
http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/4009-novovil
http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/4009-novovil
http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/4009-novovil
http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/4009-novovil
http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/4009-novovil
http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/4009-novovil
http://www.anat-attiki.gr/
http://www.anat-attiki.gr/
https://clicknspot.com/
https://clicknspot.com/
http://www.elefsina.gr/index.aspx?sflang=en
http://www.elefsina.gr/index.aspx?sflang=en
http://www.elefsina.gr/index.aspx?sflang=en
http://www.elefsina.gr/index.aspx?sflang=en
http://www.mandras-eidyllias.gr/
http://www.mandras-eidyllias.gr/
http://www.mandras-eidyllias.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.evolution_isa.mandra
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.evolution_isa.mandra
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.evolution_isa.mandra
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.evolution_isa.mandra
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.evolution_isa.mandra
http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
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Ιωάννου 

Ρέντη 

rentis.gov.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=e.Elections 

 

ριών 

 

G2C 

πολίτη 

 

Android 

 

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

αποτελεσμάτων. 

43.4 Πειραιώς http://www.pi

reasnet.gr/ 

 

http://www.de

stinationpirae

us.com/ 

Destina

tion 

Piraeus 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία/διασκέ

δαση 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Πολυοδηγός πόλης. 

Πληροφορίες σχετικά 

με τα αξιοθέατα, 

εκδηλώσεις, κτλ. 

 http://www.pi

reasnet.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=gr.greekin

g.gopiraeus 

Destina

tion 

Piraeus

, Go! 

Piraeus 

Applica

tion, 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία/διασκέ

δαση 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

City Guide για τον 

Πειραιά. 

 http://www.pi

reasnet.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.mk4d

roid.IMCity_P

ackPireas 

IMCity

Piraeus 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Η εφαρμογή επιτρέπει 

στους πολίτες του 

δήμου να υποβάλλουν 

εύκολα και γρήγορα 

πάσης φύσεως 

αιτήματα που αφορούν 

τη διαβίωση τους. 

 http://www.pi

reasnet.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

pireapp Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ηλεκτρονική 

πλατφόρμα 

καταγραφής και 

διαχείρισης 

προβλημάτων δημοσίου 

ενδιαφέροντος 

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=e.Elections
https://play.google.com/store/apps/details?id=e.Elections
https://play.google.com/store/apps/details?id=e.Elections
https://play.google.com/store/apps/details?id=e.Elections
http://www.pireasnet.gr/
http://www.pireasnet.gr/
http://www.destinationpiraeus.com/
http://www.destinationpiraeus.com/
http://www.destinationpiraeus.com/
http://www.pireasnet.gr/
http://www.pireasnet.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.greeking.gopiraeus
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.greeking.gopiraeus
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.greeking.gopiraeus
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.greeking.gopiraeus
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.greeking.gopiraeus
http://www.pireasnet.gr/
http://www.pireasnet.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mk4droid.IMCity_PackPireas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mk4droid.IMCity_PackPireas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mk4droid.IMCity_PackPireas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mk4droid.IMCity_PackPireas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mk4droid.IMCity_PackPireas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mk4droid.IMCity_PackPireas
http://www.pireasnet.gr/
http://www.pireasnet.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novoville.pireapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novoville.pireapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novoville.pireapp
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id=com.novov

ille.pireapp 

 

 

ο 

 http://www.pi

reasnet.gr/ 

 

http://zostonpi

rea.gr/ 

Zoston

pirea 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Πληροφό

ρηση  

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Κατάλογος 

Επιχειρήσεων Πειραιά 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσο

υ 

      

Νομού 

Αρκαδίας 

      

46.2 

Γορτυνίας 

http://www.go

rtynia.gov.gr/ 

Discov

er 

Gortyni

a 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία/διασκέ

δαση 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Ταξιδιωτικός Οδηγός 

του Δήμου Γορτυνίας. 

Νομός 

Κορινθίας 

      

47.2 

Κορινθίων 

http://openkor

inthos.gr/ 

openko

rinthos 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

 

G2C 

εξυπηρέτ

ηση 

πολίτη 

 

Android 

iOS 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Δίνεται η δυνατότητα 

σε κάθε πολίτη να 

αναφέρει προβλήματα 

σχετικά με τον δήμο. 

Νομός 

Λακωνίας 

      

48.3 Ευρώτα http://www.ev

rotas.gov.gr/el

/ 

Δήμος 

Ευρώτ

α 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

Διασκέδ

αση/πληρ

οφόρηση 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

Πολυοδηγός πόλης. 

Πληροφορίες σχετικά 

με τα αξιοθέατα, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novoville.pireapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novoville.pireapp
http://www.pireasnet.gr/
http://www.pireasnet.gr/
http://zostonpirea.gr/
http://zostonpirea.gr/
http://www.gortynia.gov.gr/
http://www.gortynia.gov.gr/
http://openkorinthos.gr/
http://openkorinthos.gr/
http://www.evrotas.gov.gr/el/
http://www.evrotas.gov.gr/el/
http://www.evrotas.gov.gr/el/
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https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=air.com.rd

c.development

.evrotas 

 

 

G2C 

 

Android 

 

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

εκδηλώσεις, κτλ. 

Περιφέρεια 

Βορείου 

Αιγαίου 

      

Νομός 

Λέσβου 

      

50.3 Λήμνου http://www.li

mnos.gov.gr/i

ndex.php 

 

http://limnosg

uide.gr/ 

Limnos 

Guide 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Διασκέδ

αση/πληρ

οφόρηση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

ενημερωτικό οδηγός 

του νησιού. 

Περιφέρια 

Νοτίου 

Αιγαίου 

      

Νομός 

Δωδεκανήσο

υ 

      

54.8 Κώ http://www.ko

s.gov.gr/defau

lt.aspx 

 

http://www.ko

s.gr/el/default.

aspx 

Kos 

Mobile 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Διασκέδ

αση/ψυχ

αγωγία 

 

Android 

iOS 

Windows 

 

Δωρεάν. 

Απαιτείτ

αι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Τουριστικός οδηγός 

νησιού 

54.11 Ρόδου http://www.rh

odes.gr/el/ 

 

Rodos 

Travel 

Guide 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

Διασκέδ

αση/ψυχ

αγωγία 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

Τουριστικός οδηγός 

νησιού 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.development.evrotas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.development.evrotas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.development.evrotas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.development.evrotas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.development.evrotas
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.development.evrotas
http://www.limnos.gov.gr/index.php
http://www.limnos.gov.gr/index.php
http://www.limnos.gov.gr/index.php
http://limnosguide.gr/
http://limnosguide.gr/
http://www.kos.gov.gr/default.aspx
http://www.kos.gov.gr/default.aspx
http://www.kos.gov.gr/default.aspx
http://www.kos.gr/el/default.aspx
http://www.kos.gr/el/default.aspx
http://www.kos.gr/el/default.aspx
http://www.rhodes.gr/el/
http://www.rhodes.gr/el/
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http://www.ro

dosisland.gr/ 

 

G2C 

 

Android 

iOS 

 

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Περιφέρεια 

Κρήτης 

      

Νομός 

Ηρακλείου 

      

55.4 

Ηρακλείου 

ΚΡΗΤΗΣ 

http://www.he

raklion.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=net.Diadra

sis.eChronomi

chaniHeraklio

n 

Περιήγ

ηση 

στην 

Ενετικ

ή 

Κάντια 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Διασκέδ

αση/πληρ

οφόρηση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

(Δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

εφαρμογή εικονικής 

περιήγησης 

 http://www.he

raklion.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.Muni

cipality.Herak

lionGuide 

Περιήγ

ηση 

στο 

Ηράκλε

ιο 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Διασκέδ

αση/ψυχ

αγωγία 

 

Android 

iOs 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Σύγχρονος 

ηλεκτρονικός οδηγός 

πόλης 

Νομός 

Λασιθίου 

      

56.2 

Ιεράπετρας 

http://www.ier

apetra.gov.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.hstech

.ierapetra 

Ierapetr

a 

Digital 

Museu

m 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Διασκέδ

αση/πληρ

οφόρηση 

 

Android 

 

Δωρεάν. 

Δεν 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Εφαρμογή σχετική με 

το Ψηφιακό Μουσείο 

Ιεράπετρας 

http://www.rodosisland.gr/
http://www.rodosisland.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.eChronomichaniHeraklion
http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Municipality.HeraklionGuide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Municipality.HeraklionGuide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Municipality.HeraklionGuide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Municipality.HeraklionGuide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Municipality.HeraklionGuide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Municipality.HeraklionGuide
http://www.ierapetra.gov.gr/
http://www.ierapetra.gov.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.ierapetra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.ierapetra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.ierapetra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.ierapetra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.ierapetra
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Νομός 

Χανίων 

      

58.4 

Κισσάμου 

http://www.ki

ssamos.gr/ 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.hstech

.kissamos 

 

Kissam

os 

mHealt

h 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

(ιατρική) 

 

G2C 

Εξυπηρέ

τηση 

πολίτη 

 

Android 

iOs 

Δωρεάν.  

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Φάκελος Φροντίδας 

Δημότη 

58.5 

Πλατανιά 

http://www.pl

atanias.gr/  

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=com.hstech

.kissamos 

 

Kissam

os 

mHealt

h 

Παροχή 

υπηρεσι

ών 

(ιατρική) 

 

G2C 

Εξυπηρέ

τηση 

πολίτη 

 

Android 

iOs 

Δωρεάν.  

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Φάκελος Φροντίδας 

Δημότη 

58.7 Χανίων http://www.ch

aniatourism.c

om/el/chania-

tour-guide-

for-ios-

android.html 

 

https://play.go

ogle.com/stor

e/apps/details?

id=gr.noveltec

h.cityguide.ha

nia&hl=el 

 

Chania 

Tour 

Guide 

Παροχή 

πληροφο

ριών 

 

G2C 

Ψυχαγωγ

ία/πληρο

φόρηση 

 

Android 

iOs 

Δωρεάν.  

(δεν) 

απαιτείτα

ι 

σύνδεση 

στο 

διαδίκτυ

ο 

Τουριστικός οδηγός 

δήμου 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5.4 Συγκεντρωτικός πίνακας των 

δήμων της Ελλάδας που παρέχουν κινητή εφαρμογή) είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς 

ότι οι δήμοι της Ελλάδας έχουν επιλέξει κυρίως να αναπτύσσουν δύο ειδών εφαρμογών. 

http://www.kissamos.gr/
http://www.kissamos.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
http://www.platanias.gr/
http://www.platanias.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hstech.kissamos
http://www.chaniatourism.com/el/chania-tour-guide-for-ios-android.html
http://www.chaniatourism.com/el/chania-tour-guide-for-ios-android.html
http://www.chaniatourism.com/el/chania-tour-guide-for-ios-android.html
http://www.chaniatourism.com/el/chania-tour-guide-for-ios-android.html
http://www.chaniatourism.com/el/chania-tour-guide-for-ios-android.html
http://www.chaniatourism.com/el/chania-tour-guide-for-ios-android.html
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Η πρώτη αφορά την ανάδειξη της πολιτιστικής ομορφιάς κάθε περιοχής, δηλαδή, 

πρόκειται για μια εφαρμογή τουριστικού οδηγού (tour guide)/πολυοδηγού με την οποία ο 

κάθε χρήστης, κάτοικος ή επισκέπτης, έχει τη δυνατότητα να μάθει, να δει, να 

εξερευνήσει αξιοθέατα, μουσεία, μαγαζιά, εκδηλώσεις, νυχτερινή ζωή, παραλίες, χάρτες 

κ.ά. Ενώ η δεύτερη δίνει περισσότερο έμφαση στη σχέση (άμεση επικοινωνία) ανάμεσα  

στις δημοτικές αρχές (δήμο) και στον πολίτη. Πρόκειται για κινητή εφαρμογή, η οποία 

δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του, να αναφέρει 

προβλήματα, αλλά και να προτείνει λύσεις και βελτιώσεις (mobile application for 

recording and management problems). Γενικότερα, είναι εύκολα στο να τις βρει ο 

χρήστης, αφού περιέχουν το όνομα του δήμου είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. 

Επίσης, όλες οι εφαρμογές που προσφέρονται είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κάποια 

συνδρομή. Τέλος, οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας, 

αφού το λογισμικό στο οποίο απευθύνονται είναι τα Android και iOs (τα πιο δημοφιλή). 

 

2.1 Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της πόλης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης 

περιοχής, αλλά και τη προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, η Τουριστική Ιαματική 

Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΤΙΕΔΑ) σε συνεργασία με την εταιρεία 

«SOFTWeb Adaptive I.T. Solutions» δημιούργησε μια εφαρμογή με την ονομασία 

«Alexandroupoli Travel Guide». Η εφαρμογή αυτή είναι ο επίσημος ταξιδιωτικός οδηγός 

για το νομό του Έβρου. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο γι' αυτούς που θέλουν να 

επισκεφθούν την Αλεξανδρούπολη, αλλά ακόμα και γι' αυτούς που ενδιαφέρονται να 

μάθουν τα πάντα για την περιοχή του Έβρου στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 5.3.5 Απεικόνιση εφαρμογής Alexandroupoli Travel Guide 

Πηγή: [ΤΙΕΔΑ] 
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Μέσω της εφαρμογής οι επισκέπτες, από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, 

μπορούν να βρουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για καταλύματα, εστιατόρια, 

εκδηλώσεις, παραλίες, αξιοθέατα, νυχτερινή ζωή, χρήσιμα τηλέφωνα και να λάβουν 

διάφορες επιπλέον πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη διαμονή τους. Η εφαρμογή έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να 

χρησιμοποιηθεί.  

3.2 Δήμος Καβάλας 

Η εφαρμογή «Κavala GetApp» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες του δήμου Καβάλας 

να ενημερώνουν άμεσα το συνδυασμό «Ο Τόπος της Ζωής μας» για τα προβλήματα της 

καθημερινότητάς τους, όπως λακκούβες, αδέσποτα, προβλήματα ύδρευσης/αποχέτευσης, 

εγκαταλελειμμένα οχήματα, σκουπίδια, κ.ά. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία στους δημότες να 

αναφέρουν το κάθε πρόβλημά τους ανά κατηγορία, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 

τεχνολογικά εργαλεία. 

 Η εφαρμογή αποτελεί ένα δείγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί η νέα 

δημοτική αρχή, όταν αναλάβει τα ηνία του δήμου, να συλλέγει τις πληροφορίες και  να 

παρεμβαίνει άμεσα για τη γρήγορη επίλυση των προβλημάτων. 

 

Εικόνα 5.3.6 Απεικόνιση εφαρμογής Κavala GetApp 

Πηγή: [Δήμος Καβάλας, 2015] 

3.4 Δήμος Παγγαίου 

Ο Δήμος Παγγαίου θέλοντας να παρέχει τον καλύτερο ψηφιακό οδηγό για αυτούς που 

σκοπεύουν να τον επισκεφτούν δημιούργησε την τουριστική εφαρμογή «Dimos 

Paggaiou». Η εφαρμογή αυτή διατίθεται δωρεάν και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

- Προβολή όλων των διαθέσιμων σημείων ενδιαφέροντος του δήμου Παγγαίου 

στο χάρτη με βάση τις συντεταγμένες τους. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρούνε τις 

καλύτερες παραλίες, μνημεία, μουσεία, λιμάνια, ξενοδοχεία και να επισκεφθούν τα πιο 
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όμορφα αξιοθέατα, ανακαλύπτοντας τα μυστικά της περιοχής. Επιπλέον, στην εφαρμογή 

υπάρχει και πληθώρα δεδομένων εναλλακτικού τουρισμού, όπως πεδία ανεμοπτερισμού, 

αναρριχητικά πεδία, καταφύγια κ.ά.  

- Προβολή της τρέχουσας θέσης του χρήστη στο χάρτη της εφαρμογής με τη 

χρήση ασύρματων δικτύων ή δορυφόρων GPS (ενεργοποίηση υπηρεσίας τοποθεσίας στις 

ρυθμίσεις της συσκευής). 

- Προβολή και υπολογισμός διαδρομών με βάση την τρέχουσα θέση του χρήστη 

πατώντας το κουμπί οδηγίες του Google Map στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης της 

εφαρμογής. Έτσι, εμφανίζει τη διαδρομή, την απόσταση, τη διάρκεια και πλοήγηση στο 

προτιμώμενο σημείο ενδιαφέροντος. 

- Μενού με πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για τον χρήστη (επικοινωνία, 

περιγραφή της εφαρμογής, πλοήγηση και ρυθμίσεις τοποθεσίας). 

 

 

Εικόνα 5.3.7 Απεικόνιση εφαρμογής DimosPaggaiou 

Πηγή: [dimospaggaiou, 2016] 

 

5.4 Μαρωνείας-Σαπών 

Η εφαρμογή «Maronia-Sapes RSS Reader» προσφέρει στον χρήστη εύκολη ενημέρωση 

για τα νέα (RSS) του δήμου και μπορεί κανείς να την βρει στην κεντρική σελίδα του 

δήμου Μαρώνειας Σαπών (www.dimosmaroneiassapon.gr). 

http://www.dimosmaroneiassapon.gr/
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Εικόνα 5.3.8 Απεικόνιση εφαρμογής Maronia-Sapes RSS Reader 

Πηγή: [Εφαρμογή Maronia-Sapes RSS Reader] 

6.2 Βέροια 

O δήμος Βέροιας αποφάσισε τη χρήση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής UrboTour, 

μέσω της ιστοσελίδας www.urbotour.com. Η υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει την 

κατασκευή ιστοσελίδας και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχείου εικόνας για ένα 

αξιοθέατο, το οποίο το εκτυπώνει σε πινακίδα και το τοποθετεί στο αντίστοιχο 

αξιοθέατο. Η πινακίδα περιλαμβάνει ένα γραμμωτό κωδικό δύο διαστάσεων (barcode 

τύπου QR code), ο οποίος μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών, 

κάνοντας χρήση κάποιας από τις πολλές διαθέσιμες εφαρμογές για αυτόν το σκοπό, όπως 

η εφαρμογή TravellerCompanion, και να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα 

του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης. [Tornosnews, 2015] 

Η σάρωση του κωδικού είναι εξαιρετικά απλή. Ο επισκέπτης ανοίγει την 

εφαρμογή, ενεργοποιείται αυτόματα η φωτογραφική μηχανή του κινητού και τοποθετεί 

απλά το κινητό του απέναντι από την πινακίδα. Χωρίς καν να πατήσει κάποιο κουμπί, η 

εφαρμογή σαρώνει τον κωδικό κι αυτόματα ανοίγει η ιστοσελίδα του αξιοθέατου. 

Ουσιαστικά λειτουργεί ως ανεξάρτητος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός, για τα 

αξιοθέατα που έχει επιλέξει ο δήμος. Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που περιέχονται 

στις ιστοσελίδες των αξιοθέατων. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να κατεβάζει την εφαρμογή 

και να έχει συνέχεια μαζί του τις πληροφορίες για την περιοχή. Η εφαρμογή, επίσης, 

λειτουργεί ως σαρωτής κωδικών QR, οπότε δεν χρειάζεται να έχει στον κινητό του 

ξεχωριστή εφαρμογή μόνο για την σάρωση των κωδικών. 

http://www.urbotour.com/
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Εικόνα 5.3.9 Η εφαρμογή TravellerCompanion. 

Πηγή: [Δήμος Βέροιας] 

7.5 Δήμος Θέρμης 

Ο Δήμος Θέρμης - Θεσσαλονίκης, με την ερευνητική ομάδα «Γνώσης και Πολυμέσων» 

(http://mklab.iti.gr/) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(www.iti.gr) και την ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης «URENIO» (www.urenio.org) δημιούργησαν την εφαρμογή «Βελτιώνω 

Την Πόλη Μου» («Improve My City Mobile»), η οποία προσφέρει στους πολίτες τη 

δυνατότητα να βελτιώσουν την πόλη τους σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες του δήμου να υποβάλλουν εύκολα και 

γρήγορα πάσης φύσεως αιτήματα που αφορούν τη διαβίωση τους, όπως για π.χ. 

σπασμένες λάμπες, απουσία κάδου απορριμμάτων, λακκούβες στο δρόμο, σπασμένα 

παγκάκια, επιπλέον φωτισμό, κ.λπ. Στη συνέχεια, τα αιτήματα μεταβιβάζονται στην 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου, όπου και δρομολογείται η διευθέτησή τους. 

 

http://www.urenio.org/
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Εικόνα 5.3.10 Απεικόνιση εφαρμογής Improve My City Mobile_Τhermi 

Πηγή: [Υπηρεσίες έξυπνης πόλης] 

Τέλος, η παρούσα εφαρμογή έχει προσαρμοστεί και στις ανάγκες του δήμου 

Θερμής και είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή: 

https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/  

 

7.4 Δήμος Θερμαϊκού, 7.5 Δήμος Θέρμης, 7.7 Δήμος Καλαμαριάς, 7.12 Δήμος 

Πυλαίας-Χορτιάτη 

Με πρωτοβουλία των δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Θερμαϊκού, 

Καλαμαριάς, Πυλαίας–Χορτιάτη) και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, Ανατολική 

Α.Ε., αναπτύχθηκε η εφαρμογή «anakyklosi anThess».  

Σε αυτή την «έξυπνη» εφαρμογή, παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του 

αντίστοιχου διαδικτυακού τόπου (http://www.anakyklosianthess.gr/) για την 

ανακύκλωση. Δηλαδή τι πετάμε και τι δεν πετάμε στον μπλε κάδο, σχετικές ειδήσεις για 

τη διαχείριση των αποβλήτων, τα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν 

αναπτυχθεί σε κάθε ένα από τους δήμους, όπως, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές 

στήλες, μαγειρικά έλαια κ.ά, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ανά δήμο. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη για τους δημότες είναι η αναζήτηση των σημείων συλλογής 

των επιμέρους ρευμάτων, που συνοδεύεται και  με τις σχετικές οδηγίες πλοήγησης. 

 

 

Εικόνα 5.3.11 Απεικόνιση εφαρμογής anakyklosi anThess 

Πηγή: [Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσσαλονίκης] 

7.8 Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 

Ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, θέλοντας να αναβαθμίσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

προσφέρει στους πολίτες της και για να τους έχει ενημερωμένους για όλα τα νέα που 

https://smartcity.thermi.gov.gr/improve/el/
http://www.anakyklosianthess.gr/
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συμβαίνουν και για όλες τις πληροφορίες που τους προσφέρει το Portal του δήμου, 

δημιούργησε την κινητή εφαρμογή «Kordelio-Evosmos on mobile». Η εφαρμογή 

προσφέρει οδηγούς για πολίτες, επισκέπτες και επιχειρηματίες κατά την πρόσβασή τους 

στις υπηρεσίες του δήμου.  

 

Εικόνα 5.3.12 Απεικόνιση εφαρμογής Kordelio-Evosmos on mobile 

Πηγή: [Kordelio-Evosmos on mobile] 

11.6 Δήμος Σερρών 

Η υλοποίηση της εφαρμογής «Serres.net» αναπτύχθηκε από το τμήμα πληροφορικής του 

δήμου Σερρών με εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα και με μηδενικό 

κόστος για το δήμο. Με την εφαρμογή «Serres.net» δίνεται η δυνατότητα στον κάθε 

δημότη να ενημερωθεί για ποικίλες εκδηλώσεις και ανακοινώσεις του δήμου Σερρών. 

  

Εικόνα 5.3.13 Απεικόνιση εφαρμογής Serres.net 

Πηγή: [Δήμος Σερρών] 

12.1 Δήμος Αριστοτέλη 

Η ταξιδιωτική ομάδα «Experience Greece» σε συνεργασία με τον δήμο Αριστοτέλη 

δημιούργησε μια πλήρως διαδραστική εφαρμογή, την «Experience Arnaia». Η εφαρμογή 

περιλαμβάνει: κείμενα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, πλούσιο φωτογραφικό 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 114 

υλικό, βίντεο και χάρτες, πληροφορίες για την ιστορία και την αρχιτεκτονική του 

οικισμού της Αρναίας, σημαντικά αξιοθέατα κ.ά.  

 

Εικόνα 5.3.14 Απεικόνιση εφαρμογής Experience Arnaia. 

Πηγή: [Experience Greece] 

15.3 Δήμος Κοζάνης 

Το «e-Δημότης» είναι μία εφαρμογή που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τον δήμο 

Κοζάνης και δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να κάνουν αναφορές προβλημάτων 

μέσω φωτογραφιών, να βρίσκουν τα τηλέφωνα του δήμου και να μαθαίνουν τα νέα μέσω 

της επίσημης ιστοσελίδας. 

 

Εικόνα 5.3.15 Απεικόνιση εφαρμογής e-Δημότης (Δήμος Κοζάνης) 

Πηγή: [e-Δημότης Δήμος Κοζάνης] 

17. Νομός Άρτης, 18. Νομός Θεσπρωτίας, 19. Νομός Ιωαννίνων, 20. Νομός 

Πρέβεζας 

Η εφαρμογή «Epirus Treasures» αφορά μνημεία της περιφέρειας της Ηπείρου και έχει 

αναπτυχθεί σε εφτά διαφορετικές γλώσσες. Περιέχονται μνημεία και από τους τέσσερις 

νομούς της Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας) και διαχωρίζονται 

περαιτέρω σε κατηγορίες, όπως αρχαιολογικά, βυζαντινά, ιστορικά, αλλά και μουσεία. 

Για κάθε μνημείο περιλαμβάνονται μια σύντομη περιγραφή, φωτογραφίες και ένα βίντεο 
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με περιγραφή. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης του μνημείου σε 

offline/online χάρτη, αλλά και δρομολόγησης του χρήστη από το σημείο που βρίσκεται 

προς το μνημείο. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα κοινοποίησης στα διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Εικόνα 5.3.16 Απεικόνιση εφαρμογής Epirus Treasures 

Πηγή: [Epirus Treasures] 

23.2 Βόλος 

Το «ANTIPOLIS» είναι ένα project/σχέδιο για το δημόσιο χώρο του Βόλου. Πρόκειται 

για ένα καινοτόμο  project με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες για 

επιλεγμένα σημεία της πόλης, με την ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογικών εφαρμογών 

(QR codes) και τη χρήση έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. [Μόσχος, 2013] 

Τα QR codes (Quick Response) θα τοποθετηθούν σε κομβικά ιστορικά σημεία 

της πόλης. Ο περιπατητής θα μπορεί να τα σκανάρει με την τηλεφωνική συσκευή του και 

αυτομάτως να λαμβάνει μια μικρή οπτικοακουστική αφήγηση βασισμένη στην ιστορική 

μνήμη του συγκεκριμένου σημείου. [Βόλος, 2014] 

Το «ANTIPOLIS» απευθύνεται τόσο στον επισκέπτη της πόλης όσο και στον ίδιο 

τον κάτοικό της, προσφέροντας μια τέταρτη διάσταση στο φυσικό τοπίο. «Αποτελεί μια 

διευρυμένη εμπειρία που συνδέει τον υλικό με τον ψηφιακό χώρο. Αξιοποιώντας  

καινοτόμο τεχνολογία, στην οποία μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση και να χειριστούν 

με απλό τρόπο, δίνεται η δυνατότητα της διασύνδεσης του αστικού τοπίου με μια 

ερμηνευμένη διάσταση του παρελθόντος.»  [Μόσχος, 2013] 
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Εικόνα 5.3.17 Απεικόνιση εφαρμογής ANTIPOLIS 

Πηγή: [Βόλος] 

24.2 Δήμος Πύλης 

Ο δήμος Πύλης δημιούργησε την εφαρμογή «Visit Pyli Mobile Site», η οποία είναι 

συμβατή για όλους τους τύπους των κινητών. Μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στον 

χρήστη (αφού πρώτα κατεβάσει μια QR Codes εφαρμογή στο κινητό του) να σκανάρει 

από το κινητό του ένα κωδικό QR και έτσι να μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα του 

δήμου. Εκεί υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από διάφορες περιοχές του δήμου, 

όπως και ενημέρωση για το πώς μπορεί να έρθει κανείς και πού μπορεί να διαμείνει στο 

δήμο.  

 

Εικόνα 5.3.18 Απεικόνιση εφαρμογής Visit Pyli Mobile Site 

Πηγή: [Δήμος Πύλης, 2014] 

24.3 Δήμος Τρικκαίων 

Πρώτον, ο δήμος Τρικκαίων θέλοντας να αντιμετωπίσει το έντονο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα στο κέντρο της πόλης δημιούργησε το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

(ΣΕΣ), το «mobiPARK». Το ΣΕΣ επιτρέπει στον οδηγό να σταθμεύσει το όχημά του για 

μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών. Έτσι, αποτρέπεται η ολοήμερη κατάληψη θέσεων 
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στάθμευσης και διευκολύνονται οι οδηγοί που θέλουν να κάνουν σύντομες επισκέψεις 

στο κέντρο της πόλης. Μερικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής αποτελούν:  

o «Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό στάθμευσης σε αντιδιαστολή με τη 

στάθμευση χωρίς κινητό όπου η χρέωση γίνεται ανά ώρα. 

o Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η 

χρέωση της στάθμευσης. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς στα σημεία πώλησης 

(π.χ. περίπτερα) για να προμηθεύεται κάρτες στάθμευσης και να επιστρέφει στο 

όχημά του. Διευκολύνονται ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία. 

o Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί κάποια κάρτα στο παρμπρίζ του 

οχήματός. 

o Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες όπως: μηνύματα ενημέρωσης και 

προειδοποίησης για τον εναπομείναντα χρόνο στάθμευσης, αναζήτηση ελεύθερης 

θέσης στάθμευσης, πληρωμή προστίμων, αναλυτικός λογαριασμός.» 

 

Εικόνα 5.3.19 Απεικόνιση της εφαρμογής mobiPARK 

Πηγή: [e-trikala, 2015] 

Δεύτερον, η πόλη των Τρικάλων αποτελεί τη μόνο ελληνική πόλη, η οποία 

εφαρμόζει ένα πρωτοπόρο και πανεύκολο στη χρήση πρόγραμμα περιήγησης, το 

«MyWay», «Ο Δρόμος μου». Αυτό το πρόγραμμα μέσω κινητών υποδεικνύει 

γρηγορότερες, ασφαλέστερες και πιο φιλικές για την υγεία διαδρομές μέσα στην πόλη, 

συνδυάζοντας όλα τα μέσα μεταφοράς από αυτοκίνητο, ποδήλατο, αστικό λεωφορείο 

μέχρι και πεζή κίνηση.  

Ο κάθε χρήστης σημειώνει στο σύστημα το σημείο στο οποίο βρίσκεται και το 

σημείο στο οποίο θέλει να πάει (είτε επιλέγοντας προεπιλεγμένο είτε πληκτρολογώντας 
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τη διεύθυνση) και αν θέλει συμπληρώνει προτιμήσεις π.χ. για κίνηση μόνο με ποδήλατο 

ή μόνο με αστικό λεωφορείο ή μόνο πεζή, ή να ζητήσει το συνδυασμό τους, και η 

εφαρμογή του υποδεικνύει την ταχύτερη διαδρομή. Επίσης, μπορεί να ζητήσει τη 

διαδρομή στην οποία θα «κάψει» περισσότερες θερμίδες περπατώντας ή ποδηλατώντας. 

Αλλά και τη διαδρομή με βάση την οποία, θα καταναλώσει λιγότερο διοξείδιο του 

άνθρακα, επιβαρύνοντας λιγότερο την ατμόσφαιρα! (αυτές οι δύο επιλογές διαθέσιμες 

μόνο σε συσκευές με Android). 

 

Εικόνα 5.3.20 Απεικόνιση της εφαρμογής MyWay 

Πηγή: [MyWay] 

31.2 Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 

Ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων δημιουργώντας την εφαρμογή «Δήμος 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της, αλλά και στους 

επισκέπτες, να ενημερώνονται σχετικά με τα τοπικά νέα, τις εκδηλώσεις, τα πολιτιστικά 

νέα, τα αθλητικά νέα κ.ά. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για την 

εξέλιξη των αιτημάτων που υποβάλλουν στο δήμο. 
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Εικόνα 5.3.21 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» 

Πηγή: [Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων] 

1.3 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

Ο δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας δημιούργησε μια εφαρμογή ενημέρωσης «ΔΗΜΟΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ», η οποία παρέχει ενημέρωση για τα τελευταία νέα του δήμου, καθώς και 

ενημέρωση για την κατάσταση των αιτήσεων που υποβάλλουν οι πολίτες.  

 

Εικόνα 5.3.22 Απεικόνιση της εφαρμογής ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Πηγή: [ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ] 

31.6 Δήμος Πηνειού 

Ο δήμος Πηνειού δημιούργησε την εφαρμογή «Δήμος Πηνειού» για να μπορούν οι 

πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για την εξέλιξη των αιτημάτων που υποβάλλουν στο 

δήμο. Καθώς, επίσης, και για διάφορα πολιτιστικά νέα, εκδηλώσεις, αθλητικά νέα του 

δήμου κ.ά. 

 

Εικόνα 5.3.23 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Πηνειού» 

Πηγή: [Δήμος Πηνειού] 
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4.1 Δήμος Καρπενησίου 

Ο δήμος Καρπενησίου, θέλοντας να δώσει λύσει στα καθημερινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι επισκέπτες του δήμου, δημιούργησε την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα καταγραφής και διαχείρισης προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη, το 

«novoville». 

Ο δημότης, αλλά και ο επισκέπτης του δήμου, μπορεί πλέον με τη χρήση του κινητού 

του τηλεφώνου να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα, που συναντά στην 

καθημερινότητά του στην πόλη, αποστέλλοντας την τοποθεσία, ενδεχομένως κάποια 

φωτογραφία και τον τύπο του προβλήματος στις υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και χωρίς 

κόστος ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι υπηρεσίες του δήμου, από την άλλη πλευρά, 

έχουν πραγματική εικόνα των προβλημάτων της πόλης και έτσι μπορούν να 

προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες τους, και κυρίως είναι υπόλογες για την 

διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Κάθε φορά που ένα ζήτημα επιλύεται, ο 

δημότης λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση στο κινητό του τηλέφωνο. 

 

Εικόνα 5.3.24 Απεικόνιση της εφαρμογής «novoville» 

Πηγή: [novoville] 

36.5 Δήμος Λαμιέων 

Ο Δήμος Λαμιέων, θέλοντας να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες και 

τους επισκέπτες, ανάπτυξε την εφαρμογή «Mobile TourGuide», τον τουριστικό οδηγό 

Λαμίας. Αυτή η εφαρμογή αποτελεί έναν οδηγό ταξιδιού και πλοήγησης στην πόλη, 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες τοποθεσίες, γεγονότα, διαδρομές κ.ά., τα 
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οποία συνθέτουν μια βάση πληροφοριών, η οποία διατίθεται στους χρήστες τόσο σε 

δυσδιάστατη όσο και σε τρισδιάστατη μορφή.  

 

Εικόνα 5.3.25 Απεικόνιση της εφαρμογής «Mobile TourGuide» 

Πηγή: [Δήμος Λαμιέων] 

Μια άλλη εφαρμογή, η οποία βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση, ανέπτυξε 

ο δήμος Λαμιέων. Αυτή είναι η εφαρμογή «Spot in Lamia». Μέσω αυτής δίνεται η 

δυνατότητα στους τουρίστες, που θα ήθελαν να επισκεφτούν την πόλη, να 

προετοιμάσουν το ταξίδι τους, αλλά και για τους ντόπιους που θα ήθελαν να ξέρουν τι 

συμβαίνει στην πόλη. 

 

Εικόνα 5.3.26 Απεικόνιση της εφαρμογής «Spot in Lamia» 

Πηγή: [Δήμος Λαμιέων] 

Μια ακόμη εφαρμογή, που στόχο έχει κυρίως να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών 

της Λαμίας, είναι η «Mobile Troubleshooter». Η εφαρμογή αυτή ανήκει στην κατηγορία 
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καταγραφής προβλημάτων/υποβολής αιτημάτων προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Με τη 

χρήση προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης, ο πολίτης υποβάλλει προβλήματα που έχει 

εντοπίσει (π.χ. κατεστραμμένο οδόστρωμα, εγκαταλειμμένα οχήματα, χαλασμένοι 

λαμπτήρες κ.α.) και επιθυμεί την επίλυσή τους. 

 

Εικόνα 5.3.27 Απεικόνιση της εφαρμογής «Mobile Troubleshooter» 

Πηγή: [Δήμος Λαμιέων] 

Τέλος, μέσω του Συγκοινωνιακού Οδηγού για την πόλη της Λαμίας, «Lamia 

Transport Assistant», παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις και τα δρομολόγια 

των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων της πόλης, τις θέσεις στάθμευσης 

αυτοκινήτων, δικύκλων και ταξί, καθώς επίσης και έναν έξυπνο οδηγό σχεδιασμού 

ταξιδιού. Η ενημέρωση των δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο.  

 

Εικόνα 5.3.28 Απεικόνιση της εφαρμογής «Lamia Transport Assistant» 

Πηγή: [Δήμος Λαμιέων] 
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37.5 Δήμος Κηφισιάς 

Ο δήμος Κηφισιάς, θέλοντας να ενισχύσει την επικοινωνία του με τους δημότες και τους 

επισκέπτες του, δημιούργησε την κινητή εφαρμογή «Κηφισιά». Μέσω αυτής παρέχονται  

χρήσιμες πληροφορίες για το δήμο Κηφισιάς, τις υπηρεσίες του, τους παιδικούς 

σταθμούς, τα σχολεία και επιπλέον παρέχει ενημέρωση για τα γεγονότα και τις 

εκδηλώσεις που γίνονται ή προγραμματίζονται. Επιπλέον, η εφαρμογή με τη χρήση GPS 

βρίσκει τη θέση του χρήστη στον χάρτη και τον πλοηγεί στο σημείο ενδιαφέροντός του. 

 

Εικόνα 5.3.29 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Κηφισιάς» 

Πηγή: [Δήμος Κηφισιάς] 

37.9 Δήμος Παπάγου – Χολαργού 

Ο δήμος Παπάγου – Χολαργού δημιούργησε μία κινητή εφαρμογή που επιτρέπει στους 

πολίτες του να αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους.  Η 

εφαρμογή «CITIFY - Papagou – Cholargos Smart City»  είναι ένα σύστημα άμεσης 

καταγραφής προβλημάτων (όπως παρατημένα οχήματα, προβλήματα σε δρόμους και 

πλατείες, λάθος διατάξεις πεζοδρομίων, κακή διαμόρφωση χώρων για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, λακκούβες) σε κάθε γειτονιά της πόλης, και στόχος της είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στον πολίτη να συμμετέχει ενεργά στην επίλυσή τους. Κατεβάζοντας την 

εφαρμογή σε μια κινητή συσκευή, συνδέεσαι και αποκτάς το δικαίωμα να ανεβάζεις στο 

σύστημα σχόλια, κριτικές, φωτογραφίες, καταγράφοντας  προβλήματα που συναντάς 

στην πόλη. 
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Εικόνα 5.3.30 Απεικόνιση της εφαρμογής «CITIFY - Papagou – Cholargos Smart City» 

Πηγή: [Δήμος Παπάγου – Χολαργού] 

37.11 Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού 

Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού δημιούργησε την εφαρμογή «Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού» 

με σκοπό να φέρει τους δημότες πιο κοντά στις δημοτικές αρχές και στις υπηρεσίες που 

προσφέρουν. Οι χρήστες της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όλα 

τα σημεία ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στο δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, καθώς και τον 

τρόπο επικοινωνίας ή πλοήγησης σε αυτά, και για τα νέα που αφορούν τις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις του δήμου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα της αναφοράς προβλημάτων, που 

μπορούν να παρουσιαστούν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου. 

 

Εικόνα 5.3.31 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού» 

Πηγή: [Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού] 
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38.5 Δήμος Περιστερίου 

Η εφαρμογή του δήμου του Περιστερίου, «Δήμος Περιστερίου», προσφέρει τη 

δυνατότητα της άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας του δήμου με τον δημότη. Πιο 

συγκεκριμένα:  

o Εύκολη επικοινωνία του δημότη μέσω email και τηλεφώνου. 

o  Αποστολή νέων του δήμου μέσω Push Notifications. 

o  Συνοπτική παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος. 

o Λεπτομερείς πληροφορίες και δυνατότητα πλοήγησης. 

o Ενημέρωση του χρήστη για κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας iBeacon. Η iBeacon τεχνολογία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο 

«Bluetooth Low Energy» με στόχο να προσφέρει αμφίδρομη ασύρματη 

επικοινωνία σε διάφορες αποστάσεις. Έτσι, η εφαρμογή είναι σε θέση να 

γνωρίζει την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη και να τον ενημερώνει, 

προσφέροντας πραγματικά στοχευμένη πληροφόρηση. 

  

Εικόνα 5.3.32 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Περιστερίου» 

Πηγή: [Δήμος Περιστερίου] 

39.1 Αθήνα 

Η πλατφόρμα «συνΑθηνά» (www.synathina.gr) συγκεντρώνει και παρουσιάζει με τρόπο 

απλό και εύχρηστο τις δράσεις των εθελοντών της Αθήνας, που στόχο έχουν τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται βήμα στους 

http://www.synathina.gr/
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δημιουργικούς πολίτες της Αθήνας να αναδείξουν τη δουλειά τους και να προσκαλέσουν 

όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. 

Η m-εφαρμογή της πλατφόρμας ΣυνΑθηνά εμφανίζει με φιλικό τρόπο 

πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να οργανωθούν. Μέσα από την 

εφαρμογή δίνονται οι δυνατότητες: 

o Παρουσίαση γεγονότων και δράσεων που θα συμβούν στην Αθήνα. 

o Παρουσίαση της γεωγραφικής τοποθεσίας των δράσεων.  

o Πρόσβαση στις υπηρεσίες σχολιασμού και αξιολόγησης δράσης.  

o Εφαρμογή φίλτρων με θέμα, γειτονιές και ημερομηνία. 

o 

 

Εικόνα 5.3.33 Απεικόνιση της εφαρμογής ΣυνΑθηνά 

Πηγή:[ Επίσημη εφαρμογή του δήμου της Αθήνας] 

Στη συνέχεια, ο δήμος Αθηναίων, θέλοντας να ενισχύσει τον πολιτισμό και την 

οικονομική δραστηριότητα της πόλης, εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία-εφαρμογή 

«Βγαίνουμε Αθήνα». Μέσω αυτής της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να βρει την πιο 

κοντινή επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση του δήμου Αθηναίων "Βγαίνουμε Αθήνα 

- Παρέα κάθε Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας".  

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας «Βγαίνουμε Αθήνα» ο δήμος προσκαλεί τους 

κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες του κέντρου να συμμετέχουν σε 

δράσεις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, σε δράσεις που ζωντανεύουν το κέντρο της πόλης, 
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δίνοντας στον καθένα την ευκαιρία να στηρίξει έμπρακτα την κοινωνική και οικονομική 

ζωή της πόλης. 

 

Εικόνα 5.3.34  Απεικόνιση της εφαρμογής Βγαίνουμε Αθήνα 

Πηγή:[ Επίσημη εφαρμογή του δήμου της Αθήνας] 

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής «Αναζήτηση Πρωτοκόλλου» ο δήμος Αθηνών 

δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της να αναζητήσουν πληκτρολογώντας  τον αριθμό 

πρωτοκόλλου και επιλέγοντας έτος ή χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής για να 

εστιάσουν στο barcode του έγγραφου, για να δούνε το ιστορικό που σχετίζεται με αυτό. 

 

 Εικόνα 5.3.35 Απεικόνιση της εφαρμογής «Αναζήτηση Πρωτοκόλλου» 

Πηγή:[ Επίσημη εφαρμογή του δήμου της Αθήνας] 

 

Τέλος, ο δήμος Αθηναίων μέσω της εφαρμογής «My Citizen» δίνει τη 

δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσει στην πόλη. 

Εκτός από αναφορές, η εφαρμογή εμφανίζει τα τελευταία νέα του δήμου Αθηναίων και 

στοιχεία επικοινωνίας για τις υπηρεσίες του. 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 128 

  

Εικόνα 5.3.36 Απεικόνιση της εφαρμογής «My Citizen» 

Πηγή:[ Δήμος Αθηναίων] 

40.2 Δήμος Αλίμου 

Ο δήμος Αλίμου χρησιμοποιεί την πρωτοποριακή νέα ηλεκτρονική εφαρμογή 

«novoville» για τον ταχύτερο εντοπισμό των τοπικών προβλημάτων και την άμεση 

επίλυσή τους. Αρκεί μόνο το κατέβασμα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο (Android 

ή iPhone), η φωτογράφιση του προβλήματος με την κάμερα του κινητού και η αποστολή 

της αναφοράς στο δήμο, απλώς με ένα κλικ.  

Με αυτόν τον τρόπο ο δήμος πληροφορείται και κινητοποιείται αμέσως για 

λακκούβες, καμένες λάμπες, εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα κ.λπ., ενώ ο χρήστης 

ενημερώνεται απευθείας για το αποτέλεσμα της αναφοράς του. 

 

Εικόνα 5.3.37 Απεικόνιση της εφαρμογής «novoville» Δήμος Αλίμου 

Πηγή:[ Δήμος Αλίμου] 

40.3 Δήμος Γλυφάδας 

Οι πολίτες του δήμου Γλυφάδας μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή 

«FixMyCity» στη συσκευή τους και να τη χρησιμοποιούν προκειμένου να δηλώνουν 
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βλάβες στα σημεία που επιθυμούν, αλλά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των 

αναφορών τους. 

Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τη θέση του μέσω 

της εφαρμογής, η οποία διενεργεί αυτόματο έλεγχο χωροθέτησης. Στην περίπτωση που ο 

πολίτης εντοπίζεται εκτός των ορίων του δήμου, η εφαρμογή επιστρέφει σχετικό μήνυμα 

και δεν επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση εντοπισμού της θέσης του πολίτη εντός των ορίων του δήμου, η 

εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα επιλογής κατηγορίας βλάβης (απορρίμματα, φωτισμός 

κ.λπ.) από έτοιμο μενού και στη συνέχεια επιλογής είδους βλάβης. Στη συνέχεια, 

συμπληρώνει στοιχεία επικοινωνίας, ενώ μπορεί να εισάγει και φωτογραφία με 

δυνατότητα λήψης μέσω της εφαρμογής. Επιλέγοντας «υποβολή» το σύστημα καταχωρεί 

τη βλάβη και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίον και του τον κοινοποιεί. 

Παράλληλα, του αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο τον 

ενημερώνει για την παραλαβή του αιτήματος. Όταν πραγματοποιηθεί η διόρθωση της 

βλάβης, το σύστημα ενημερώνει εκ νέου τον πολίτη για την επιτυχή έκβαση του 

αιτήματός του.  

 

Εικόνα 5.3.38 Απεικόνιση της εφαρμογής «FixMyCity» Δήμος Γλυφάδας 

Πηγή:[ Δήμος Γλυφάδας] 

40.4 Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης 

Η εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου: Αιτήματα - Παράπονα - Προτάσεις», που έρχεται 

να συμπληρώσει την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη («15415»), 

επιτρέπει σε όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης 

να αναφέρουν ηλεκτρονικά τοπικά προβλήματα όπως: προβληματικές λάμπες 

ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

μπάζα προς περισυλλογή, κ.λπ. Οι καταχωρήσεις μπορούν να συνοδεύονται από σχετική 
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φωτογραφία και συντεταγμένες GPS. Όλα τα αιτήματα προωθούνται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και το σύστημα ενημερώνεται για την εξέλιξή τους. Επιπλέον, οι πολίτες 

μπορούν να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης, αλλά και να 

σχολιάζουν και να δίνουν θετικές ψήφους στις υπάρχουσες καταχωρήσεις. 

 

Εικόνα 5.3.39 Απεικόνιση της εφαρμογής «Βελτιώνω την πόλη μου: Αιτήματα - Παράπονα - Προτάσεις» 

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης  

Πηγή:[ Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης] 

40.5 Δήμος Καλλιθέας 

Ο δήμος Καλλιθέας μέσω της κινητής εφαρμογής που δημιούργησε δίνει τη δυνατότητα 

της άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας του δήμου με τον δημότη. Προσφέρει:  

o Εύκολη επικοινωνία του δημότη μέσω email και τηλεφώνου. 

o Αποστολή νέων του δήμου μέσω Push Notifications.  

o Δυνατότητα της γνωστοποίησης των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

o Συνοπτική παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος.  

o Λεπτομερείς πληροφορίες και δυνατότητα πλοήγησης.  

o Ενημέρωση του χρήστη για κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας iBeacon 

.  
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Εικόνα 5.3.40 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Καλλιθέας»  

Πηγή:[ Δήμος Καλλιθέας] 

41.2 Δήμος Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης 

O δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης πρωτοπορεί στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη με την ενσωμάτωση της 

πλατφόρμας «Novoville». Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και 

διαχείρισης προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη.  

 

Εικόνα 5.3.41 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης»  

Πηγή:[ Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης] 

41.10 Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου 

Ο δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, δημιουργώντας την εφαρμογή «ClicknSpot», δίνει τη 

δυνατότητα στους δημότες να ενημερώσουν και να κοινοποιήσουν στο δήμο 

οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή τους.  

 

Εικόνα 5.3.42 Απεικόνιση της εφαρμογής «clicknspot»  

Πηγή:[Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου] 
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42.2 Δήμος Ελευσίνας 

Ο δήμος Ελευσίνας, θέλοντας να διαφυλάξει την πολιτιστική του κληρονομιά και να 

προστατέψει σημαντικές συλλογές και μνήμες, δημιούργησε την εφαρμογή 

«ElefsinaCulture». Μέσα από αυτόν τον πολιτιστικό οδηγό ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να ενημερωθεί για τα νέα, τις ανακοινώσεις και τις εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στο δήμο.  

 

Εικόνα 5.3.43 Απεικόνιση της εφαρμογής «ElefsinaCulture»  

Πηγή:[Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου] 

42.3 Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Ο δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, θέλοντας να ενισχύσει την πολιτιστική και ιστορική του 

κληρονομιά, δημιούργησε την εφαρμογή «Culhub» σε συνδυασμό με την υπάρχουσα 

ηλεκτρονική υπηρεσία (http://mandra.evolution-isa.gr/). Η εφαρμογή επιτρέπει στον 

κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό, που βρίσκεται στην 

κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς 

κανόνες, που διέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Το κάθε 

τεκμήριο διαθέτει σαφή ένδειξη πνευματικών δικαιωμάτων και το σύνολο του υλικού 

αποθηκεύεται σε Ενιαίο Αποθετήριο του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και στο Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

 

http://mandra.evolution-isa.gr/
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Εικόνα 5.3.44 Απεικόνιση της εφαρμογής «Culhub»  

Πηγή:[ Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας] 

43.3 Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη 

Ο δήμος Νικαίας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, θέλοντας να παρέχει συνεχή ενημέρωση για τα 

εκλογικά του αποτελέσματα, δημιούργησε την εφαρμογή «eElections Νίκαιας-

Αγ.Ι.Ρέντη». Μέσα από αυτήν, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα 

αποτελέσματα των εκλογών (δημοτικών - βουλευτικών - περιφερειακών) στο σύνολο 

των εκλογικών καταλόγων του δήμου, όπως αυτά καταχωρούνται από το αρμόδιο για τα 

αποτελέσματα τμήμα. Τα αποτελέσματα, που εμφανίζονται, αποτελούν προϊόντα 

καταχώρησης των αντιγράφων των τηλεγραφημάτων των εκλογικών τμημάτων, που 

κατατέθηκαν στην εκλογική επιτροπή του δήμου.  

 

Εικόνα 5.3.45 Απεικόνιση της εφαρμογής «eElections Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη»  

Πηγή:[ Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη] 

43.4 Δήμος Πειραιώς 

Μέσα από την πρωτότυπη και διαδραστική εφαρμογή «Destination Piraeus» παρέχονται 

πλήρεις και εύχρηστοι ψηφιακοί οδηγοί της πόλης, με πρωτότυπα κείμενα και υψηλής 

ποιότητας φωτογραφίες. Επίσης, περιέχει ιστορικά στοιχεία και όλα όσα αξίζει να δει ο 

επισκέπτης στην πιο διάσημη πόλη-λιμάνι της Ελλάδας. Τέλος, παρέχει προτάσεις για 

περιπάτους, φαγητό, διασκέδαση και ψώνια. 
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Εικόνα 5.3.46 Απεικόνιση της εφαρμογής «Destination Piraeus»  

Πηγή:[ Δήμος Πειραιώς] 

Μια ακόμα εφαρμογή που υποστηρίζεται από το δήμο Πειραιά και τον Εμπορικό 

Σύλλογο Πειραιά είναι η «Go! Piraeus Application». Πρόκειται για μια πλήρη 

παρουσίαση των επιχειρήσεων του Πειραιά, περιέχοντας παράλληλα και πληροφορίες 

σχετικά με τη διαμονή, τη σίτιση, τη διασκέδαση και τις αγορές. Πιο συγκεκριμένα: το 

«Go! Piraeus» περιέχει: ενότητες με πλούσιο υλικό για όλη την πόλη, χάρτες γενικούς 

και ειδικούς ανά κατηγορία με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων, φίλτρα αναζήτησης με 

πληθώρα επιλογών.  

 

Εικόνα 5.3.47 Απεικόνιση της εφαρμογής «Go! Piraeus Application»  

Πηγή:[ Δήμος Πειραιώς] 

Και η εφαρμογή «Zostonpirea» περιέχει έναν κατάλογο των επιχειρήσεων του 

Πειραιά. Με αυτή την εφαρμογή μια επιχείρηση μπορεί να γνωστοποιήσει την ύπαρξη 

της. Έτσι, ο δήμος στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις του και αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες για την προσέλευση νέων επενδύσεων και καταναλωτικού κοινού.  

 

Εικόνα 5.3.48 Απεικόνιση της εφαρμογής «Zostonpirea»  
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Πηγή:[ Δήμος Πειραιώς] 

Μία άλλη εφαρμογή, η «pireapp» αποτελεί επίσης πρωτοβουλία του δήμου 

Πειραιά και βασίζεται στην καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και 

διαχείρισης προβλημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος, την «NovoVille». Με την εφαρμογή 

«pireapp» οι δημότες μπορούν να δηλώνουν προβλήματα και κακοτεχνίες που 

συναντούν στην καθημερινότητά τους στην πόλη. Μέσω αυτής ο δήμος δίνει σύγχρονα 

εργαλεία στους πολίτες του προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και χωρίς 

γραφειοκρατικές δυσκολίες στην αναδόμηση του Πειραιά. 

 

Εικόνα 5.3.49 Απεικόνιση της εφαρμογής «pireapp»  

Πηγή:[ Δήμος Πειραιώς] 

Και μέσω της εφαρμογής «IMCityPiraeus» δίνεται η δυνατότητα στους δημότες 

Πειραιά να βελτιώσουν την πόλη τους σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιο 

συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες του δήμου να υποβάλλουν εύκολα 

και γρήγορα πάσης φύσεως αιτήματα που αφορούν τη διαβίωση τους, π.χ. σπασμένες 

λάμπες, απουσία κάδου απορριμμάτων, λακκούβες στο δρόμο, σπασμένα παγκάκια, 

επιπλέον φωτισμό, κ.λπ. Στη συνέχεια, τα αιτήματα μεταβιβάζονται στην αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου, όπου και δρομολογείται η διευθέτηση τους. 

Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί προέκταση της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη 

μου» (Improve My City Mobile) και έχει παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του δήμου 

Πειραιά. Επίσης, είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή: 

http://zostonpirea.gr.  

http://zostonpirea.gr/
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Εικόνα 5.3.50 Απεικόνιση της εφαρμογής «IMCityPiraeus»  

Πηγή:[ Δήμος Πειραιώς] 

46.2 Δήμος Γορτυνίας 

Η εφαρμογή «Discover Gortynia» παρέχει πληροφορίες για την πανέμορφη περιοχή της 

Γορτυνίας. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός οδηγός για όποιον σκέφτεται να επισκεφθεί 

την περιοχή ή βρίσκεται ήδη εκεί. Μέσα από την εφαρμογή παρέχονται πληροφορίες για 

τον τόπο και την ιστορία της Γορτυνίας, υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και 

προσεγμένα video για να αναδείξουν την ομορφιά και την παράδοση του τόπου. Πιο 

συγκεκριμένα, η εφαρμογή περιλαμβάνει αξιόπιστες πληροφορίες για χώρους διαμονής 

(ξενοδοχεία, ξενώνες κ.ά.), χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες κ.ά.), χώρους 

διασκέδασης, αξιοθέατα, καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα. Παρέχει πληροφορίες, επίσης, 

για τις δραστηριότητες που προσφέρει η Γορτυνία. Τέλος, η εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του σημείου όπου βρίσκεται ο χρήστης, έτσι ώστε να 

κάνει τις κατάλληλες επιλογές για το που θα ήθελε να πάει στη συνέχεια. Η γεωγραφική 

πληροφορία (θέση στο χάρτη) είναι διαθέσιμη για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.  

 

Εικόνα 5.3.51 Απεικόνιση της εφαρμογής «Discover Gortynia» 

Πηγή:[ Δήμος Γορτυνίας] 
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47.2 Δήμος Κορινθίων 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να μείνει 

ανεπηρέαστη και η πόλη της Κορίνθου. Έτσι, δημιουργήθηκε το «Openkorinthos». Το  

«Openkorinthos»  είναι  μία πρωτοβουλία δημοτών του δήμου Κορινθίων, που 

υποστηρίζει ένα ανοιχτό και σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών. 

Έχει ως στόχο: α) να αξιοποιήσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του δήμου με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων του β) να δημιουργήσει 

και να συντηρεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 

δημότες για την ανάδειξη προβλημάτων, ευκαιριών και την ανάπτυξη του διαλόγου γ) να 

ενημερώνει και να κινητοποιεί δημότες, ομάδες δημοτών, αλλά και φορείς για την 

επίτευξη των σκοπών του δ) να συνεργαστεί με τη δημοτική αρχή για την εξεύρεση 

λύσεων σε καθημερινά (και όχι μόνο) προβλήματα, αλλά και να την ελέγξει, όταν 

χρειαστεί ε) να βοηθήσει στη συνδιαμόρφωση μίας ταυτότητας για την περιοχή. 

[citybranding, 2013] 

 

 

Εικόνα 5.3.52 Η εφαρμογή Openkorinthos 

Πηγή: [Openkorinthos, 2013] 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του  «Openkorinthos» είναι: 1) Δημοσιογραφία 

των πολιτών. Ειδήσεις από κάθε μεριά του δήμου με ανταποκριτές τους πολίτες που 

περιγράφουν αξιοσημείωτες καταστάσεις. Στις έκτακτες καταστάσεις ο κόσμος μπορεί 

να δώσει το στίγμα του από οπουδήποτε με εργαλείο το κινητό ή τον υπολογιστή, μία 

φωτογραφία ή ένα σχόλιο. 2) Βάλτε τα Προβλήματα στο Χάρτη. Πρόκειται για 

εφαρμογή, η οποία λειτουργεί σαν online game, με το οποίο οι χρήστες θα μπορούν να 
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εντοπίζουν προβλήματα της πόλης μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη και να ανεβάζουν 

φωτογραφίες ή βίντεο επί τόπου. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα αρχεία ήχου ή όποιο 

άλλο υλικό θα ανεβάζουν οι χρήστες θα είναι geolacated, θα καρφώνεται, δηλαδή η 

ακριβής του τοποθεσία πάνω στον πραγματικό χάρτη της πόλης. 3) Διαύγεια και 

Διαφάνεια στο δήμο. Μέσω αυτής πραγματοποιείται διαφάνεια στις αποφάσεις του 

δήμου. Έτσι, γίνεται γνωστό σε ποιους γίνονται οι αναθέσεις, οι διαγωνισμοί, ποιοι είναι 

οι προμηθευτές, τα ποσά ανά έργο και υπάρχει ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα 

και τις κινήσεις του δήμου μέσα και από την ανασκόπηση που θα γίνεται σε μηνιαία 

βάση από το «Openkorinthos».  

 

48.3 Δήμος Ευρώτα 

Ο δήμος Ευρώτα δημιούργησε την εφαρμογή «Δήμος Ευρώτα», η οποία είναι 

ουσιαστικά ένας ταξιδιωτικός οδηγός του δήμου. Περιέχει χρήσιμες προτάσεις για κάθε 

τύπο τουρισμού. Επίσης, ενημέρωση για την ιστορία του δήμου και τα μέρη, που θα 

πρέπει να επισκεφτεί ένας επισκέπτης. Τέλος, διαθέτει οδηγό για τις τοπικές 

επιχειρήσεις.  

 

Εικόνα 5.3.53 Απεικόνιση της εφαρμογής «Δήμος Ευρώτα» 

Πηγή:[ Δήμος Ευρώτα] 

50.3 Δήμος Λήμνου 

Το «Limnosguide» είναι μια εφαρμογή, που προωθεί το νησί της Λήμνου. Πρόκειται για 

έναν πρωτοποριακό και ενημερωτικό οδηγό, που έχει ως στόχο να παρέχει όλες αυτές τις 

πληροφορίες, που χρειάζεται ένας επισκέπτης του νησιού. Μέσα από την εφαρμογή, οι 

επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε εκατοντάδες φωτογραφίες από κάθε γωνιά του 

νησιού, σε ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά σημεία του νησιού. Την ίδια στιγμή, οι 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 139 

επισκέπτες μπορούν να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση πληροφορίες για διάφορες 

εκδηλώσεις, καθημερινές, πολιτιστικές και άλλου είδους ειδήσεις. 

 

Εικόνα 5.3.54 Απεικόνιση της εφαρμογής «Limnosguide»  

Πηγή:[ Δήμος Λήμνου] 

54.8 Δήμος Κω 

Η εφαρμογή «Η Κως στο Κινητό σας» αποτελεί έναν τουριστικό οδηγό για το νησί της 

Κω. Παρέχει άμεση πρόσβαση σε πάνω από 1200 σημεία ενδιαφέροντος στο νησί, 

δυνατότητα πλοήγησης και δυναμικές ενημερώσεις του περιεχομένου. Επιπλέον, παρέχει 

τη δυνατότητα οργάνωσης ταξιδιού μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου ("Οργανώστε το 

Ταξίδι σας" από την αρχική σελίδα). Κατεβάζοντας την εφαρμογή, όλες οι διαδρομές 

που σχεδίασε ο χρήστης, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να πλοηγηθεί από σημείο σε 

σημείο της διαδρομής, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει σύνδεση στο 

διαδίκτυο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέροντος και να 

πλοηγηθεί σε αυτό. 

 

Εικόνα 5.3.55 Απεικόνιση της εφαρμογής «Η Κως στο Κινητό σας»  

Πηγή:[ Δήμος Κω] 
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54.11 Δήμος Ρόδου 

Η εφαρμογή «Rodos Travel Guide» αποτελεί έναν πλήρη τουριστικό οδηγό του νησιού 

της Ρόδου. Μέσω αυτής παρουσιάζονται παράλιες, αξιοθέατα, μουσεία, εκκλησίες, 

μοναστήρια, ήθη και έθιμα κ.ά., δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει σε 

βάθος το νησί. Η εφαρμογή είναι ένας μοναδικός εικονικός ξεναγός, που προσφέρει μία 

ολοκληρωμένη ξενάγηση στη Ρόδο, είτε με πλοήγηση στο χάρτη είτε με περιήγηση ανά 

έκθεμα. Είναι μια ξενάγηση βασισμένη σε αναφορές αρχαιολόγων, ξεναγών, ιστορικών 

και βιβλίων σχετικών με τη Ρόδο. 

 

Εικόνα 5.3.56 Απεικόνιση της εφαρμογής «Rodos Travel Guide»  

Πηγή:[ Δήμος Ρόδου] 

55.4 Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 

Η εφαρμογή εικονικής περιήγησης, «Περιήγηση στην Ενετική Κάντια», επιτρέπει στον 

χρήστη (κάτοικος, επισκέπτης, εκπαιδευτική κοινότητα) να ταξιδέψει ψηφιακά στο 

χρόνο και στο χώρο και να αντλήσει πολυεπίπεδες και πολυποίκιλες πληροφορίες για το 

Ηράκλειο της ενετοκρατίας (Candia του 1640).  

Η καινοτομία της δράσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η οθόνη της φορητής 

συσκευής του χρήστη μετατρέπεται σ’ ένα «παράθυρο» στο χρόνο. Καθώς ο χρήστης της 

εφαρμογής κινείται μέσα στα όρια της παλιάς πόλης, μέσα από συγκεκριμένες 

διαδρομές, η Ενετική Κάντια ξεδιπλώνεται μπροστά του. Με τη χρήση του GPS η πόλη 

με τα μνημεία της, που είτε υπάρχουν ακόμη σήμερα ή έχουν περιέλθει σε άλλη χρήση ή 

έχουν χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, ζωντανεύει στην οθόνη του χρήστη. Μια 
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«βιωματική», σε φυσικό χώρο και πραγματικό χρόνο ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης, μέσω των νέων τεχνολογιών και των τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών 

αναπαραστάσεων. Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, αφηγήσεις, προσφέρουν περισσότερες 

πληροφορίες για τα μνημεία της πόλης ή για κάποια ιδιαίτερα σημεία της. 

 

Εικόνα 5.3.57 Απεικόνιση της εφαρμογής «Περιήγηση στην Ενετική Κάντια» 

Πηγή:[ Δήμος Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ] 

Η εφαρμογή «Περιήγηση στο Ηράκλειο» αποτελεί έναν σύγχρονο ηλεκτρονικό 

οδηγό ξενάγησης της πόλης, όπου ο χρήστης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του και τον 

χρόνο που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στα αξιοθέατα της πόλης με 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό, κείμενα και ακουστική ξενάγηση. 

Για τους επισκέπτες που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, το «top ten» 

προσφέρει τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, ενώ η «αυτόματη ακουστική 

ξενάγηση» τους ενημερώνει για τα μνημεία που βρίσκονται στο πέρασμά τους. 

Με την επιλογή «Μουσεία» οι επισκέπτες έχουν έναν πλήρη οδηγό των μουσείων 

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ενώ για όσους αναζητούν τις ιδιαιτερότητες της 

πόλης, τους προτείνονται περίπατοι σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σημεία που 

χτυπάει η «καρδιά» της πόλης μέρα και νύκτα. Στις ενότητες «ενετική οχύρωση» και 

«ενετικό λιμάνι», ο χρήστης γνωρίζει από κοντά την πόλη της ενετοκρατίας, την Κάντια 

που υπήρξε η πρωτεύουσα του βασιλείου της Κρήτης. 

 

Εικόνα 5.3.58 Απεικόνιση της εφαρμογής «Περιήγηση στο Ηράκλειο» 

Πηγή:[ Δήμος Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ] 
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Άλλες εφαρμογές που αφορούν το Ηράκλειο και γενικότερα την Κρήτη και ο 

δήμος τις αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του είναι οι: Heraklion City Guide (by 

H.P.A), My Crete Guide – Κρήτη, CreteLife, Cretan Beaches - Κρητικές Παραλίες. Οι 

«Heraklion City Guide (by H.P.A)», «My Crete Guide – Κρήτη» και «CreteLife» είναι 

τουριστικοί οδηγοί, που προσφέρουν και αυτοί χρήσιμες πληροφορίες για το Ηράκλειο 

και την Κρήτη γενικότερα. Τέλος, η εφαρμογή «Cretan Beaches - Κρητικές Παραλίες» 

προσφέρει πληροφορίες για όλες τις κρητικές παραλίες.  

 

56.2 Δήμος Ιεράπετρας 

Η εφαρμογή «Ierapetra Digital Museum», δηλαδή το Ψηφιακό Μουσείο Ιεράπετρας, 

αποτελεί μια προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό 

και πολιτισμικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής, που ανήκει στο δήμο, καθώς και το 

φυσικό της περιβάλλον.  

 

Εικόνα 5.3.59 Απεικόνιση της εφαρμογής «Ierapetra Digital Museum» 

Πηγή:[Δήμος Ιεράπετρας] 

58.4 Δήμος Κισσάμου, 58.5 Δήμος Πλατανιά  

Η εφαρμογή «Kissamos mHealth» έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου 

«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας» στους δήμους Κισσάμου και Πλατανιάς. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω υπηρεσίες: 

Φάκελο Φροντίδας Δημότη και Διαδικτυακή Πύλη, με έμφαση στις υπηρεσίες 

ενημέρωσης και διαδραστικής επικοινωνίας. 
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Εικόνα 5.3.60 Απεικόνιση της εφαρμογής «Kissamos mHealth» 

Πηγή: [Δήμος Κισσάμου] 

58.7 Χανιά 

Ο Δήμος Χανίων, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, προχώρησε στη δημιουργία 

μιας νέας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία «Chania Tour 

Guide». 

Η νέα αυτή εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να λαμβάνει 

άμεση και πλήρη ενημέρωση, απευθείας από τη συσκευή του κινητού του, για μια σειρά 

θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος, προβάλλοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό, 

πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του δήμου Χανίων.      

Στην εφαρμογή, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για τα 

μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παραλίες, τις εκκλησίες και τα 

μοναστήρια, τα αξιοθέατα, τη διασκέδαση και τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας που 

μπορεί να βρει στα Χανιά. Επίσης, μπορεί να αναζητήσει χρήσιμο υλικό για την ιστορία, 

την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική διατροφή. 

Η εφαρμογή, η οποία έχει αναπτυχθεί σε δύο γλώσσες (στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες σε επόμενη φάση, παρέχει 

πέραν των παραπάνω και τις εξής επιλογές: 

o Προβολή Θέσης: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλει τη θέση του πάνω 

στον χάρτη (εφόσον διαθέτει GPS) και να φιλτράρει τα σημεία προβολής ανά 

κατηγορία προβαλλόμενου περιεχόμενου. 
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o Αγαπημένα σημεία: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα «Αγαπημένα» 

σημεία, που τον ενδιαφέρουν και να δημιουργήσει τον δικό του «προσωπικό» 

ταξιδιωτικό οδηγό. 

o Προτεινόμενες διαδρομές: Ο  χρήστης μπορεί να δει στον χάρτη και να 

ακολουθήσει μια από τις προτεινόμενες διαδρομές, στις οποίες παρουσιάζονται 

τα σημεία ενδιαφέροντος και οι σχετιζόμενες με αυτά πληροφορίες. 

o Λειτουργία offline : Η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική χωρίς να απαιτείται 

σύνδεση στο διαδίκτυο (3G ή WI-FI), παρά μόνο για τη χρήση του Google map ή 

την παρακολούθηση των προτεινόμενων βίντεο για τα Χανιά. 

 

Εικόνα 5.3.61 Η εφαρμογή Chania Tour Guide 

Πηγή: [Δήμος Χανίων] 
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Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Θεσσαλονίκης 

6.1 Εισαγωγή 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κριτήρια για να 

μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις κινητές εφαρμογές μιας μελέτης περίπτωσης. Για 

αυτό το σκοπό, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στηριζόμενοι σε μοντέλα αξιολόγησης 

διαφόρων ειδών εφαρμογών, που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν (βλέπε κεφ. 4). Οι 

βασικές κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι: η λειτουργικότητα (Functionality), το 

περιεχόμενο (Content), η δομή και η πλοήγηση (Structure and Navigation), η 

προσβασιμότητα (Accessibility), η χρησιμότητα (Usefulness), η ικανοποίηση 

(satisfaction), η εξατομίκευση (Personalization), η συμμετοχή (participation), η 

ασφάλεια και η ιδιωτικότητα (Security and Privacy), η εμπιστοσύνη (Trust) και τέλος, 

άλλοι παράγοντες, όπως αυτοί των κοινωνικών δικτύων.  

Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε ο δήμος της Θεσσαλονίκης. Πριν την 

παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση των επίσημων κινητών εφαρμογών του, θα γίνει 

πρώτα μια αναφορά σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες του δήμου. 

Δύο είναι οι επίσημες εφαρμογές του δήμου: η εφαρμογή: «Municipality of 

Thessaloniki» και η εφαρμογή: «Improve my city». Στόχος μας, μεταξύ άλλων, είναι να 

απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, όπως: Έχει κάποια δομή η εφαρμογή; Είναι εύκολη 

η πλοήγηση της; Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό; Σε ποιες γλώσσες μπορούν να 

εξυπηρετηθούν οι χρήστες; Τι σύνδεσμοι υπάρχουν; Υπάρχουν επίσημοι λογαριασμοί 

στα κοινωνικά δίκτυα; Αν ναι, σε ποια; 

Επιπλέον, θα αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες υπηρεσίες του δήμου 

Θεσσαλονίκης, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της. Τέτοιες υπηρεσίες είναι: 

«Ζω Θεσσαλονίκη», «ψηφιακό εμπορικό κέντρο (Virtual Market)»,  «Mobithess», 

«Easytrip», «synthessi» και η υπηρεσία «thesswiki». Επίσης, θα γίνει αναφορά σε 

μελλοντικές εφαρμογές, που σκέφτεται να αναπτύξει ο δήμος. Αυτό πραγματοποιείται 

κυρίως μέσω επίσημων διαγωνισμών, όπως το «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη», 

«Hackathess» και «Apps4Thessaloniki-Tourism Edition».  

Τέλος, θα προτείνουμε μια στρατηγική για τα κύρια μέρη ανάπτυξης μιας 

επιχειρηματικής ιδέας για τον τομέα του κινητού επιχειρείν στο δήμο Θεσσαλονίκης.  



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 146 

6.2 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης 

Κάθε πόλη κρύβει τη δική της ομορφιά και διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα γνωρίσματα, 

που την κάνουν μοναδική σε σύγκριση με άλλες. Έτσι, και ο δήμος της Θεσσαλονίκης, 

που κάθε χρόνο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.   

Ο Λευκός Πύργος αποτελεί πλέον το πιο χαρακτηριστικό μνημείο-σύμβολο της 

πόλης. Κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν, επίσης, και τα ιστορικά μνημεία της 

(Ρωμαϊκά και Βυζαντινά), οι εκκλησίες της, η παραλία, η οποία είναι μια από τις 

ομορφότερες σε ολόκληρη την Ελλάδα, η άνω πόλη με το κάστρο της και τη μοναδική 

θέα από ψηλά. Επιπλέον, η πλατεία Αριστοτέλους και η πλατεία Ναβαρίνου αποτελούν 

εξαιρετικά σημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Γενικότερα, κάτοικοι και επισκέπτες 

απολαμβάνουν ψυχαγωγικές επιλογές, όπως ελληνική κουζίνα, νυχτερινή ζωή, καφέ, 

ψώνια, φιλοξενία, διασκέδαση. Τέλος, ένα ακόμη θετικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα 

στους επισκέπτες για εύκολη και γρήγορη μετάβαση σε όλες τις γύρω περιοχές και 

γειτονικές πόλεις.  

Συνδυάζοντας, λοιπόν, τη σύγχρονη ζωή και την ομορφιά παλαιότερων εποχών, η 

Θεσσαλονίκη μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, 

αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.  

 

 

Εικόνες 6.1.1 Φωτογραφίες από αξιοθέατα του δήμου Θεσσαλονίκης 

Πηγή: [google images] 
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Επομένως, πώς θα μπορούσε ο δήμος να αξιοποιήσει όλες αυτές τις ομορφιές που 

διαθέτει και να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της, να αυξήσει την επισκεψιμότητα και 

τον τουρισμό της,  καθώς και την άνθηση και αύξηση της τοπικής οικονομίας;  Ποιες 

κινητές εφαρμογές θα πρέπει να αναπτύξει για να το πετύχει; 

 

6.2.1 ιστοσελίδα (website) & μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες πόλεις καλούνται να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, 

που το χαρακτηρίζει ο έντονος ανταγωνισμός. Γι’ αυτό, αν θέλει μια πόλη να πετύχει την 

προβολή της, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις σύγχρονες αλλαγές: να κατασκευάσει 

μια επίσημη ιστοσελίδα (website), να έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social media) και να κάνει χρήση των εφαρμογών (mobile applications), που 

υπάρχουν για τις κινητές συσκευές.  

Αν και κάποιοι δήμοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον τίτλο της έξυπνης πόλης 

(smart cities), χρησιμοποιώντας μόνο ως μέσο προβολής την ιστοσελίδα τους, κάτι 

τέτοιο, ωστόσο, δεν αρκεί. 

Έτσι, σύμφωνα και με μια έρευνα (βλ. Πίνακας 6.1 Η επισκεψιμότητα των 

ιστοσελίδων των δήμων), που αφορούσε τη μέτρηση της επισκεψιμότητας των 

ιστοσελίδων των δήμων με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ελλάδα, μπορεί οι δήμοι της 

Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου να ξεχώρισαν, ωστόσο, η 

επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων τους δεν ήταν ικανοποιητική σε σχέση με τον 

πληθυσμό τους. 

Πίνακας 6.2.1 Η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων των Δήμων 

 

Πηγή:[ citybranding, 2016] 
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Τα στοιχεία της επισκεψιμότητας είναι από την ιστοσελίδα www.alexa.com  

 

Κυριότερος λόγος αποτελεί το χαμηλό ποσοστό των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής τους διακυβέρνησης. Άλλος λόγος είναι η μορφή που έχουν οι ιστοσελίδες 

τους. Θα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικές και να διευρύνουν τις υπηρεσίες που 

παρέχουν, και όχι μόνον να προσφέρουν απλή πληροφόρηση, όπως συμβαίνει μέχρι 

σήμερα.  

Άποψη που ενισχύεται με την παρακάτω έρευνα (Εικόνα 6.2.1: Η εμπιστοσύνη 

των πολιτών στους θεσμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης), που απεικονίζει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μιας και η 

δημοτικότητα πολιτικών προσώπων και ο βαθμός ικανοποίησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, που προσφέρονται από τις δημοτικές αρχές, είναι στο μισό.  

 

 

Εικόνα 6.2.1: Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης 

Πηγή: [Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς - ΕΠΙ ΠΑ.ΜΑΚ., 2016] 

 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα (Πίνακας 6.2.3: Η παρουσί α των 

δήμων στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο πιο δημοφιλές, στο Facebook), 

βλέπουμε ότι και στα κοινωνικά δίκτυα, και πιο συγκεκριμένα στο facebook, δεν υπάρχει 

μεγάλη συμμετοχή των δήμων. Για παράδειγμα, ενώ ο δήμος του Ηρακλείου είναι 

πρώτος στη διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθούν οι 

http://www.alexa.com/
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δήμοι της Αττικής (Αθηνών, Περιστερίου και Πειραιώς), ο δήμος της Θεσσαλονίκης δεν 

είναι ιδιαίτερα ενεργός και δυναμικός, καθώς δεν έχει επίσημη παρουσία, παρά μόνο σε 

επιμέρους τομείς πολιτικής. 

 

Πίνακας 6.2.3: Η παρουσία των Δήμων στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο πιο 

δημοφιλές, στο Facebook. 

 

 

Πηγή:[ citybranding, 2016] 

 

6.3 Επίσημες κινητές εφαρμογές του δήμου 

Οι εφαρμογές (Apps) μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα επέκτασης των 

παραδοσιακών υπηρεσιών του διαδικτύου, να ενισχύσουν και να αυξήσουν τη 

συμμετοχή των πολιτών. Έτσι, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθούν τα νέα του δήμου και όχι μόνο.  

 

6.3.1 Η εφαρμογή: «Municipality of Thessaloniki» 

Ο δήμος της Θεσσαλονίκης θέλοντας να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες, που παρέχει όχι 

μόνο στους κατοίκους της, αλλά και στους επισκέπτες, δημιούργησε την εφαρμογή 

«Municipality of Thessaloniki». 
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 Ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στη διάθεση ανοιχτών δεδομένων προς τους 

πολίτες της. Με αυτό τον τρόπο, πιστεύει ότι με την επαναχρησιμοποίηση των 

πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, προωθεί την παραγωγή 

νέας γνώσης και συμβάλει στην καινοτομία. Η διάθεση των δεδομένων γίνεται με τη 

συνεργασία των τμημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεωχωρικών Πληροφοριών 

(GIS) και την επιτροπή «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟ.Σ.Ε.) του δήμου. 

Η εφαρμογή προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες αναζήτησης (CSW), θέασης 

(WMS, WMTS) και τηλεφόρτωσης (WFS). Βασίζεται σε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνεται και το GET SDI Portal. 

 

 

Εικόνα 6.3.1 Xαρτογραφικό Portal Δήμου Θεσσαλονίκης και Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 

Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

Έτσι, ο δήμος Θεσσαλονίκης αναβάθμισε τις υπηρεσίες του προς τους δημότες 

της παρέχοντας αυτή την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία παίρνει τις 

χαρτογραφικές και περιγραφικές πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα: 

http://gis.thessaloniki.gr. Η εφαρμογή «Municipality of Thessaloniki», επιτρέπει στους 

χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις, ποδηλατόδρομους, θέσεις 

στάθμευσης, μνημεία και άλλες πληροφορίες. 

Συγκεκριμένα, ο χρήστης, που βρίσκεται σε σύνδεση με το διαδίκτυο και έχει 

ήδη ενεργοποιημένο το σύστημα GPS, μπορεί να συνδέεται με το σύστημα γεωγραφικών 

πληροφοριών του δήμου και να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Η εφαρμογή διατίθεται 

για συσκευές iΟs και Android. 

 

http://gis.thessaloniki.gr/
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Η πρωτοτυπία της εφαρμογής βρίσκεται στη δυνατότητα που έχει ο πολίτης να 

αναζητάει πληροφορίες από τη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων της πόλης και η 

παρουσίαση αυτών στην κινητή του συσκευή. Χαρακτηριστικό της είναι η 

διαδραστικότητα, δηλαδή η αμοιβαία ανταλλαγή ενημερωμένων πληροφοριών μεταξύ 

του πολίτη και του συστήματος G.I.S του δήμου. 

Επίσης, η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί στοιχεία από 

τη χρησιμοποίηση της όπως θέση, αναζητήσεις ή προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται 

με τη συσκευή. 

 

Εικόνα 6.3.2  Απεικόνιση υπηρεσίας «Municipality of Thessaloniki» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή προσφέρει: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

o λεπτομερή χάρτη της Θεσσαλονίκης, σε επίπεδο τοπογραφικής κλίμακας, 

o τέσσερα υβριδικά στρώματα για την εμφάνιση των λωρίδων ποδηλάτων, των 

ζωνών στάθμευσης κ.λπ., 

o αναζήτηση ανάμεσα σε 30.000 σημεία ενδιαφέροντος και σε 20 κατηγορίες, με 

κριτήριο εγγύτητας στη θέση της συσκευής, 

o δρομολόγηση (από – έως), είτε με ορισμό σημείου χρήστη, επί της οθόνης και 

ταυτόχρονη εμφάνιση των πληροφοριών αυτής, είτε με συγκεκριμένη διεύθυνση, 

o εργαλείο εύρεσης διεύθυνσης, είτε με όνομα οδού και αριθμό είτε με 

διασταύρωση, 
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o διάχυση σε μία συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, τους μηχανικούς, στοιχείων 

σχετικών με πολυγωνομετρικά – υψομετρικά και τριγωνομετρικά σημεία, στο 

σύστημα αναφοράς του δήμου, 

o φωτογραφική τεκμηρίωση μνημείων της Θεσσαλονίκης. 

 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι παγκόσμιο βραβείο καλής πρακτικής πάνω στα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ανάμεσα σε 100.000 Εταιρίες, Φορείς και 

Οργανισμούς Παγκοσμίως κατέκτησε ο δήμος Θεσσαλονίκης για τις εφαρμογές (στην 

θεματική ενότητα με αντικείμενο τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και εφαρμογές στην 

πληροφόρηση του κοινού, με τεχνολογίες GIS και λογική «έξυπνης πόλης» 

(Applications for Smart Communities)), που έχουν αναπτυχθεί, καθώς και τη 

λειτουργικότητα και προσφορά τους στους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών 

«έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει τα τελευταία χρόνια. 

[Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

Η συμμετοχή και η ανάδειξη στο παραπάνω διαγωνιστικό κομμάτι του παγκόσμιου 

συνεδρίου της ESRI συνέβαλε στην προβολή του δήμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

διάκριση, που αποκόμισε ο δήμος, αφορά την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τη 

διείσδυση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην καθημερινή ζωή και 

συνείδηση των δημοτών. [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

 

6.3.2 Η εφαρμογή: «Improve my city» 

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) και κατ’ επέκταση της 

κινητής (m-government), ο δήμος Θεσσαλονίκης ανέπτυξε μια ακόμη εφαρμογή: 

«Improve my city» για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της. Η 

εφαρμογή επιτρέπει σε όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το δήμο να αναφέρουν -

ηλεκτρονικά- τοπικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα προβληματικές λάμπες 

ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

μπάζα προς περισυλλογή, κ.λπ. Οι καταχωρήσεις μπορούν να συνοδεύονται από 

σχετικές φωτογραφίες και συντεταγμένες GPS για τον αυτόματο προσδιορισμό της 

θέσης του αιτήματος. 

Όλα τα αιτήματα προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, και το σύστημα 

ενημερώνεται για την εξέλιξή τους. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να κάνουν προτάσεις 
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για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης, αλλά και να σχολιάσουν και να δώσουν 

θετικές ψήφους στις υπάρχουσες καταχωρήσεις. Τέλος, σε περίπτωση που ένας πολίτης 

επιθυμεί να αποστείλει κάποιο προσωπικό αίτημα ή καταγγελία μπορεί να επικοινωνήσει 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@thessaloniki.gr) για την άμεση 

εξυπηρέτησή του.  

Αρχικά, για να μπορέσει ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μπορεί 

να επιλέξει ανάμεσα σε δύο προφίλ είτε ως επισκέπτης, σε αυτή τη περίπτωση όμως δεν 

έχει το δικαίωμα να αναφέρει το αίτημά του, είτε να κάνει την εγγραφή του ως χρήστης 

(Εικόνα 6.3  Απεικόνιση υπηρεσίας «Improve my city» (1)).  

Στη δεύτερη περίπτωση, για να δημιουργήσει το δικό του προφίλ, αυτό γίνεται 

είτε δηλώνοντας κάποια προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό, 

ονοματεπώνυμο και μέηλ. Προαιρετικά μπορεί να δηλώσει τηλέφωνο και διεύθυνση. Σε 

διαφορετική περίπτωση μπορεί να συνδεθεί και μέσω κοινωνικών δικτύων (facebook ή 

google+). Αμέσως μετά την εγγραφή, αποστέλλεται στον χρήστη προσωπικό μέηλ για 

τον καλωσορίσει στην υπηρεσία (Εικόνα 6.3  Απεικόνιση υπηρεσίας «Improve my city» 

(1)). 

 

Εικόνα 6.3.3  Απεικόνιση υπηρεσίας «Improve my city» (1) 

mailto:info@thessaloniki.gr
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 Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορεί να ενημερωθεί για την 

κατάσταση αιτημάτων (μέσα από τον χάρτη) άλλων χρηστών και να σχολιάσει. Επίσης, 

ο ίδιος μπορεί να αναφέρει είτε κάποιο πρόβλημα είτε να προτείνει προτάσεις για τη 

βελτίωση των υποδομών της πόλης.  

 

Εικόνα 6.3.4  Απεικόνιση υπηρεσίας «Improve my city» (2) 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 
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6.3.3 Συγκεντρωτικός πίνακας κινητών εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας των επίσημων κινητών 

εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας ταξινόμησης περιλαμβάνει τον δήμο της μελέτης 

περίπτωσης, την επίσημη ιστοσελίδα των εφαρμογών αυτής, καθώς και την ονομασία 

τους, τον τύπο και τη μορφή της υπηρεσίας, την τεχνολογία (λειτουργικό) που 

χρησιμοποιεί, το κόστος και τέλος, μια μικρή περιγραφή για το τι είναι και τι προσφέρει.  

 

Πίνακας 6.3.1 Συγκεντρωτικός πίνακας κινητών εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης 

Δήμος 

Θεσσα

λονίκη

ς 

Επίσημη 

Ιστοσελίδα 

Κινητή 

Υπηρεσί

α/ 

Ονομασί

α 

Τύπος 

υπηρεσία

ς/ 

Μορφή 

Τεχνολογία-

λειτουργικό/ 

Κατηγορία 

Κόστο

ς 

Περιγραφή 

υπηρεσίας 

 http://gis.thess

aloniki.gr/fp/in

dex.html 

Municipa

lity of 

Thessalo

niki 

Παροχή 

πληροφορ

ιών 

  

 

G2C 

Ψυχαγωγία 

 

Android, iOS 

Δωρεά

ν 

Απαιτε

ίται 

σύνδε

ση στο 

διαδίκ

τυο 

Παροχή πληροφοριών 

σχετικά με 

διευθύνσεις, 

ποδηλατόδρομους, 

θέσεις στάθμευσης, 

μνημεία και άλλες 

πληροφορίες. 

 http://opengov.

thessaloniki.gr

/imc 

 

http://smartcit

yapps.urenio.o

rg/improve-

my-city.html  

Improve 

my city 

Παροχή 

υπηρεσιώ

ν 

 

G2C 

εξυπηρέτηση 

πολίτη 

 

Android, iOS 

Δωρεά

ν 

 

Απαιτε

ίται 

σύνδε

ση στο 

διαδίκ

τυο 

Αναφορά τοπικών 

προβλημάτων όπως: 

προβληματικές λάμπες 

ηλεκτροφωτισμού, 

σπασμένα πλακάκια 

στα πεζοδρόμια, 

εγκαταλελειμμένα 

οχήματα, μπάζα προς 

περισυλλογή, κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gis.thessaloniki.gr/fp/index.html
http://gis.thessaloniki.gr/fp/index.html
http://gis.thessaloniki.gr/fp/index.html
http://opengov.thessaloniki.gr/imc
http://opengov.thessaloniki.gr/imc
http://opengov.thessaloniki.gr/imc
http://smartcityapps.urenio.org/improve-my-city.html
http://smartcityapps.urenio.org/improve-my-city.html
http://smartcityapps.urenio.org/improve-my-city.html
http://smartcityapps.urenio.org/improve-my-city.html
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6.4 Αξιολόγηση κινητών εφαρμογών του δήμου 

6.4.1 Αναζήτηση σε ηλεκτρονικό κατάστημα  

Αρχικά, αναζητώντας τις κινητές εφαρμογές (Municipality of Thessaloniki και  Improve 

my city) του δήμου της Θεσσαλονίκης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «google play», 

βάζοντας ως λέξη-κλειδί: «Municipality of Thessaloniki», εμφανίζονται και οι δύο στην 

αρχική οθόνη και σχετικά πρώτες.  

 

Εικόνα 6.4.1 Αναζήτηση κινητών εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης (στα αγγλικά) 

Πηγή: [google play] 

 Αντίστοιχα, αν η αναζήτηση πραγματοποιηθεί στα ελληνικά έχοντας ως λέξη-

κλειδί «δήμος Θεσσαλονίκης» βλέπουμε ότι εμφανίζονται πολύ λιγότερα αποτελέσματα 

στην αναζήτηση, αλλά πάλι εμφανίζονται και οι δύο εφαρμογές του δήμου. Μάλιστα ως 

πρώτη επιλογή εμφανίζεται αυτή που αφορά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

(G.I.S.) του δήμου.  
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Εικόνα 6.4.2 Αναζήτηση κινητών εφαρμογών του δήμου Θεσσαλονίκης (στα ελληνικά) 

Πηγή: [google play] 

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και κριτικές των χρηστών (βλ. Εικόνα 6.6 

Αξιολόγηση εφαρμογής  «Municipality of Thessaloniki») βλέπουμε ότι το σύνολο των 

κριτικών αυτών είναι θετικό. Δηλαδή, οι χρήστες είναι ευχαριστημένοι με τις 

δυνατότητες/υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή την εφαρμογή. 

Επίσης, και οι σχολιασμοί για τη δεύτερη εφαρμογή, που ανέπτυξε ο δήμος για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση 

τους για τοπικά προβλήματα, είναι θετικοί (Εικόνα 6.8 Αξιολόγηση εφαρμογής  

«IMCityThess»). Τα σχόλια αφορούν την άμεση απόκριση της εφαρμογής στα αιτήματα 

(εύρεση της ακριβής τοποθεσίας). 

 

6.4.2 Αξιολόγηση εφαρμογής «Municipality of Thessaloniki» 

Η αξιολόγηση της κινητής εφαρμογής  «Municipality of Thessaloniki» θα γίνει σύμφωνα 

με τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο (βλ. 4.5 Προτεινόμενα κριτήρια 

αξιολόγησης κινητών εφαρμογών).   

Στην κατηγορία της λειτουργικότητας, ο πρώτος παράγοντας που εξετάζεται είναι 

αυτός της συμβατότητας. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί για τα δύο δημοφιλέστερα 

λειτουργικά που υπάρχουν, αυτό του Android και του iOS, και ο χρήστης μπορεί να την 

κατεβάσει είτε από το Applications Market google play είτε από το app store. Όσον 

αφορά το δεύτερο παράγοντα, αυτού του μεγέθους, έχει τιμή 7,34 ΜΒ. Μικρή τιμή, η 

οποία δεν καταναλώνει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή. Ο τρίτος παράγοντας, 

αυτός του χρόνου απόκρισης της εφαρμογής, είναι αμελητέος, αφού άμεσα γίνεται το 

άνοιγμα της εφαρμογής πατώντας απλά το εικονίδιο. 

Συνεχίζοντας στον τέταρτο παράγοντα, αυτού για το εάν απαιτείται σύνδεση στο 

διαδίκτυο ή όχι, η συγκεκριμένη εφαρμογή όχι μόνο χρειάζεται σύνδεση, αλλά θα πρέπει 

να είναι ήδη ενεργοποιημένο το σύστημα GPS (κριτήριο 1.5 χρήση επιπρόσθετης 

εφαρμογής) για να μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών του 

δήμου και να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Όμως, ο δήμος ανέπτυξε ένα σύγχρονο 

ευρυζωνικό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να έχουν δωρεάν ασύρματη 

πρόσβαση στο internet από τις φορητές τους συσκευές (βλ. κεφ. 6.6.3 Άλλες υπηρεσίες 

που παρέχονται από το δήμο Θεσσαλονίκης). Τέλος, δεν υπάρχουν ειδικές 

προδιαγραφές/ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
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Πίνακας 6.1 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Λειτουργικότητα (Functionality) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

1. Λειτουργικότητα (Functionality) 1.1 Συμβατότητα 

 1.2 Μέγεθος 

 1.3 Χρόνος απόκρισης εφαρμογής 

 1.4 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 1.5 Χρήση επιπρόσθετης εφαρμογής 

 1.6 Δυνατότητα χρησιμοποίησης από άτομα 

με ειδικές ανάγκες 

 

 

Εικόνα 6.4.3 Αξιολόγηση εφαρμογής  «Municipality of Thessaloniki»  

Πηγή: [google play] 

Στην κατηγορία του περιεχομένου (Content), ο πρώτος παράγοντας που 

εξετάζεται είναι αυτός της επικαιροποίησης περιεχομένου. Δυστυχώς, η τελευταία 

ενημέρωση που έγινε στην εφαρμογή ήταν κατά το έτος 2012, καθώς και η έκδοση της 

εφαρμογής είναι μόλις στην 1.0. Τέλος, η εφαρμογή διατίθεται σε δύο γλώσσες στα 

ελληνικά και στα αγγλικά.  
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Πίνακας 6.2 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Περιεχόμενο (Content) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

2. Περιεχόμενο (Content) 2.1 Επικαιροποίηση περιεχομένου 

 2.2 Έκδοση εφαρμογής 

 2.3 Γλώσσα 

 

Στην κατηγορία της δομής και της πλοήγησης (Structure and Navigation), ο 

πρώτος παράγοντας, που εξετάζεται, είναι αν υπάρχει μενού πλοήγησης ή εικονίδια. Η 

πλοήγηση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία παρά το εύρος των 

εικονιδίων. Αυτό συμβαίνει, επειδή κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται μια 

υποενότητα, στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με 

αποτέλεσμα να έχει πάντα τη δυνατότητα να επιστρέψει στην αρχική οθόνη. Η διάταξη 

των εικονιδίων στην αρχική σελίδα, αλλά και στις υποενότητες είναι εύχρηστη. Επίσης, 

όταν ο επισκέπτης ανοίγει ένα σύνδεσμο, που θα τον οδηγήσει σε άλλη ιστοσελίδα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις ανοίγει σε άλλο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης 

ώστε να μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης (βλ. Εικόνα 6.7  Απεικόνιση υπηρεσίας 

«Municipality of Thessaloniki»). Όσον αφορά τον παράγοντα της πληροφόρησης, 

εξετάζοντας όλες τις ενότητες και τις υποενότητες της ιστοσελίδας εύκολα διαπιστώνει 

κανείς ότι το περιεχόμενο είναι πλήρως επικαιροποιημένο και ότι υπάρχει συνεχής 

ενημέρωση και προσθήκη νέων τοποθεσιών και πληροφοριών. 

 

Πίνακας 6.3 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Δομής και Πλοήγησης (Structure and 

Navigation) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

3. Δομή και Πλοήγηση (Structure and 

Navigation) 

3.1Μενού πλοήγησης- Εικονίδια 

 3.2 Ευκολία χρήσης (easy of use), Ευκολία 

Μάθησης (Learnability), Ευκολία 

απομνημόνευσης (Memorability) 

o Ευκολία πλοήγησης 
o Ευκολία χρήσης 
o Εγχειρίδιο χρήσης 
o Ύπαρξη μενού βοήθειας 
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o Ύπαρξη μενού πλοήγησης 
 3.3 Πληροφόρηση 

o Ακριβής 
o Επίκαιρη 
o Αξιόπιστη 
o Κατανοητή 

 

 

Εικόνα 6.4.4  Απεικόνιση υπηρεσίας «Municipality of Thessaloniki»  

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

Στην κατηγορία προσβασιμότητας, σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή 

διατίθεται δωρεάν και χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το μόνο που χρειάζεται για να 

λειτουργήσει είναι μια σύνδεση στο διαδίκτυο και η ενεργοποίηση της τοποθεσίας 

(GPS).  

Πίνακας 6.4 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Προσβασιμότητα (Accessibility) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

4. Προσβασιμότητα(Accessibility)  Δωρεάν ή επί πληρωμή 

 

Όσον αφορά την κατηγορία της χρησιμότητας, η εφαρμογή προσφέρει τη 

δυνατότητα εξατομικευμένων υπηρεσιών, αλλά όχι μέσω κάποιου συγκεκριμένου 

προφίλ, αφού κάθε χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες (χρησιμότητα (Usefulness)) 

σχετικά με διευθύνσεις, ποδηλατοδρόμους, θέσεις στάθμευσης, μνημεία κ.ά., ή 

πληροφορίες για το που βρίσκεται κάτι που τον ενδιαφέρει, ή οδηγίες για το πώς να 

μεταβεί εκεί που επιθυμεί. 
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Πίνακας 6.5 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Χρησιμότητα (Usefulness), Ικανοποίηση 

(satisfaction), Εξατομίκευση (Personalization) 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία 

5. Χρησιμότητα (Usefulness),  

Ικανοποίηση (satisfaction), 

Εξατομίκευση (Personalization)  

 

Όσον αφορά την κατηγορία της συμμετοχής, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα 

συμμετοχής και στις τρεις ομάδες: πολίτες, επιχειρήσεις, επισκέπτες. Δεν υπάρχει 

κανένας περιορισμός για το ποιος θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. 

Πίνακας 6.6 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Συμμετοχή (participation) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

6. Συμμετοχή (participation)  Πολιτών  

 Επιχειρήσεων 

 Επισκεπτών 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια, η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποθηκεύει ή 

χρησιμοποιεί στοιχεία από τη χρησιμοποίηση της όπως θέση, αναζητήσεις ή προσωπικά 

δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή.  

Πίνακας 6.7 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Ασφάλεια κια Ιδιωτικότητα (Security and 

Privacy) – Εμπιστοσύνη (Trust) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

7. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα (Security and 

Privacy) – Εμπιστοσύνη (Trust)  

7.1 Προσωπικά Δεδομένα (όνομα χρήστη και 

κωδικό) 

 7.2 Ασφαλής σύνδεση 

 

Τέλος, η διαδικτυακή παρουσία της πόλης στα κοινωνικά μέσα για την προβολή 

της ως ταξιδιωτικό προορισμό και την ενημέρωση των χρηστών της είναι ουσιαστικά 

ανύπαρκτη και αδύναμη. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εικονίδιο που να 

συνδέει άμεσα την εφαρμογή με κάποιο κοινωνικό μέσο.  

Με το κριτήριο «διευκόλυνση επικοινωνίας» εννοούμε τη δυνατότητα που 

δίνεται στους χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με το δήμο για την επίλυση αποριών 
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και τυχόν προβλημάτων μέσω της καρτέλας επικοινωνίας, όπου υπάρχουν όλα τα 

χρήσιμα τηλεφώνα, μέηλ και φαξ. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εικονίδιο που να 

συνδέει άμεσα εφαρμογή και δήμο για αυτή τη λειτουργία.  

Πίνακας 6.8 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Άλλα 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

8. Άλλα 8.1 Κοινωνικά μέσα 

 8.2 Διευκόλυνση επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ)  

 

6.4.3 Αξιολόγηση εφαρμογής «IMCityThess» 

Η αξιολόγηση της κινητής εφαρμογής «IMCityThess» θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια 

που αναπτύχθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο (βλ. 4.5 Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης 

κινητών εφαρμογών).   

Η πρώτη κατηγορία που θα εξεταστεί είναι αυτή της λειτουργικότητας. Η 

εφαρμογή είναι συμβατή (κριτήριο συμβατότητας) για δύο λειτουργικά, τα πιο 

δημοφιλή, αυτό του Android και του iOS. Ένας ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να τις 

εγκαταστήσει στην κινητή του συσκευή είτε από το google play είτε από app store. Το 

μέγεθος της εφαρμογής είναι πολύ μικρό με τιμή 5,1 ΜΒ. Έτσι, δεν δεσμεύει μεγάλο 

αποθηκευτικό χώρο για να σκεφτεί ένας χρήστης να την διαγράψει από τη συσκευή του. 

Η εφαρμογή ανοίγει αμέσως με το πάτημα του εικονιδίου. Έτσι, ο χρόνος απόκρισης της 

εφαρμογής είναι αμελητέος.  

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η συσκευή στο 

διαδίκτυο. Επίσης, για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης του αιτήματος και την 

άμεση καταχώρησή του θα πρέπει να είναι ενεργό και το GPS. Ωστόσο, ο δήμος 

ανέπτυξε ένα σύγχρονο ευρυζωνικό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να έχουν 

δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet από τις φορητές τους συσκευές (βλ. κεφ. 6.6.3 

Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το δήμο Θεσσαλονίκης). Τέλος, δεν υπάρχουν 

ειδικές προδιαγραφές/ρυθμίσεις για τη χρήση της εφαρμογής από άτομα με ειδικές 

ανάγκες (π.χ. προβλήματα όρασης).  

Πίνακας 6.1 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Λειτουργικότητα (Functionality) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  
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1. Λειτουργικότητα (Functionality) 1.1 Συμβατότητα 

 1.2 Μέγεθος 

 1.3 Χρόνος απόκρισης εφαρμογής 

 1.4 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 1.5 Χρήση επιπρόσθετης εφαρμογής 

 1.6 Δυνατότητα χρησιμοποίησης από άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 

 

 

Εικόνα 6.4.5 Αξιολόγηση εφαρμογής  « IMCityThess »  

Πηγή: [google play] 
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Στην κατηγορία του περιεχομένου (Content), ο πρώτος παράγοντας που 

εξετάζεται είναι αυτός της επικαιροποίησης του περιεχομένου. Η τελευταία ενημέρωση 

που έγινε στην εφαρμογή ήταν τον Απρίλιο του 2016. Επίσης, η τρέχουσα έκδοση της 

εφαρμογής είναι 5.0.7.9. Τέλος, η εφαρμογή διατίθεται σε δύο γλώσσες στα ελληνικά 

και στα αγγλικά.  

Πίνακας 6.2 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Περιεχόμενο (Content) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

2. Περιεχόμενο (Content) 2.1 Επικαιροποίηση περιεχομένου 

 2.2 Έκδοση εφαρμογής 

 2.3 Γλώσσα 

 

Η πλοήγηση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη βοήθεια των εικονιδίων. 

Από την αρχική οθόνη μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για μια εφαρμογή 

αρκετά σύγχρονη για το δημόσιο φορέα που αντιπροσωπεύει. Ο σχεδιασμός της 

εφαρμογής είναι τέτοιος ώστε να εμφανίζει με έξυπνο και ελκυστικό τρόπο τις 

πληροφορίες, χρησιμοποιώντας αρμονικά τους συνδυασμούς των χρωμάτων και 

δίνοντας έμφαση στις εικόνες. Επίσης, ο σχεδιασμός αυτός βοηθάει και στην πλοήγηση 

της εφαρμογής και μπορεί να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του χρήστη 

χωρίς να τον κουράζει (βλ. Εικόνα 6.8  Απεικόνιση υπηρεσίας «IMCityThess»). 

Όσον αφορά τον παράγοντα της πληροφόρησης, εξετάζοντας όλες τις ενότητες 

και τις υποενότητες της ιστοσελίδας, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι το περιεχόμενο είναι 

πλήρως επικαιροποιημένο και ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση τόσο από τη μεριά των 

χρηστών που καθημερινά αναφέρουν τοπικά προβλήματα και προτάσεις για την 

αναβάθμιση της περιοχής τους, όσο και από τη μεριά των αρμοδίων που ενημερώνουν 

καθημερινά την κατάσταση εξέλιξης ενός αιτήματος. 

Πίνακας 6.3 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Δομής και Πλοήγησης (Structure and 

Navigation) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

3. Δομή και Πλοήγηση (Structure and 

Navigation) 

3.1Μενού πλοήγησης- Εικονίδια 
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 3.2 Ευκολία χρήσης (easy of use), 

Ευκολία Μάθησης (Learnability), Ευκολία 

απομνημόνευσης (Memorability) 

o Ευκολία πλοήγησης 
o Ευκολία χρήσης 
o Εγχειρίδιο χρήσης 
o Ύπαρξη μενού βοήθειας 
o Ύπαρξη μενού πλοήγησης 

 3.3 Πληροφόρηση 

o Ακριβής 
o Επίκαιρη 
o Αξιόπιστη 
o Κατανοητή 

 

 

 

Εικόνα 6.4.6  Απεικόνιση υπηρεσίας «IMCityThess»  

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

 

Όσον αφορά το κριτήριο της προσβασιμότητας, η συγκεκριμένη εφαρμογή 

διατίθεται δωρεάν και χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το μόνο που χρειάζεται για να 

λειτουργήσει είναι μια σύνδεση στο διαδίκτυο και η ενεργοποίηση της τοποθεσίας 

(GPS).  

Πίνακας 6.4 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Προσβασιμότητα(Accessibility) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 
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Κατηγορία Παράγοντες  

4. Προσβασιμότητα(Accessibility)  Δωρεάν ή επί πληρωμή 

 

Όσον αφορά το κριτήριο της χρησιμότητας, η εφαρμογή προσφέρει τη 

δυνατότητα εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένου προφίλ για κάθε χρήστη. 

Ο χρήστης για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή θα πρέπει να συνδεθεί μέσα από το 

προσωπικό του λογαριασμό μέηλ, ή από το facebook ή από το google+, με οποιοδήποτε 

κωδικό προτίμησής του. Έτσι, ο κάθε χρήστης ενημερώνεται προσωπικά μέσω της 

εφαρμογής για την εξέλιξη του αιτήματός του. Σε διαφορετική περίπτωση αν συνδεθεί 

ως απλός επισκέπτης, δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να κοινοποιήσει το αίτημά του.  

Πίνακας 6.5 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Χρησιμότητα (Usefulness), Ικανοποίηση 

(satisfaction), Εξατομίκευση (Personalization) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία 

5. Χρησιμότητα (Usefulness),  

Ικανοποίηση (satisfaction), 

Εξατομίκευση (Personalization)  

 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και στις τρεις ομάδες: πολίτες, 

επιχειρήσεις και επισκέπτες. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το ποιος θα 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, αφού  η 

εφαρμογή αφορά όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται τον δήμο.  

Πίνακας 6.6 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Συμμετοχή (participation) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

6. Συμμετοχή (participation)  Πολιτών  

 Επιχειρήσεων 

 Επισκεπτών 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια, ο δήμος της Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία 

ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από τη διακοπή της 

λειτουργίας των διακομιστών ή την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς 

υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Επίσης, υπάρχει ένα 

εικονίδιο (όροι χρήσης), το οποίο αναφέρει ακριβώς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, 
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τους οποίους πρέπει να διαβάσει ο χρήστης πριν αποφασίσει να εγκαταστήσει την 

εφαρμογή στη συσκευή του. 

Πίνακας 6.7 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Ασφάλεια κια Ιδιωτικότητα (Security and 

Privacy) – Εμπιστοσύνη (Trust) 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

7. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα (Security and 

Privacy) – Εμπιστοσύνη (Trust)  

7.1 Προσωπικά Δεδομένα (όνομα χρήστη και 

κωδικό) 

 7.2 Ασφαλής σύνδεση 

 

Τέλος, η διαδικτυακή παρουσία της πόλης στα κοινωνικά μέσα για την προβολή 

της ως ταξιδιωτικό προορισμό και για την ενημέρωση των χρηστών της είναι ουσιαστικά 

ανύπαρκτη και αδύναμη. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εικονίδιο που να 

συνδέει άμεσα την εφαρμογή με κάποιο κοινωνικό μέσο.  

Το κριτήριο «διευκόλυνση επικοινωνίας» βασίζεται στην ιδέα για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών του δήμου. Έτσι, η εφαρμογή επιτρέπει σε όσους ζουν, 

εργάζονται ή επισκέπτονται τον δήμο να αναφέρουν -ηλεκτρονικά- τοπικά προβλήματα. 

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της 

πόλης, αλλά και να σχολιάσουν και να δώσουν θετικές ψήφους στις υπάρχουσες 

καταχωρήσεις. Ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με το δήμο για την 

επίλυση αποριών και τυχόν προβλημάτων μέσω προσωπικού μέηλ.  

Πίνακας 6.8 Κριτήρια Αξιολόγησης: κατηγορία: Άλλα 

                                Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κατηγορία Παράγοντες  

8. Άλλα 8.1 Κοινωνικά μέσα 

 8.2 Διευκόλυνση επικοινωνίας (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ)  

 

6.5 Άλλες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης   

6.5.1 Η υπηρεσία: «Ζω Θεσσαλονίκη» 

Μέσω της υπηρεσίας «Ζω Θεσσαλονίκη», ο δήμος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 

του να πληροφορηθούν για τα γεγονότα της πόλης. Δεν πρόκειται για κινητή εφαρμογή, 

αλλά για μια ιστοσελίδα. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις προβολές 

στους κινηματογράφους, στο θέατρο, τις συναυλίες, τα ωράρια καταστημάτων κ.ά. 
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Ακόμη, μπορεί να επιλέξει και το εύρος της τιμής που επιθυμεί για τις δραστηριότητές 

του (δωρεάν ή μεγαλύτερο ενός ποσού). Επίσης, μπορεί να επιλέξει την κατάσταση της 

εκδήλωσης που επιθυμεί, δηλαδή αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή αν είναι μελλοντική. 

Τέλος, η ιστοσελίδα, μέσω του σήματος GPS στο κινητό του χρήστη, τον συνδέει 

αυτόματα με τον χάρτη της πόλης και του προτείνει τι υπάρχει γύρω του.  

 

Εικόνα 6.5.1  Απεικόνιση υπηρεσίας «Ζω Θεσσαλονίκη» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

6.5.2 Η υπηρεσία: «ψηφιακό εμπορικό κέντρο (Virtual Market)» 

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο» (Virtual Market), 

που υλοποιεί ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ερευνητική μονάδα URENIO 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

προβολής προσφορών, προϊόντων, αλλά και online αγορών. Η ηλεκτρονική βόλτα 

στα καταστήματα του κέντρου της πόλης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω smartphone, 

tablet ή υπολογιστή.  

Με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μια 

κατηγορία που τους ενδιαφέρει (παπούτσια, ρούχα, αξεσουάρ) και να εντοπίσουν τα 

καταστήματα στον χάρτη ή στο κοντινότερο για αυτούς σημείο/τοποθεσία. 

Επιπροσθέτως, το εικονικό εμπορικό κέντρο θα προβάλει σύνθετες προσφορές, δηλαδή 

ένα συνδυασμό προσφορών διαφόρων καταστημάτων (προσφορές για αγορές και 

δωρεάν καφέ, ή δωρεάν στάθμευση, κ.ά.). 

Αναλυτικά, το Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο αποτελείται από: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 

2016] 
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• Επαγγελματικό οδηγό που περιέχει το σύνολο των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον δήμο, κατηγοριοποιημένες και με δυνατότητα αναζήτησης 

πάνω σε χάρτη 

• Παρουσίαση των τοπικών καταστημάτων και επιχειρήσεων, όπου είναι δυνατή 

η ανάρτηση κειμένων, φωτογραφιών και βίντεο 

• Προσφορές, τις οποίες οι καταστηματάρχες μπορούν να αναρτήσουν, υπό την 

μορφή κουπονιών, και να διαχειριστούν όλες τις προωθητικές τους ενέργειες 

• Κριτικές, καθώς οι πελάτες των καταστημάτων μπορούν να αναρτούν σχόλια, 

κριτικές και απόψεις και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλους χρήστες 

 

Εικόνα 6.5.2  Απεικόνιση υπηρεσίας «ψηφιακό εμπορικό κέντρο» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

 

6.5.3 Η υπηρεσία: «Mobithess» 

Χάρη στο Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου 

Κυκλοφορίας, γνωστό πλέον και ως Mobithess,  μπορεί ο κάθε πολίτης να μετακινηθεί 

γρήγορα και έξυπνα στην πόλη.  

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο κάποιον που θέλει 

να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη με οποιοδήποτε τρόπο (πεζός, οδηγός, με αστική 

συγκοινωνία ή/και συνδυασμό αυτών), προσφέροντάς του τρεις εναλλακτικές διαδρομές: 

τη συντομότερη, την οικονομικότερη και την περιβαλλοντικά πιο φιλική, οι οποίες 

μπορεί να συμπίπτουν, μπορεί όμως και όχι.  

Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και πληροφόρησης που παρέχονται περιλαμβάνουν: [Δήμος 

Θεσσαλονίκης, 2016] 

o Σχεδιασμό μετακίνησης με ΙΧ, δημόσιες συγκοινωνίες 

o Βέλτιστη δρομολόγηση με κριτήριο το χρόνο, την απόσταση ή την κατανάλωση 

καυσίμου 
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o Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση 

o Συνδυασμένη μετακίνηση 

o Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και βραχυπρόθεσμη 

πρόβλεψη 

 

o Τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη 

o Συνεπιβατισμός (car pooling) 

o Πληροφορίες δρομολογίων δημοσίων συγκοινωνιών 

o Σημεία ενδιαφέροντος 

o Εκπαιδευτικό εργαλείο για την βιώσιμη αστική κινητικότητα 

Τέλος, για την υλοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν την εκτίμηση της 

κυκλοφοριακής κατάστασης και τον υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο μιας διαδρομής 

σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, έχει εγκατασταθεί ένα εκτενές δίκτυο ανιχνευτών 

συσκευών Bluetooth, παρέχοντας μεγάλη κάλυψη και υψηλή ακρίβεια. 

 

Εικόνα 6.5.3  Απεικόνιση υπηρεσίας «Mobithess» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

6.5.4 Η υπηρεσία: «Easytrip» 

Η «EasyTrip» αναπτύχθηκε με τη συνεργασία δήμων της Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, 

Θέρμης, Καβάλας και Σερρών) και της Βουλγαρίας (Bansko και Krumovgrad), των 

Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι υπηρεσίες της παρέχονται στους 

μετακινούμενους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας (http://www.easy-trip.eu/el-

http://www.easy-trip.eu/el-gr/easytrip.aspx
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gr/easytrip.aspx), που έχει στηθεί, αλλά και μέσω εφαρμογών για έξυπνες συσκευές 

(διαθέσιμες στα ηλεκτρονικά καταστήματα Play Store και App Store). 

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «EasyTrip» προσφέρονται υπηρεσίες 

σχεδιασμού ταξιδιού και υπηρεσίες πληροφόρησης (για σημεία ενδιαφέροντος, 

δρομολόγια ΜΜΜ, προσφορές, κυκλοφορία στους δρόμους, κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη 

τη θέση του χρήστη και τις προσωπικές του προτιμήσεις. 

 

Εικόνα 6.5.4  Απεικόνιση υπηρεσίας «Easytrip» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

6.5.5 Η υπηρεσία: «synthessi» 

Η «ΣΥΝΘΕΣΗ», μια ακόμη πρωτοβουλία του δήμου Θεσσαλονίκης, είναι 

σχεδιασμένη στα πρότυπα της αντίστοιχης προσπάθειας του δήμου Αθηναίων με το 

όνομα «Συν Αθηνά». Η «ΣΥΝΘΕΣΗ» είναι ουσιαστικά ένα διαδικτυακό εργαλείο, που 

θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. 

Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ενεργούς πολίτες, τις οργανώσεις 

και τις ομάδες πολιτών της Θεσσαλονίκης να προβάλλουν τις δράσεις τους σε έναν 

διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη, καθώς και να δικτυωθούν μεταξύ τους, αλλά και με 

τους πολίτες, και έτσι να διευκολύνει το έργο τους. 

6.5.6 Η υπηρεσία: «thesswiki» 

To «thesswiki» project στοχεύει στην ψηφιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού της 

πόλης της Θεσσαλονίκης από τους ίδιους τους πολίτες μέσω της μεγαλύτερης 

http://www.easy-trip.eu/el-gr/easytrip.aspx
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ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας στον κόσμο, της Wikipedia, και παράλληλα στη 

διασύνδεσή των ηλεκτρονικών λημμάτων με τον αστικό ιστό.  

Πρόκειται για μία δράση διασύνδεσης του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου 

και έχει προεκτάσεις πολιτισμικές, εκπαιδευτικές, τουριστικής προβολής και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το project έχει ως αφετηρία την αξιοποίηση ανοιχτού 

περιεχομένου που θα προέλθει από τα ίδια τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της 

Θεσσαλονίκης με στόχο να καλύψει αξιοσημείωτες τοποθεσίες, ιστορικά γεγονότα, 

μνημεία, πρόσωπα και καλλιτέχνες σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.  

Διοργανώνεται από τον δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των «Δημητρίων» και 

συντονίζεται από την εταιρεία «PostScriptum», στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει 

για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος φορέων και οργανισμών, σε συνεργασία 

με την ΕΕΛ/ΛΑΚ και την Wikimedia Community User Group Greece.  

Επιπλέον, θα τοποθετηθούν ειδικά κεραμικά πλακίδια με barcodes (QR) σε 

μνημεία και ιστορικά σημεία σε ολόκληρη την πόλη, επιτρέποντας στους χρήστες 

smartphones, και ιδιαίτερα σε επισκέπτες και τουρίστες, να έχουν άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες στη γλώσσα τους σχετικά με όλες τις πτυχές της ζωής στη Θεσσαλονίκη, 

σκανάροντας απλά το QR. 

 

 

Εικόνα 6.5.5  Απεικόνιση υπηρεσίας «thesswiki» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 
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6.6 Μελλοντικές εφαρμογές του Δήμου Θεσσαλονίκης  

6.6.1 Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

Το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το έτος 

2016. Το σύστημα αυτό ενθαρρύνει τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας και όχι τη 

χρήση των αυτοκινήτων.  

Το νέο σύστημα ουσιαστικά θα λειτουργεί μέσω κινητού τηλεφώνου και θα είναι 

πλήρως αυτοματοποιημένο, καθώς οι υπηρεσίες θα παρέχονται είτε μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου είτε μέσω ιστοσελίδας ή μέσω εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα.  

Ο πολίτης αρχικά θα πρέπει να κάνει εγγραφή στην εταιρεία, που θα αναλάβει να 

οργανώσει το σύστημα, ώστε να αποκτήσει έναν προσωπικό κωδικό. Όταν ο 

ενδιαφερόμενος οδηγός βρίσκει μια θέση ελεγχόμενης στάθμευσης, θα μπαίνει από το 

κινητό του στην εφαρμογή, θα πληκτρολογεί τον κωδικό του και θα ξεκινάει να μετράει 

ο χρόνος παρκαρίσματος, και στο τέλος, θα πληρώνει το τίμημα είτε ηλεκτρονικά είτε 

μέσω προπληρωμένης κάρτας. 

Εναλλακτικά, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να καλούν δωρεάν από 

οποιοδήποτε κινητό ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, ώστε να ξεκινούν τη 

χρέωση στάθμευσης μόλις παρκάρουν, δηλώνοντας την πινακίδα του αυτοκινήτου τους. 

Με τον ίδιο τρόπο θα λήγει και η χρέωση, όταν κάποιος οδηγός θα είναι έτοιμος να 

φύγει. Ακόμη, οι οδηγοί θα μπορούν να στείλουν μήνυμα μέσω κινητού ή να ξεκινήσουν 

τη χρέωση μέσω διαδικτύου. Αλλιώς, θα τους προσφέρεται η δυνατότητα να 

προμηθευτούν κάρτα τηλεφωνικού χρόνου στάθμευσης. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει 

εγγραφεί στο σύστημα δηλώνοντας τα στοιχεία του οχήματός του και τον τρόπο 

πληρωμής που επιλέγει (π.χ. στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας). 

6.6.2 Επίσημοι Διαγωνισμοί του δήμου Θεσσαλονίκης 

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece, OKFN Greece) και 

την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ. Αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας 

Apps4Greece του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και συνδέεται με την 
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ευρωπαϊκή αντίστοιχη προσπάθεια, που συμμετέχει και πρωτοστατεί το Διεθνές Ίδρυμα 

Ανοικτής Γνώσης, apps4Europe. 

 Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» 

είχε ως στόχο την ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης 

για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών 

τηλεφώνων, οι οποίες θα βελτιώνουν τη λειτουργία της 

πόλης, παρέχοντας στους κατοίκους, τους επισκέπτες και 

τις επιχειρήσεις νέες υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση 

της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στόχος ήταν, επίσης, η 

δημιουργία ανοιχτών δεδομένων είτε μέσω της διάθεσής τους από τους οργανισμούς της 

πόλης είτε μέσω της συλλογής τους από τους πολίτες. 

Η πρωτοβουλία του δήμου απευθυνόταν στο σύνολο της πόλης, καθώς όλοι οι 

πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να 

καταχωρήσουν στη σχετική πλατφόρμα τόσο τις ανάγκες τους σε ψηφιακές υπηρεσίες, 

όσο και τις ιδέες τους για νέες ψηφιακές εφαρμογές.  

Μέσα από το διαγωνισμό «εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» δόθηκαν τα παρακάτω 

βραβεία: το πρώτο βραβείο δόθηκε στην εφαρμογή: Prisma - Καινοτόμος εφαρμογή 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στόχος της αποτελεί η πλήρης ενημέρωση των πολιτών 

για τις κρατικές αποφάσεις που τους αφορούν, καθώς και η διαφανής προβολή όλων των 

σχετικών διαδικασιών. Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στην THESS-ράμπα, Ασφαλής και 

άνετη κίνηση ατόμων με αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη. Η κεντρική ιδέα της εφαρμογής 

αφορά στη διεκδίκηση του δικαιώματος των ατόμων με αμαξίδιο για άνετη και ασφαλή 

κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τέλος, τρίτο βραβείο δόθηκε στην εφαρμογή ViThess. 

Δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ορίσουν, μέσω της web εφαρμογής, πολύγωνα 

πάνω στο χάρτη της πόλης και να εναποθέσουν ένα μήνυμα σε αυτά. Οι χρήστες της 

Android εφαρμογής ViThess, όταν εισέλθουν στα πολύγωνα αυτά, λαμβάνουν τα 

μηνύματα αυτά στη συσκευή τους ως ειδοποιήσεις. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα δικό τους μήνυμα και να το "αφήσουν" στο σημείο που βρίσκονται. 

Όταν άλλοι χρήστες πλησιάσουν κοντά στο εν λόγω σημείο, το μήνυμα αυτό θα 

εμφανιστεί στη συσκευή τους. 
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Εικόνα 6.5.6  Οι εφαρμογές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» 
  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

 

Ένας άλλος διαγωνισμός, ο «Hackathess», διοργανώθηκε από τον δήμο 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το διεθνούς 

κύρους Open Knowledge Foundation (Ίδρυμα 

Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας), την Ερευνητική 

Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ., την Θεσσαλονίκη 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και το 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του δήμου 

Θεσσαλονίκης EUROPE DIRECT.  

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια του εξαιρετικά πετυχημένου εγχειρήματος 

«Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη – apps4thessaloniki», που είχε συνδιοργανώσει ο 

δήμος Θεσσαλονίκης με τους ίδιους φορείς και είχε μεγάλη απήχηση. Στόχος του 

διαγωνισμού ήταν να ακουστούν νέες και καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για εφαρμογές, 

που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του δήμου και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Υπήρχαν 

τέσσερις θεματικές ενότητες: οικονομικά, δίκτυα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 

ποιότητα ζωής και διακυβέρνηση. 

Μέσα από τον διαγωνισμό δόθηκαν τα παρακάτω βραβεία: Το πρώτο βραβείο 

δόθηκε στην πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων «Open Datasets». Πρόκειται για μία 

εφαρμογή που επιτρέπει στον κάθε πολίτη να λαμβάνει πληροφορίες για ζητήματα, όπως 

θέσεις παρκινγκ ή τοποθεσίες μουσείων και σχολείων. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο 
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δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να τα 

αξιοποιήσει για να δημιουργήσει μια νέα εφαρμογή. 

Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η εφαρμογή «Aeneas», η οποία αφορά ηλικιωμένους, 

ευπαθείς ομάδες και άτομα με ασθένειες που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση. Μέσω 

της πλατφόρμας, οι συγγενείς τους μπορούν να βλέπουν συνεχώς τη θέση του 

ηλικιωμένου και τις βασικές ζωτικές ενδείξεις. 

Το τρίτο βραβείο κέρδισε η εφαρμογή «Open Culture Project», μέσω της οποίας 

μπορεί κανείς να εμπλουτίσει με περαιτέρω πληροφορίες τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα 

στον τομέα του πολιτισμού. 

 

Εικόνα 6.5.7  Οι εφαρμογές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Hackathess Θεσσαλονίκης» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

 

Τέλος, μετά τις δύο παραπάνω επιτυχημένες δράσεις, ο δήμος αναδιοργάνωσε 

διαγωνισμό «Apps4Thessaloniki-Tourism Edition» για την ανάπτυξη καινοτόμων 

εφαρμογών διαδικτύου και κινητών 

τηλεφώνων στον τομέα του 

τουρισμού. Η διοργάνωση του 

διαγωνισμού υλοποιήθηκε σε 

συνεργασία των Τμημάτων 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Τουρισμού και Υποστήριξης 

Επιχειρηματικότητας, και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» 
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του δήμου Θεσσαλονίκης με το Ελληνικό Παράρτημα του διεθνούς ιδρύματος «Open 

Knowledge Foundation» και την Ερευνητική Μονάδα «URENIO» του ΑΠΘ.  

Πρώτο βραβείο κέρδισε η υπηρεσία «HotThess», η οποία «αντιγράφει» άλλους 

χρήστες για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στους επισκέπτες, αλλά και τους 

κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγοντας τα δεδομένα από τα 

check-in άλλων χρηστών, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάσει την έξοδό του 

στην πόλη όχι μόνο για την τρέχουσα χρονική στιγμή, αλλά και για όποια ημέρα και ώρα 

της εβδομάδας επιθυμεί. 

Δεύτερο βραβείο κέρδισε η πλατφόρμα «Lark». Πρόκειται για μία πλατφόρμα 

αλληλεπίδρασης και τουριστικής εξερεύνησης, με στόχο την ενίσχυση του εναλλακτικού 

τουρισμού.  

Τρίτο βραβείο κέρδισε η εφαρμογή «ThessOpenTrip». Είναι μια εφαρμογή για 

έξυπνες κινητές συσκευές, που απευθύνεται στους τουρίστες που επισκέπτονται τη 

Θεσσαλονίκη, και η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της παραμονής τους και της 

περιήγησης τους με ποικίλους τρόπους στα αξιοθέατα της πόλης. 

 

Εικόνα 6.5.8  Οι εφαρμογές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Apps4Thessaloniki-Tourism Edition» 

  Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

 

6.6.3 Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το δήμο Θεσσαλονίκης 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην υλοποίηση ενός σύγχρονου ευρυζωνικού 

δικτύου που έχει ως στόχο να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία. 

 Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της HCN (Hellenic 

Cable Networks), η οποία είναι ο πρώτος πάροχος καλωδιακού Internet (οπτικές ίνες) σε 

όλη την Ελλάδα, και την HOL, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίες πρόσφεραν δωρεάν την εγκατάσταση, 
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λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, ύστερα από αποδοχή της σχετικής δωρεάς τους 

από τον δήμο Θεσσαλονίκης. 

 

Εικόνα 6.5.9  Σύγχρονο ευρυζωνικό δίκτυα δήμου Θεσσαλονίκης 

 Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2016] 

Το συγκεκριμένο σύγχρονο ευρυζωνικό δίκτυο επιτρέπει στους πολίτες να έχουν 

δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet από φορητές συσκευές, όπως smartphones, 

tablets, laptops σε σημεία οικονομικού, τουριστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, και 

σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

Εικόνα 6.5.10 Σύγχρονο ευρυζωνικό δίκτυο-περιοχές  

Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2015] 

 

Το έργο Storm Clouds διερευνά πώς οι Δήμοι μπορούν να μετακινήσουν τη 

φιλοξενία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν προς τους πολίτες από τις 

ιδιόκτητες υποδομές στο cloud (υποδομές που προσφέρονται από τρίτους) και το πώς 

αυτό θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες 

κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έτσι ώστε αυτοί να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία μετάβασης με ένα οργανωμένο και 
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γρήγορο τρόπο. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα δοκιμών στις πόλεις Αγουέδα (Águeda), Μάντσεστερ (Manchester), 

Βαγιαδολίδ (Valladolid) και Θεσσαλονίκη. 

Το έργο Storm Clouds θα παραδώσει ένα χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που θα φιλοξενούνται στο cloud και θα έχουν δοκιμαστεί από τους πολίτες 

και τις δημόσιες αρχές σε διαφορετικές πόλεις. Επιπλέον, αυτό το χαρτοφυλάκιο θα είναι 

αρκετά ευρύ και επαρκώς διαλειτουργικό ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και να 

χρησιμοποιηθεί σε άλλες πόλεις. Για να επιτευχθεί αυτό, θέλουμε να εμπλακούν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις των χρηστών και οι προδιαγραφές θα προκύψουν 

χρησιμοποιώντας τη Μεθοδολογία Ανοιχτής Καινοτομίας (Open Innovation 

Methodology) με επίκεντρο τον χρήστη, εργαλεία σχεδιασμού υπηρεσιών καθώς και τη 

μεθοδολογία Επιθυμίες, Ενδιαφέροντα, Ανάγκες (Wishes, Interest, Needs - WIN). 

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν από κοινού συναντήσεις με τους πολίτες και τους 

εμπλεκόμενους στους Δήμους, προκειμένου να βελτιώσουν οι Δήμοι τις υπάρχουσες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους. 

 

  Εικόνα 6.5.11  Το έργο Storm Clouds 

Πηγή: [Δήμος Θεσσαλονίκης, 2015] 

Τέλος, τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά 

και σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού παρέχει ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Open Budget». Οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες είναι:  

o Διαχωρισμός Εσόδων – Εξόδων 

o Παρουσίαση Εξόδων ανά Υπηρεσία ή συνολικά 

o Δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών προϋπολογισμού με διάφορα κριτήρια 

(περιγραφή, ποσό) 

o Δυνατότητα ταξινόμησης των εγγραφών προϋπολογισμού με διάφορα κριτήρια 

(περιγραφή) 

o Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων 
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6.7 Επιχειρηματικό Μοντέλο 

Κάθε δήμος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, που δημιουργεί το 

διαδίκτυο και η ψηφιακή τεχνολογία, και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες, που 

προσφέρονται μέσω αυτών για πληροφόρηση, επικοινωνία και ενίσχυση κοινωνικών 

σχέσεων μεταξύ των πολιτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων. Έτσι, προκύπτουν 

ερωτήματα, όπως ποιες νέες κινητές εφαρμογές θα πρέπει να δημιουργήσει ένας δήμος 

για να ενισχύσει τη θέση του και να προβληθεί καλύτερα, ή να διευκολύνει την 

καθημερινότητα των πολιτών της;  Και κατ’ επέκταση ποιο επιχειρηματικό μοντέλο είναι 

το κατάλληλο για να πετύχει όλα τα παραπάνω; 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο καταγράφει τη λογική με την οποία ένας 

οργανισμός (στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας δήμος) δημιουργεί, παραδίδει και 

καταγράφει την αξία της. [Φούσκας, 2015] Πιο συγκεκριμένα, ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο απεικονίζει τη λογική και τη στρατηγική που ακολουθεί ένας δήμος, δηλαδή 

μπορεί να περιγράψει τι μπορεί να προσφέρει ένας δήμος στους χρήστες των εφαρμογών 

της, πως μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις μαζί τους, ποιες δραστηριότητες και 

συνεργασίες αναπτύσσει, ακόμα και το πως μπορεί να κερδίσει χρήματα. Έτσι, η επιλογή 

του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου για την ανάπτυξη των κατάλληλων κινητών 

εφαρμογών κρίνεται απαραίτητη. 

Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, που 

παρέχονται από τον δήμο, σε κάθε σημείο και σε κάθε στιγμή, ενισχύοντας έτσι τους 

δεσμούς δήμου-πολίτη. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να 

μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του ελεύθερα και άμεσα, να συμμετέχει στα πολιτικά 

δρώμενα και να ελέγχει τη διαφάνεια αυτών. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από 

ιστότοπους, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και μέσω κινητών 

εφαρμογών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι ο πολίτης να γίνει πιο ενεργός, πιο 

εκφραστικός και να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή από τη μεριά του στα κοινά της 

πόλης του. 

 

6.7.1 Η χρήση του Καμβά (Business Model Canvas) για το δήμο Θεσσαλονίκης 

Κάθε δήμος θα πρέπει να αναζητήσει, να αναδείξει και να προβάλλει τα πλεονεκτήματα 

του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για βελτίωση της εικόνας του, αποκτώντας έτσι 

μια πιο ανταγωνιστική θέση σε σχέση με άλλους δήμους. Ένας νέος τομέας εμφανίζεται 
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τα τελευταία χρόνια στο κινητό επιχειρείν. Έτσι, ο δήμος θα πρέπει να προσαρμοστεί 

στα νέα δεδομένα του διαδικτύου και των κινητών συσκευών για να γίνει πιο 

ανταγωνιστικός στις νέες συνθήκες.  

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση του δήμου Θεσσαλονίκης 

στον τομέα του κινητού επιχειρείν. Η μεθοδολογία του καμβά των Osterwalder & 

Pigneur (2010) είναι κατάλληλη για τη σύνθεση και ανάλυση ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου. Αποτελείται από εννέα μέρη: βασικοί συνεργάτες (Key Partners), βασικές 

δραστηριότητες (Key Activities), βασικοί πόροι (Key Resources), προτάσεις αξίας 

(Value Propositions), πελατειακές σχέσεις (Customer Relationships), δίαυλοι - κανάλια 

(Channels), τμήματα αγοράς (Customer Segments), δομή κόστους (Cost Structure), και 

ροές εσόδων (Revenue Streams). [Βλαχοπούλου & Δημητριάδης, 2014]  

Η μεθοδολογία του καμβά παρέχει μια συνολική συνοπτική εικόνα των κύριων 

μερών της επιχειρηματικής ιδέας. Το πρώτο μέρος που θα εξεταστεί αφορά τα τμήματα 

αγοράς (Customer Segments), ποιοι δηλαδή είναι οι σημαντικοί πελάτες για τους 

οποίους θα δημιουργηθεί και η κατάλληλη αξία. Στην περίπτωση του δήμου που 

εξετάζουμε, οι πελάτες της δεν είναι άλλοι από τους πιθανούς χρήστες μιας κινητής 

εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο «χρήστες» εννοούμε τους πολίτες-δημότες, 

τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις.  

Ένα από τα βασικότερα δομικά στοιχεία του μοντέλου αποτελούν οι προτάσεις 

αξίας (Value Propositions). Ο όρος αυτός αναφέρεται στο ποια προϊόντα ή υπηρεσίες 

θα πρέπει να αναπτυχθούν για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών ή επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων για μια συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. Επομένως, 

στοιχεία, όπως εξατομικευμένο περιεχόμενο, κοινωνικές εμπειρίες, ενημέρωση σχετικά 

με νέα/ειδήσεις/γεγονότα, άμεση επικοινωνία με τους χρήστες, υποβολή και υλοποίηση 

αιτημάτων, θα μπορούσαν να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Επόμενο δομικό στοιχείο είναι οι δίαυλοι-κανάλια (Channels), δηλαδή μέσω 

ποιων καναλιών/τρόπων θα γίνει η προσέγγιση των πελατών. Κανάλια θεωρούμε το 

διαδίκτυο για τις ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ για τις κινητές εφαρμογές 

μέσω των κινητών συσκευών και για την εύρεση τους θεωρούμε τα applications Market, 

όπως είναι το google play, app store. 

Άλλο στοιχείο αποτελούν οι πελατειακές σχέσεις (Customer Relationships). 

Αναζητούνται οι τρόποι επικοινωνίας, προσέγγισης και διαχείρισης σχέσεων και 



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 182 

εξυπηρέτησης, καθώς και ενίσχυσης της πιστότητας με τους πελάτες. Άρα, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι οι προσφερόμενες κινητές εφαρμογές θα πρέπει να ενημερώνονται 

καθημερινά για υπάρχει άμεση επαφή των πολιτών με τον δήμο, έχοντας και ως στόχο τη 

δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για την καθημερινή διευκόλυνση και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της.  

Οι ροές εσόδων (Revenue Streams) προέρχονται από το ποσό της αξίας που 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι χρήστες για να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία. 

Στην περίπτωση, όμως, του δήμου που εξετάζουμε δεν είναι επιτρεπτό να πληρώσουν 

κάποια συνδρομή. Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Έτσι, τα συνολικά έσοδα μπορούν 

να προκύψουν από διαφημίσεις (διαφημιστικά banner, χορηγίες), έσοδα από 

συνεργασίες, χορηγίες, ευρωπαϊκά προγράμματα/επιδοτήσεις.  

Όσον αφορά τις βασικές δραστηριότητες (Key Activities), αυτές 

περιλαμβάνουν τις βασικές δραστηριότητες που χρειάζονται οι προτάσεις αξίας. Σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν: ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση λογισμικού, προώθηση, 

συντήρηση/αναβάθμιση εξοπλισμού, μάρκετινγκ, καμπάνιες και διαγωνισμοί.  

Οι βασικοί πόροι (Key Resources), που χρειάζονται οι προτάσεις αξίας, θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν: ενημερωτική ιστοσελίδα – blog- social media (facebook, 

twitter, κ.τ.λ.), Software, Data centers, Platform, Designers- Developers –Testers, 

πνευματικά δικαιώματα, υποδομές ΙΤ, κανάλια επικοινωνίας, ομάδα προώθησης και 

μάρκετινγκ, προωθητικό υλικό, Smartphones, GPS location. 

Στην κατηγορία Βασικοί Συνεργάτες (Key Partners) ανήκουν οι επενδυτές και 

οι συμβουλευτικές εταιρίες (μέσων ενημέρωσης) για την κατάλληλη ανάπτυξη κινητών 

εφαρμογών.  

Τέλος, η δομή κόστους (Cost Structure) περιλαμβάνει όλα τα βασικά κόστη και 

τις δαπανηρές εργασίες. Εδώ ανήκουν: συντήρηση –αγορά εξοπλισμού, αγορά 

λογισμικού, ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση λογισμικού, ενοικίαση-αγορά 

εγκαταστάσεων, προώθηση, μισθοδοσία- πάγια έξοδα. 
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Εικόνα 6.7.1 Απεικόνιση Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου 

Πηγή: [Canvanizer, 2016] 
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Συμπεράσματα 

Ζούμε στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορικής (ΚτΠ), η οποία χαρακτηρίζεται από 

ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών. Απόρροια αυτής της ανάπτυξης είναι οι τεράστιες 

αλλαγές που παρατηρούνται στην καθημερινότητά μας, και κατ’ επέκταση και στον 

τρόπο διακυβέρνησης μιας χώρας ή πόλης. Έτσι, ο όρος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-government), ως η διαδικασία αξιοποίησης των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας από τις κυβερνήσεις, εξηγεί αυτές τις αλλαγές. Με 

άλλα λόγια, είναι ο μετασχηματισμός που καλούνται οι κυβερνήσεις να κάνουν στο 

απαρχαιωμένο σύστημα τους, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογίες και να 

παρέχουν αποδοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες τους, προσπαθώντας να 

απαλείψουν τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις, τις παρερμηνείες και άλλα παρεμφερή 

προβλήματα. 

Από την άλλη μεριά, και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτής να 

αλληλεπιδρούν με τους δημόσιους οργανισμούς, να λαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο όγκο 

πληροφοριών (για παράδειγμα πλαίσια νόμων, βοηθητικά εργαλεία, έκδοση 

πιστοποιητικών, φορολογικές υπηρεσίες κ.τ.λ.) εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτείται 

να σπαταλάνε πολύτιμο χρόνο.    

Επιπρόσθετα, η κινητή διακυβέρνηση (m-government) θεωρείται ως ένα νέο 

είδος παροχής κυβερνητικών υπηρεσιών, η οποία συμπληρώνει την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-government) και παρέχει νέες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών. Η 

αναβάθμιση της ηλεκτρονικής παροχής δημόσιων υπηρεσιών και η αξιοποίηση τους 

μέσω του νέου κινητού καναλιού προσδιορίζει τον όρο της κινητής διακυβέρνησης. 

 Έτσι, πόλεις σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν ενεργά 

εφαρμογές τόσο για να διευκολύνουν τους ίδιους τους πολίτες τους, παρέχοντάς τους 

κινητές υπηρεσίες, όσο και για να παρέχουν υπηρεσίες, κυρίως τουριστικές, στους 

επισκέπτες τους, όπως χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, 

τόπους διασκέδασης κ.ά.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις πόλεις του εξωτερικού, που παρέχουν κάποια 

κινητή εφαρμογή, διαπιστώσουμε ότι ιδιαίτερη ανάπτυξη έχουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί 

και οι οδηγοί πόλεων (City Guide and Travel Guide), ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, που 

είναι και οι πιο τουριστικές. Αυτοί οι οδηγοί παρέχουν πλήρεις και λεπτομερείς 
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πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση ενός ταξιδιού, καθώς και κατά τη διάρκειά του, 

προτείνουν στον χρήστη πλήθος επιλογών από αξιοθέατα, μουσεία, εστιατόρια και ό,τι 

άλλο θελήσει να επισκεφτεί, δείχνοντάς του τις τοποθεσίες στο χάρτη. Όσον αφορά την 

αναζήτηση των συγκεκριμένων εφαρμογών είναι πολύ απλή, αφού κανείς μπορεί να 

πληκτρολογήσει την ονομασία της κάθε χώρας στα αγγλικά και οι συγκεκριμένες 

εφαρμογές εμφανίζονται από τις πρώτες. Τέλος, όλες οι εφαρμογές παρέχονται χωρίς 

κάποιο κόστος και στις περισσότερες δεν απαιτείται καν σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη της Μαδρίτης που ανέπτυξε ένα 

τουριστικό οδηγό για την παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων πληροφοριών, όχι 

μόνο για την προετοιμασία και τη σχεδίαση ενός ταξιδιού στην πόλη της, αλλά και για 

τη χρησιμοποίησή του κατά τη διάρκειά του. Άλλες πόλεις/χώρες με τουριστικό οδηγό 

είναι η Πορτογαλία, η Ρώμη, η Ελβετία, η Ζυρίχη, η Βέρνη, η Βασιλεία, το Λουγκάνο, η 

Λωζάννη, η Γενεύη, η Λουκέρνη, οι Βρυξέλλες, η Αργεντινή, το Βερολίνο,  η Νέα 

Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, η Κοπεγχάγη, η 

Μπαρτσελόνα, το Λονδίνο, η Ρώμη, η Μαγιόρκα, το Παρίσι, το Μπέβερλι, το Μπράιτον, 

το Κέιμπριτζ, το Καντέρμπερι, το Τσέλτεναμ, το Εδιμβούργο, το Έλι, η Γλασκώβη, η 

Οξφόρδη, το Στράτφορντ, το Λονδίνο.  

Από την άλλη μεριά, και οι ελληνικοί δήμοι δεν έχουν μείνει πίσω. Μάλιστα, 

υπάρχουν δήμοι που έχουν επιλέξει να παρέχουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο (freewi-

fi) ενισχύοντας έτσι τη χρήση των κινητών συσκευών σε καθημερινό επίπεδο, όπως ο 

δήμος Σουλίου (νομός Θεσπρωτίας), Ζίτσας (νομός Ιωαννίνων), Βέροιας (νομός 

Ημαθίας), Έδεσσας (νομός Πέλλας), Μονεμβασίας (νομός Λακωνίας).  

Όπως είδαμε, δύο είναι οι κύριες κατηγορίες εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί 

στην Ελλάδα. Η πρώτη αφορά τις τουριστικές εφαρμογές μέσα από τις οποίες ένας 

χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για έναν τόπο που επιθυμεί να επισκεφτεί εάν είναι 

τουρίστας, ή εάν είναι κάτοικος να μάθει για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Ενώ η 

δεύτερη εφαρμογή αφορά κυρίως την υποβολή παραπόνων, την άμεση επικοινωνία με 

τις τοπικές αρχές και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Μέσα από την επίσημη εφαρμογή του 

κάθε δήμου παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και αναφοράς διαφόρων προβλημάτων 

που αφορούν π.χ. τους δρόμους, τους κάδους κ.τ.λ. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει 

αμεσότητα και χωρίς καθυστερήσεις επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων, καθώς και 

προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις.  



«Εφαρμογές για έξυπνες συσκυές από τους δήμους» 

 

   Σελίδα 186 

Αναλυτικά, παραδείγματα δήμων που παρέχουν υπηρεσίες για την υποβολή 

παραπόνων, την άμεση επικοινωνία με τις τοπικές αρχές κ.τ.λ. αποτελούν ο δήμος 

Καβάλας ή Θάσου (νομός Καβάλας), Κομοτηνής (νομός Ροδόπης), Γαλατσίου 

(Κεντρικού Τομέα Αθηνών). Ενώ χαρακτηριστικά παραδείγματα δήμων με εφαρμογές 

σχετικά με τα σημεία που θα μπορούσε να επισκεφτεί ένας κάτοικος ή ένας τουρίστας, 

απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και διάφορες προσφορές, αποτελούν ο δήμος της Αθήνας, 

καθώς και ο δήμος των Τρικαίων, που είναι ένας από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα 

που εφάρμοσε τέτοιου είδους εφαρμογές.  

Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί δήμοι που παρέχουν την υπηρεσία του 

χαρτογραφικού Portal (GIS) μέσω του οποίου παρέχονται γεωχωρικές πληροφορίες. 

Ουσιαστικά παρέχεται ένας χάρτης του δήμου μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να 

πληροφορηθεί σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα, τους πολιτιστικούς χώρους, τα 

νοσοκομεία, τις μεταφορές και για πολλά άλλα. Για παράδειγμα αυτή η υπηρεσία 

παρέχεται από το δήμο Κορινθίων (νομός Κορινθίας), Ρεθύμνης (νομός Ρεθύμνης), 

Χανίων (νομός Χανίων), Ιεράπετρας (νομός Λασιθίου), Ηλιουπόλεως (κεντρικού τομέα 

Αθηνών).  

Σε επόμενο επίπεδο, υπάρχουν πολλοί δήμοι, οι οποίοι έχουν επίσημη παρουσία 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, g+, youtube κ.ά.),  όπως για 

παράδειγμα ο δήμος Καβάλας (νομός Καβάλας), Ξάνθης (νομός Ξάνθης), Παιονίας 

(νομός Κιλκίς), Κασσάνδρας (νομός Χαλκιδικής), Λαρισαίων (νομός Λαρίσης), Βόλου 

(νομός Μαγνησίας).  

Τέλος, μελετήσαμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο την περίπτωση του δήμου 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από αυτές τις 

αλλαγές. Δύο είναι οι επίσημες εφαρμογές του δήμου: η εφαρμογή: «Municipality of 

Thessaloniki» και η εφαρμογή: «Improve my city». 

Η πρώτη εφαρμογή «Municipality of Thessaloniki», επιτρέπει στους χρήστες να 

βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις, ποδηλατόδρομους, θέσεις στάθμευσης, 

μνημεία και άλλες πληροφορίες. Η εφαρμογή παίρνει τις χαρτογραφικές και 

περιγραφικές πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα: http://gis.thessaloniki.gr. 

Χαρακτηριστικό της είναι η διαδραστικότητα, δηλαδή η αμοιβαία ανταλλαγή 

ενημερωμένων πληροφοριών μεταξύ του πολίτη και του συστήματος G.I.S του δήμου. 

Επίσης, η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί στοιχεία από τη 

http://gis.thessaloniki.gr/
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χρησιμοποίηση της όπως θέση, αναζητήσεις ή προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται με 

τη συσκευή. 

Η δεύτερη εφαρμογή «Improve my city» δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχο τη 

διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της. Πιο συγκεκριμένα, 

επιτρέπει σε όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το δήμο να αναφέρουν-

ηλεκτρονικά- τοπικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα προβληματικές λάμπες 

ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

μπάζα προς περισυλλογή, κ.λπ. Οι καταχωρήσεις μπορούν να συνοδεύονται από 

σχετικές φωτογραφίες και συντεταγμένες GPS για τον αυτόματο προσδιορισμό της 

θέσης του αιτήματος. Όλα τα αιτήματα προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, και το 

σύστημα ενημερώνεται για την εξέλιξή τους. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να κάνουν 

προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης, αλλά και να σχολιάσουν και να 

δώσουν θετικές ψήφους στις υπάρχουσες καταχωρήσεις. 

Στη συνέχεια, είχαμε ως στόχο την αξιολόγηση των παραπάνω κινητών 

εφαρμογών και γι’ αυτό δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στηριζόμενοι σε μοντέλα 

αξιολόγησης διαφόρων ειδών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν μέσα από 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση (βλέπε κεφ. 4). Τα βασικά κριτήρια που 

χρησιμοποιήσαμε είναι: η λειτουργικότητα (Functionality), το περιεχόμενο (Content), η 

δομή και η πλοήγηση (StructureandNavigation), η προσβασιμότητα (Accessibility), η 

χρησιμότητα (Usefulness), η ικανοποίηση (satisfaction), η εξατομίκευση 

(Personalization), η συμμετοχή (participation), η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα 

(SecurityandPrivacy), η εμπιστοσύνη (Trust) και τέλος, άλλοι παράγοντες, όπως αυτοί 

των κοινωνικών δικτύων. 

Καταλήξαμε ότι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις εφαρμογές του δήμου 

Θεσσαλονίκης ως έξυπνα δομημένες καθώς η δομή, η λειτουργία και η παρουσία τους 

θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη και πρότυπο εφαρμογών και για άλλες πόλεις. Η 

πρωτοτυπία της έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει τις υπηρεσίες τους σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη της (πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις) και έτσι δίνεται σε αυτά η 

δυνατότητα να συμμετέχουν στη βελτίωση των υπηρεσιών της πόλης με οφέλη τόσο για 

την ίδια τους την πόλη όσο και για τους επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει και 

ενημερώνει τους χρήστες για όλες τις τελευταίες εξελίξεις της πόλης. 
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Επιπλέον, άλλες υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης, που αναπτύχθηκαν στα 

πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχουν ως στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών της είναι: «Ζω Θεσσαλονίκη», «ψηφιακό εμπορικό κέντρο 

(Virtual Market)», «Mobithess», «Easytrip», «synthessi» και η υπηρεσία «thesswiki». 

Επίσης, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «OpenBudget» ο δήμος δίνει τη δυνατότητα σε 

όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την 

πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού. Ακόμη, ο δήμος προχώρησε στην υλοποίηση 

ενός σύγχρονου ευρυζωνικού δικτύου που έχει στόχο να προσφέρει πολλαπλά οφέλη 

στην τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα, με το έργο StormClouds ο δήμος διερευνά πώς θα 

μπορούσε να μετακινήσει τη φιλοξενία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει 

από τις ιδιόκτητες υποδομές στο cloud (υποδομές που προσφέρονται από τρίτους) και το 

πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών. Τέλος, είδαμε ότι και μελλοντικές 

εφαρμογές σκέφτεται να αναπτύξει ο δήμος μέσω επίσημων διαγωνισμών, όπως το 

«Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη», «Hackathess» και «Apps4Thessaloniki-Tourism 

Edition».  

Ωστόσο, ο δήμος συνεχίζει να υστερεί στον τομέα του κινητού επιχειρείν γι’ αυτό 

και εμείς προτείναμε μια στρατηγική για τα κύρια μέρη ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής 

ιδέας. Υιοθετήσαμε τη μεθοδολογία του καμβά για τη σύνθεση και ανάλυση του 

επιχειρηματικού μοντέλου. Αποτελείται και αναλύθηκαν εννέα μέρη: βασικοί 

συνεργάτες (Key Partners), βασικές δραστηριότητες (Key Activities), βασικοί πόροι 

(Key Resources), προτάσεις αξίας (ValuePropositions), πελατειακές σχέσεις 

(CustomerRelationships), δίαυλοι - κανάλια (Channels), τμήματα αγοράς 

(CustomerSegments), δομή κόστους (CostStructure), και ροές εσόδων 

(RevenueStreams). 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι τελικά από τους 58 νομούς της Ελλάδας 

που ελέγξαμε, μόνο οι 48 δήμοι έχουν αναπτύξει κάποια κινητή εφαρμογή (βλέπε 

παράρτημα). Επίσης, υπάρχουν δήμοι που ενώ παρέχουν πρωτότυπες υπηρεσίες μέσω 

των ιστοσελίδων τους, δεν έχουν προχωρήσουν σε επόμενο επίπεδο (m-services) για να 

τις παρέχουν και μέσω έξυπνων συσκευών.  

Είναι κρίμα μεγάλοι δήμοι με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον να παρέχουν απλή 

πληροφόρηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τους. Ένας επισκέπτης θα έπρεπε να 

μπορεί να οργανώσει και να σχεδιάσει το ταξίδι του σε ένα τέτοιο δήμο μέσω μιας 
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πλούσιας κινητής πληροφόρησης. Η πολιτιστική πύλη του δήμου Αλεξάνδρειας 

(http://culture.alexandria.gr/) αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα που θα μπορούσε να 

μετατραπεί σε μία εφαρμογή ταξιδιωτικού οδηγού. Επίσης, ο δήμος της Νάουσας 

διαθέτει το http://www.visitnaoussa.gr/ που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή, 

τις δραστηριότητες, τη διασκέδαση, τα ιστορικά στοιχεία κ.ά. και θα μπορούσε και αυτό 

να γίνει μια κινητή εφαρμογή. Άλλοι δήμοι με παρόμοιες υπηρεσίες είναι ο δήμος 

Ηγουμενίτσας, Ξάνθης, Τοπείρου, Γρεβενών, Καστοριάς, Δωδώνης, Ελασσόνας, Ιθάκης, 

Πόρου, Αίγινας, Αγίου Νικολάου, Ανάφης, Ικαρίας.  

Ακόμη, ο δήμος Παύλου Μελά προσφέρει ηλεκτρονικά την υπηρεσία «Έχετε 

παράπονα; Τα παράπονα σας στο Δήμαρχο». Πρόκειται για έναν μηχανισμό διαχείρισης 

αιτημάτων, ο οποίος τίθεται στην υπηρεσία των πολιτών, προκειμένου αυτοί να 

διατυπώνουν τα αιτήματά τους και τα παράπονά τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, ο 

δήμος Πυλαία-Χορτιάτη προσφέρει την υπηρεσία «e-Βοήθεια στο Σπίτι», δηλαδή 

υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με μακροχρόνιες ανάγκες ώστε να αποκτήσουν 

ποιοτικά μια καλύτερη ζωή. Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να προσφέρονται και 

μέσω μιας κινητής εφαρμογής για να βρίσκεται κυριολεκτικά η κλήση βοήθειας στο χέρι 

των πολιτών πατώντας μόνο ένα κουμπί σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε 

περιστατικό. 

 Τέλος, και η υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και 

αναφοράς διαφόρων προβλημάτων που αφορούν π.χ. τους δρόμους, τους κάδους κ.τ.λ. 

στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ξάνθης, θα μπορούσε να μετατραπεί και αυτή σε 

κινητή εφαρμογή για μια πιο άμεση επικοινωνία των πολιτών με το δήμο και πιο άμεση 

επίλυση των όποιων προβλημάτων τους χωρίς καθυστερήσεις. 

 

7.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Πριν κλείσουμε, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης, που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση των κινητών εφαρμογών 

του δήμου Θεσσαλονίκης, προέκυψαν μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπηση άρθρων. 

Ωστόσο, για να προκύψουν πιο έγκυρα κριτήρια αξιολόγησης, καλό θα ήταν να γίνει μια 

σχετική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, όχι μόνο στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις 

της πόλης, αλλά και στους τουρίστες/επισκέπτες, προσθέτοντας ή αφαιρώντας τους 

κατάλληλους παράγοντες στα κριτήρια.  

http://culture.alexandria.gr/
http://www.visitnaoussa.gr/
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 Επιπλέον, μέσα από αυτή την έρευνα θα μπορούσαν να προκύψουν 

συμπεράσματα για το εάν οι πολίτες, οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις είναι 

ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δήμο της Θεσσαλονίκης 

στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής/κινητής διακυβέρνησης, καθώς και να εκφράσουν 

ελεύθερα τις προτάσεις τους για νέες εφαρμογές, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για 

τη διευκόλυνση της ζωής τους στην πόλη. Αν και η πόλη της Θεσσαλονίκης διοργανώνει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αρκετές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς για τη 

δημιουργία νέων κινητών εφαρμογών, ωστόσο, θα πρέπει να προχωρεί άμεσα και στην 

υλοποίησή τους.  

Επίσης, χρειάζεται και η περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας μιας 

επιτυχημένης κινητής εφαρμογής στο πλαίσιο της κινητής διακυβέρνησης (m-

government), αφού μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά άρθρα που να 

ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς οι 

περισσότεροι ελληνικοί δήμοι υστερούν σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, θα μπορούσαν 

να μελετηθούν παράλληλα θεωρίες στο πλαίσιο του city, place και destination branding 

για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση ενός δήμου. Ενώ για 

τη διακυβέρνηση θα μπορούσαν να μελετηθούν άρθρα και μελέτες περιπτώσεων στο 

πλαίσιο των smart cities και smart government. 

Τέλος, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε και αξιολογήθηκε μόνο ο δήμος της 

Θεσσαλονίκης. Επίσης, λόγω περιορισμένου χρόνου και χώρου, έγινε μια απλή 

καταγραφή των υπόλοιπων δήμων της Ελλάδας για το εάν διαθέτουν κινητές εφαρμογές 

ή όχι. Σε επόμενο επίπεδο, θα μπορούσε να γίνει πανελλαδική διεξοδική έρευνα, και 

μέσω ερωτηματολογίων, για την αξιολόγηση αυτών των εφαρμογών, καθώς και για την 

ανάπτυξη νέων. Αν και η έρευνα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως δαπανηρή και 

χρονοβόρα, ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί να απαλείψει κάθε είδους 

υποκειμενικότητας στα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Πίνακας Α.1 Συγκεντρωτικός πίνακας των δήμων όλης της Ελλάδας με την κινητή τους εφαρμογή ή 

όχι 

Περιφέρεια/Νομός/ Δήμος Επίσημη  

Ιστοσελίδα δήμου 

Κινητή Υπηρεσία/ 

Ονομασία 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης 

  

1. Νομός Δράμας   

1.1 Δοξάτο http://www.doxato.gr/ 

 

 

1.2 Δράμα http://www.dimos-

dramas.gr/portaldrama/homepage

/DimosDramas 

 

 

1.3 Κάτω Νευροκόπι http://www.nevrokopi.gr/  

1.4 Παρανεστίου http://www.paranesti.gr/   

1.5 Προσοτσάνη http://www.prosotsani.gr/  

http://www.prosotsani.gr/travel/in

dex.php?lang=el 

 

 

   

2. Νομός Έβρου   

2.1 Αλεξανδρούπολη  http://www.alexpolis.gr/  

http://www.tieda.gr/el/  

Alexandroupoli 

Travel Guide 

2.2 Διδυμότειχο https://www.didymoteicho.gr/el/   

2.3 Ορεστιάδα http://www.orestiada.gr/portal/pa

ge/portal/Orestiada  

 

2.4 Σαμοθράκη http://www.samothraki.gr/site/   

2.5 Σουφλίου http://www.soufli.gr/index.php/el

/  

 

   

3. Νομός Καβάλας   

3.1 Θάσος http://www.thassos.gr/   

3.2 Καβάλας http://www.kavala.gov.gr/web/gu

est/home  

Κavala GetApp 

3.3 Νέστου http://nestos.gr/   

3.4 Παγγαίο http://www.dimospaggaiou.gr/  Dimos Paggaiou 
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4. Νομός Ξάνθης   

4.1 Άβδηρα http://www.avdera.gr/   

4.2 Μύκης http://www.dimosmykis.gr/   

4.3 Ξάνθη http://www.cityofxanthi.gr/el/   

4.4 Τοπείρος http://www.topeiros.gr/portal/   

   

5. Νομός Ροδόπης   

5.1 Αρριανών  http://www.arriana.gr/   

5.2 Ιάσμου http://www.iasmos.gr/   

5.3 Κομοτηνή http://www.komotini.gr/   

5.4 Μαρωνεία-Σαπών http://dimosmaroneiassapon.gr/  Maronia-Sapes RSS 

Reader 

   

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας   

6. Νομός Ημαθίας   

6.1 Αλεξάνδρειας http://www.alexandria.gr/   

6.2 Βέροια http://www.veria.gr/new/   

6.3 Ηρωικής πόλεως Νάουσας http://naoussa.gr/   

   

Νομός Θεσσαλονίκης   

7.1 Αμπελοκήπων-Μενεμένης http://www.ampelokipi-

menemeni.gr/  

 

7.2 Βόλβης http://www.dimosvolvis.gr/   

7.3 Δέλτα http://www.dimosdelta.gr/   

7.4 Θερμαϊκός http://www.thermaikos.gr/  anakyklosi anThess 

7.5 Θέρμης http://www.thermi.gov.gr/  IMCityThermi 

(Improve My City 

Mobile) 

  anakyklosi anThess 

7.6 Θεσσαλονίκης http://www.thessaloniki.gr/portal/

page/portal/DimosThessalonikis  

Municipality of 

Thessaloniki 

Improve my city 

7.7 Καλαμαριάς http://www.kalamaria.gr/  anakyklosi anThess 

7.8 Κορδελιού-Ευόσμου http://www.kordelio-evosmos.gr/  Kordelio-Evosmos 

on mobile 

7.9 Λαγκαδά http://lagadas.gr/   

7.10 Νεάπολης-Συκεών http://www.dimosneapolis-

sykeon.gr/web/guest/home  
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7.11 Παύλου Μελά http://www.pavlosmelas.gr/   

7.12 Πυλαίας-Χορτιάτη http://www.pilea-

hortiatis.gr/web/guest/home  

anakyklosi anThess 

7.13 Χαλκηδόνος https://dimos-chalkidonos.gr/   

7.14 Ωραιοκάστρου http://www.oraiokastro.gr/   

   

Νομός Κιλκίς   

8.1 Κιλκίς http://www.e-kilkis.gr/   

8.2 Παιονίας http://www.municipalityofpaioni

a.gr/  

 

   

Νομός Πέλλης   

9.1 Αλμωπία http://www.dimosalmopias.gov.g

r/index.php?option=com_content

&task=view&id=89&Itemid=248  

 

9.2 Πέλλας http://www.giannitsa.gr/   

9.3 Σκύδρα http://www.skydra.gr/   

9.4 Έδεσσα http://www.dimosedessas.gov.gr/   

   

Νομός Πιερίας   

10.1 Δίου-Ολύμπου   

10.2 Κατερίνης http://www.katerini.gr/  

10.3 Πύδνας- Κυλίνδρου http://www.pydnaskolindrou.gr/   

   

Νομός Σερρών   

11.1 Αμφίπολης https://dimos-amfipolis.gr/   

11.2 Βισαλτίας http://www.dimosvisaltias.gr/   

11.3 Εμμανουήλ Παππά http://edemocracy-empapas.gr/   

11.4 Ηράκλειας http://www.dimosiraklias.gr/   

11.5 Νέας Ζίχνης http://www.dimos-

neaszixnis.gr/index.php  

 

11.6 Σερρών http://www.serres.gr/  Serres.net 

11.7 Σιντικής http://www.sidiki.gr/   

   

Νομός Χαλκιδικής   

12.1 Αριστοτέλη http://www.dimosaristoteli.gr/  Experience Arnaia 

12.2 Κασσάνδρας http://www.kassandra.gr/   

12.3 Νέας Προποντίδας http://www.nea-propontida.gr/   

http://www.pavlosmelas.gr/
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home
https://dimos-chalkidonos.gr/
http://www.oraiokastro.gr/
http://www.e-kilkis.gr/
http://www.municipalityofpaionia.gr/
http://www.municipalityofpaionia.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=248
http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=248
http://www.dimosalmopias.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=248
http://www.giannitsa.gr/
http://www.skydra.gr/
http://www.dimosedessas.gov.gr/
http://www.katerini.gr/
http://www.pydnaskolindrou.gr/
https://dimos-amfipolis.gr/
http://www.dimosvisaltias.gr/
http://edemocracy-empapas.gr/
http://www.dimosiraklias.gr/
http://www.dimos-neaszixnis.gr/index.php
http://www.dimos-neaszixnis.gr/index.php
http://www.serres.gr/
http://www.sidiki.gr/
http://www.dimosaristoteli.gr/
http://www.kassandra.gr/
http://www.nea-propontida.gr/
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12.4 Πολυγύρου http://www.polygyros.gr/index.p

hp/el/  

 

12.5 Σιθωνίας http://www.dimossithonias.gr/   

   

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας   

Νομός Γρεβενών   

13.1 Γρεβενών http://www.dimosgrevenon.gr/   

13.2 Δεσκάτης  http://www.dimos-deskatis.gr/   

   

Νομός Καστοριάς   

14.1 Καστοριά http://www.kastoriacity.gr/   

14.2 Νεστορίου http://www.nestorio.gr/   

14.3 Άργους Ορεστικού http://www.argosorestiko.gr/   

   

Νομός Κοζάνης   

15.1 Βοΐου http://dimosvoiou.gr/   

15.2 Εορδαίας http://www.ptolemaida.gr/1/index

.html  

 

15.3 Κοζάνης http://www.kozanh.gr/web/guest/

home  

e-Δημότης 

15.4 Σερβίων-Βελβεντού http://www.dservionvelventou.gr/   

   

Νομός Φλωρίνης   

16.1 Αμυνταίου http://www.amyntaio.gr/   

16.2 Πρεσπών   

16.3 Φλώρινας http://www.cityoflorina.gr/   

   

Περιφέρεια Ηπείρου   

Νομός Άρτης  epirustreasures 

17.1 Αρταίων http://www.arta.gr/  

17.2 Γεωργίου Καραϊσκάκη http://www.gkaraiskakis.gr/   

17.3 Κεντρικών Τζουμέρκων http://www.dhmosktzoumerkwn.

gr/  

 

17.4 Νικολάου Σκουφά http://www.nskoufas.gr/index.ph

p?lang=el  

 

   

Νομός Θεσπρωτίας  epirustreasures 

18.1 Ηγουμενίτσας http://www.igoumenitsa.gr/el/   

http://www.polygyros.gr/index.php/el/
http://www.polygyros.gr/index.php/el/
http://www.dimossithonias.gr/
http://www.dimosgrevenon.gr/
http://www.dimos-deskatis.gr/
http://www.kastoriacity.gr/
http://www.nestorio.gr/
http://www.argosorestiko.gr/
http://dimosvoiou.gr/
http://www.ptolemaida.gr/1/index.html
http://www.ptolemaida.gr/1/index.html
http://www.kozanh.gr/web/guest/home
http://www.kozanh.gr/web/guest/home
http://www.dservionvelventou.gr/
http://www.amyntaio.gr/
http://www.cityoflorina.gr/
http://www.arta.gr/
http://www.gkaraiskakis.gr/
http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/
http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/
http://www.nskoufas.gr/index.php?lang=el
http://www.nskoufas.gr/index.php?lang=el
http://www.igoumenitsa.gr/el/
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18.2 Σουλίου http://www.dimossouliou.gov.gr/   

18.3 Φιλιατών http://www.filiates.gr/   

   

Νομός Ιωαννίνων  epirustreasures 

19.1 Βορείων Τζουμέρκων http://www.voreiatzoumerka.gr/   

19.2 Δωδώνης http://www.dodoni.gr/   

19.3 Ζαγορίου http://www.zagori.gov.gr/   

19.4 Ζίτσας http://www.zitsa.gov.gr/   

19.5 Ιωαννιτών http://www.ioannina.gr/   

19.6 Κόνιτσας http://www.konitsa.gr/   

19.7 Μετσόβου http://www.metsovo.gr/   

19.8 Πωγωνίου http://www.pogoni.gr/   

   

Νομός Πρέβεζας  epirustreasures 

20.1 Ζηρού https://dimoszirou.gr/   

20.2 Πάργας http://dimospargas.gr/   

20.3 Πρέβεζας http://www.dimosprevezas.gr/   

   

Περιφέρια Θεσσαλίας   

   

Νομός Καρδίτσας   

21.1 Αργιθέας http://www.dimosargitheas.gr/   

21.2  Καρδίτσας http://www.karditsa-city.gr/   

21.3 Λίμνης Πλαστήρα http://www.plastiras-ota.gr/el   

21.4 Μουζακίου http://www.mouzaki.gr/   

21.5 Παλαμά http://palamas.gr/   

21.6 Σοφαδών http://sofades.gr/   

   

Νομός Λαρίσης   

22.1 Αγιάς http://www.dimosagias.gr/   

22.2 Ελασσόνας http://www.dimoselassonas.gr/   

22.3 Κιλελέρ http://www.kileler.gov.gr/el/   

22.4 Λαρισαίων http://www.larissa-dimos.gr/new/   

22.5 Τεμπών http://www.dimostempon.gr/   

22.6 Τυρνάβου http://www.tirnavos.gr/   

22.7 Φαρσάλων http://www.farsala.gr/   

   

Νομός Μαγνησίας   

http://www.dimossouliou.gov.gr/
http://www.filiates.gr/
http://www.voreiatzoumerka.gr/
http://www.dodoni.gr/
http://www.zagori.gov.gr/
http://www.zitsa.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
http://www.konitsa.gr/
http://www.metsovo.gr/
http://www.pogoni.gr/
https://dimoszirou.gr/
http://dimospargas.gr/
http://www.dimosprevezas.gr/
http://www.dimosargitheas.gr/
http://www.karditsa-city.gr/
http://www.plastiras-ota.gr/el
http://www.mouzaki.gr/
http://palamas.gr/
http://sofades.gr/
http://www.dimosagias.gr/
http://www.dimoselassonas.gr/
http://www.kileler.gov.gr/el/
http://www.larissa-dimos.gr/new/
http://www.dimostempon.gr/
http://www.tirnavos.gr/
http://www.farsala.gr/
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23.1 Αλμυρού http://www.almyros-city.gr/   

23.2 Βόλου http://dimosvolos.gr/   

23.3 Ζαγοράς-Μουρεσίου http://www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr/  

 

23.4 Νοτίου Πηλίου http://www.dimosnotioupiliou.go

v.gr/  

 

23.5 Ρήγα Φερραίου http://rigas-feraios.gr/   

23.6 Αλοννήσου http://alonissos.gr/   

23.7 Σκιάθου  http://www.skiathos.gr/index.php

?lang=el  

 

23.8 Σκοπέλου   

   

Νομός Τρικάλων   

24.1 Καλαμπάκας http://kalabaka.org/   

24.2 Πύλης http://dimospylis.gr/  Visit Pyli Mobile 

Site 

24.3 Τρικκαίων http://trikalacity.gr/  mobiPARK 

MyWay 

24.4 Φαρκαδόνας https://farkadona.gr/   

   

Περιφέρεια Ιονίων Νησιών   

   

Νομός Ζακύνθου   

25.1 Ζάκυνθος http://www.zakynthos.gov.gr/   

   

Νομός Κέρκυρας   

26.1 Κέρκυρας http://www.corfu.gr/web/guest/ho

me  

 

26.2 Παξών http://www.paxi.gr/web/index.ph

p/home/0/1/0/dhmos_paxon.html  

 

   

Νομός Κεφαλληνίας   

27.1 Κεφαλονιά http://www.kefallonia.gov.gr/pag

es/gr.php?lang=GR  

 

27.2 Ιθάκη http://www.ithaki.gr/   

   

Νομός Λευκάδος   

28.1 Λευκάδα http://www.lefkada.gov.gr/   

http://www.almyros-city.gr/
http://dimosvolos.gr/
http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr/
http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr/
http://www.dimosnotioupiliou.gov.gr/
http://www.dimosnotioupiliou.gov.gr/
http://rigas-feraios.gr/
http://alonissos.gr/
http://www.skiathos.gr/index.php?lang=el
http://www.skiathos.gr/index.php?lang=el
http://kalabaka.org/
http://dimospylis.gr/
http://trikalacity.gr/
https://farkadona.gr/
http://www.zakynthos.gov.gr/
http://www.corfu.gr/web/guest/home
http://www.corfu.gr/web/guest/home
http://www.paxi.gr/web/index.php/home/0/1/0/dhmos_paxon.html
http://www.paxi.gr/web/index.php/home/0/1/0/dhmos_paxon.html
http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr.php?lang=GR
http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr.php?lang=GR
http://www.ithaki.gr/
http://www.lefkada.gov.gr/
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28.2 Μαγανήσι http://www.meganisi.gr/   

   

Περιφέρεια Δυτική Ελλάδος   

   

Νομός Αιτωλοακαρνανίας   

29.1 Αγρίνιο http://www.cityofagrinio.gr/   

29.2 Άκτιου-Βόνιτσας http://www.aktiovonitsa.gov.gr/p

ortal/page/portal/municipality/Ho

me  

 

29.3 Αμφιλοχίας http://www.amfiloxia.gov.gr/   

29.4 Θέρμου http://www.thermo.gov.gr/   

29.5 Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου http://www.messolonghi.gov.gr/p

ortal/page/portal/municipality/Ho

me  

 

29.6 Ναυπακτίας http://www.nafpaktos.gr/   

29.7 Ξηρομέρου http://www.dimosxiromerou.gr/   

   

Νομός Αχαΐας   

30.1 Αιγιαλείας http://www.aigialeia.gov.gr/   

30.2 Δυτικής Αχαΐας http://dimosdymaion.eu/   

30.3 Ερυμάνθου   

30.4 Καλαβρύτων http://www.kalavrita.gr/   

30.5 Πατρέων http://www.e-patras.gr/   

   

Νομός Ηλείας   

31.1 Ανδραβίδας - Κυλλήνης http://www.andravida-killini.gr/   

31.2 Ανδρίτσαινας - Κρεστένων http://www.andritsainas-

krestenon.gov.gr/  

ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

31.3 Αρχαίας Ολυμπίας http://www.arxaiaolympia.gov.gr

/portal/page/portal/municipality/

Home  

ΔΗΜΟΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

31.4 Ζαχάρως   

31.5 Ήλιδας http://www.dimosilidas.gr/   

31.6 Πηνειού http://www.dimospineiou.gov.gr/

portal/page/portal/municipality/H

ome  

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

31.7 Πύργου http://cityofpyrgos.gr/   

http://www.meganisi.gr/
http://www.cityofagrinio.gr/
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.aktiovonitsa.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.amfiloxia.gov.gr/
http://www.thermo.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.nafpaktos.gr/
http://www.dimosxiromerou.gr/
http://www.aigialeia.gov.gr/
http://dimosdymaion.eu/
http://www.kalavrita.gr/
http://www.e-patras.gr/
http://www.andravida-killini.gr/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr/
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimosilidas.gr/
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://www.dimospineiou.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home
http://cityofpyrgos.gr/
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

   

Νομός Βοιωτίας   

32.1 Αλιάρτου-Θεσπίεων http://www.aliartos.gov.gr/   

32.2 Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας http://www.daa.gov.gr/   

32.3 Θηβαίων http://www.thiva.gr/   

32.4 Λεβαδέων http://www.livadia.gr/   

32.5 Ορχομενού http://www.orchomenos.gr/   

32.6 Τανάγρας http://www.tanagra.gr/   

   

Νομός Ευβοίας   

33.1 Διρφύων - Μεσσαπίων http://www.dirfion-messapion.gr/   

33.2 Ερέτριας http://eretria.gr/   

33.3 Ιστιαίας - Αιδηψού http://www.dimosistiaiasaidipsou

.net/  

 

33.4 Καρύστου http://www.dimoskarystou.gr/   

33.5 Κύμης - Αλιβερίου http://www.kimis-aliveriou.gr/   

33.6 Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 

Άννας 

http://www.malian.gov.gr/   

33.7 Σκύρου http://www.skyros.gr/   

33.8 Χαλκιδέων http://www.dimos-

xalkideon.gr/Site/sSite/Site.asp?L

ang=1  

 

   

Νομός Ευρυτανίας   

34.1 Καρπενησίου http://www.karpenissi.gr/  novoville 

34.2 Αγράφων http://www.agrafa.gr/el/   

   

Νομός Φωκίδος   

35.1 Δελφών http://www.dimosdelfon.gr/   

35.2 Δωρίδος http://www.dorida.gr/   

   

Νομός Φθιώτιδος   

36.1 Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου http://www.mwlos.gr/   

36.2 Αμφίκλειας - Ελάτειας http://www.dimos-amfiklias-

elatias.gr/  

 

36.3 Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr/   

http://www.aliartos.gov.gr/
http://www.daa.gov.gr/
http://www.thiva.gr/
http://www.livadia.gr/
http://www.orchomenos.gr/
http://www.tanagra.gr/
http://www.dirfion-messapion.gr/
http://eretria.gr/
http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
http://www.dimoskarystou.gr/
http://www.kimis-aliveriou.gr/
http://www.malian.gov.gr/
http://www.skyros.gr/
http://www.dimos-xalkideon.gr/Site/sSite/Site.asp?Lang=1
http://www.dimos-xalkideon.gr/Site/sSite/Site.asp?Lang=1
http://www.dimos-xalkideon.gr/Site/sSite/Site.asp?Lang=1
http://www.karpenissi.gr/
http://www.agrafa.gr/el/
http://www.dimosdelfon.gr/
http://www.dorida.gr/
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36.4 Δομοκού http://www.domokos.gr/   

36.5 Λαμιέων http://www.lamia.gr/  Mobile TourGuide, 

Spot in Lamia, 

Mobile 

Troubleshooter, 

Lamia Transport 

Assistant 

36.6 Μακρακώμης http://www.dimosmakrakomis.go

v.gr/  

 

37.7 Στυλίδος http://www.stylida.gr/   

   

Περιφέρεια Αττικής   

   

Βορείου Τομέα Αθηνών   

37.1 . Αγίας Παρασκευής  http://www.agiaparaskevi.gr/port

al/  

 

37.2 Αμαρουσίου https://www.maroussi.gr/   

37.3 Βριλησσίων http://www.vrilissia.gr/   

37.4 Ηρακλείου http://iraklio.gr/   

37.5 Κηφισιάς http://www.kifissia.gr/  Κηφισιά 

37.6 Λυκόβρυσης - Πεύκης http://www.dimospefkis.gr/   

37.7 Μεταμορφώσεως http://www.metamorfossi.gr/   

37.8 Νέας Ιωνίας http://www.neaionia.gr/   

37.9 Παπάγου - Χολαργού http://www.dpapxol.gov.gr/  CITIFY - Papagou – 

Cholargos Smart 

City 

37.10 Πεντέλης http://www.penteli.gov.gr/  

37.11 Φιλοθέης - Ψυχικού http://www.psychiko.gov.gr/  Δήμος Φιλοθέης - 

Ψυχικού 

37.12 Χαλανδρίου http://www.halandri.gr/   

   

Δυτικού Τομέα Αθηνών   

38.1 Αγίας Βαρβάρας  http://www.agiavarvara.gr/portal/

page/portal/abnew/Home  

 

38.2 Αγίων Αναργύρων - Καματερού http://www.agan.gov.gr/   

38.3 Αιγάλεω http://www.aigaleo.gr/   

38.4 Ιλίου http://www.ilion.gr/web/guest/ho

me  
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http://www.lamia.gr/
http://www.dimosmakrakomis.gov.gr/
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http://www.vrilissia.gr/
http://iraklio.gr/
http://www.kifissia.gr/
http://www.dimospefkis.gr/
http://www.metamorfossi.gr/
http://www.neaionia.gr/
http://www.dpapxol.gov.gr/
http://www.penteli.gov.gr/
http://www.psychiko.gov.gr/
http://www.halandri.gr/
http://www.agiavarvara.gr/portal/page/portal/abnew/Home
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38.5 Περιστερίου http://www.peristeri.gr/  Δήμος Περιστερίου 

38.6 Πετρούπολης https://www.petroupoli.gov.gr/   

38.7 Χαϊδαρίου http://www.haidari.gr/   

   

Κεντρικού Τομέα Αθηνών   

39.1 Αθηναίων  https://www.cityofathens.gr/  συνΑθηνά, 

Βγαίνουμε Αθήνα, 

Αναζήτηση 

Πρωτοκόλλου, My 

Citizen 

39.2 Βύρωνος http://www.dimosbyrona.gr/   

39.3 Γαλατσίου http://www.galatsi.gov.gr/web/gu

est/home  

 

39.4 Δάφνης - Υμηττού http://www.dafni-

ymittos.gov.gr/dafni-ymittos  

 

39.5 Ζωγράφου http://www.zografou.gov.gr/   

39.6 Ηλιουπόλεως http://www.ilioupoli.gr/index.asp

x  

 

39.7 Καισαριανής http://portal.kessariani.gr/portal/p

age/portal/Index  

 

39.8 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος http://www.neafiladelfeia.gr/   

   

Νοτίου Τομέα Αθηνών   

40.1 Αγίου Δημητρίου  http://www.dad.gr/   

40.2 Αλίμου http://www.alimos.gov.gr/el-

gr/Default.aspx  

novoville 

40.3 Γλυφάδας http://www.glyfada.gr/frontoffice

/portal.asp?cpage=NODE&cnode

=200  

FixMyCity 

 

40.4 Ελληνικού - Αργυρούπολης http://www.elliniko-

argyroupoli.gr/  

Βελτιώνω την πόλη 

μου: Αιτήματα - 

Παράπονα - 

Προτάσεις 

40.5 Καλλιθέας http://www.kallithea.gr/  Δήμος Καλλιθέας 

40.6 Μοσχάτου - Ταύρου http://www.dimosmoschatou-

tavrou.gr/  

 

40.7 Νέας Σμύρνης http://www.neasmyrni.gr/   

40.8 Παλαιού Φαλήρου http://www.palaiofaliro.gr/   
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Ανατολικής Αττικής   

41.1 Αχαρνών http://www.acharnes.gr/   

41.2 Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης http://www.dimosvoulas.gr/  Novoville 

41.3 Διονύσου http://www.dionysos.gr/   

41.4 Κρωπίας http://www.koropi.gr/   

41.5 Λαυρεωτικής http://www.lavreotiki.gr/   

41.6 Μαραθώνος http://site.marathon.gr/   

41.7 Μαρκοπούλου Μεσογαίας http://www.markopoulo.gr/fronto

ffice/portal.asp?cpage=NODE&c

node=1  

 

41.8 Παιανίας http://www.paiania.gov.gr/   

41.9 Παλλήνης http://www.pallini.gr/   

41.10 Ραφήνας - Πικερμίου http://www.anat-attiki.gr/  clicknspot 

41.11 Σαρωνικού http://www.saronikoscity.gr/wil.a

spx?a_id=1  

 

41.12 Σπάτων - Αρτέμιδος http://spata-artemis.gr/   

41.13 Ωρωπού http://www.oropos.gov.gr/   

   

Δυτικής Αττικής   

42.1 Ασπροπύργου  http://www.aspropyrgos.gr/   

42.2 Ελευσίνας http://www.elefsina.gr/index.aspx

?sflang=en  

ElefsinaCulture 

42.3 Μάνδρας - Ειδυλλίας http://www.mandras-eidyllias.gr/  Culhub 

42.4 Μεγαρέων http://www.megara.gr/portal/inde

x.php  

 

42.5 Φυλής http://www.fyli.gr/   

   

Αττικής - Πειραιώς   

43.1 Κερατσινίου - Δραπετσώνας http://keratsini-

drapetsona.gr/index.php/el/  

 

43.2 Κορυδαλλού http://www.korydallos.gr/   

43.3 Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη http://www.nikaia-rentis.gov.gr/  eElections 

43.4 Πειραιώς http://www.pireasnet.gr/  Destination Piraeus, 

Go! Piraeus 

Application, 

IMCityPiraeus, 

Zostonpirea, pireapp 
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43.5 Περάματος http://www.dperama.gr/   

   

Αττικής ( Νήσων)   

44.1 Αγκιστρίου  http://www.agistri.com.gr/dimos/

nea/?category=1  

 

44.2 Αίγινας http://www.aegina.gr/web/   

44.3 Κυθήρων http://www.kythira.gr/   

44.4 Πόρου http://poros.gr/   

44.5 Σαλαμίνας http://www.salamina.gr/   

44.6 Σπετσών http://www.spetses.gr/   

44.7 Τροιζηνίας - Μεθάνων http://www.dimostroizinias-

methanon.gr/articlesnew/  

 

44.8 Ύδρας http://ydra.gov.gr/articles/   

   

Περιφέρεια Πελοποννήσου   

   

Νομού Αργολίδος   

45.1 Άργους - Μυκηνών http://www.newargos.gr/   

45.2 Επιδαύρου http://www.epidavros.gr/   

45.3 Ερμιονίδας http://www.dimosermionidas.gr/   

45.4 Ναυπλιέων http://nafplio.gr/   

   

Νομού Αρκαδίας   

46.1 Βόρειας Κυνουρίας  http://www.boriakinouria.gov.gr/   

46.2 Γορτυνίας http://www.gortynia.gov.gr/  Discover Gortynia 

46.3 Μεγαλόπολης http://www.megalopoli.gov.gr/   

46.4 Νότιας Κυνουρίας http://www.notiakynouria.gov.gr/   

46.5 Τρίπολης http://www.tripolis.gr/   

   

Νομός Κορινθίας   

47.1 Βέλου - Βόχας http://www.velo-vocha.gr/   

47.2 Κορινθίων http://www.korinthos.gr/   

47.3 Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 

Θεοδώρων 

http://www.loutralo-

agioitheodoroi.gr/  

 

47.4 Νεμέας http://www.nemea.gr/   

47.5 Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης http://www.xylokastro-

evrostini.gov.gr/  

 

47.6 Σικυωνίων http://www.kiato.gov.gr/   
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Νομός Λακωνίας   

48.1 Ανατολικής Μάνης  http://www.anatolikimani.gov.gr/   

48.2 Ελαφονήσου http://elafonisos.gov.gr/   

48.3 Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr/el/  Δήμος Ευρώτα 

48.4 Μονεμβασίας http://www.monemvasia.gov.gr/   

48.5 Σπάρτης http://www.sparti.gr/   

   

Νομός Μεσσηνίας    

49.1 Δυτικής Μάνης  http://www.dimosdytikismanis.gr

/  

 

49.2 Καλαμάτας http://www.kalamata.gr/   

49.3 Μεσσήνης http://www.messini.gr/   

49.4 Οιχαλίας http://oichalia.gov.gr/   

49.5 Πύλου - Νέστορος http://www.pylos-nestor.gr/   

49.6 Τριφυλίας http://www.dimostrifylias.gr/   

   

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   

   

Νομός Λέσβου   

50.1 Λέσβου http://www.mytilene.gr/   

50.2 Αγίου Ευστρατίου http://www.agios-

efstratios.gov.gr/  

 

50.3 Λήμνου http://www.limnos.gov.gr/index.p

hp  

Limnos Guide 

   

Νομός Σάμου   

51.1 Σάμου http://www.samos.gov.gr/   

51.2 Ικαρίας http://ikaria.gov.gr/   

51.3 Φούρνων Κορσέων http://www.wiw.gr/greek/fourni_

municipality_of_fournoi_korseon

/  

 

   

Νομός Χίου   

52.1 Οινουσσών http://www.oinousses-

municipality.gr/frontend/index.ph

p  

 

52.2 Χίου http://www.chioscity.gr/   
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52.3 Ψαρών http://www.dimospsaron.gr/   

   

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   

   

Νομός Κυκλάδων   

53.1 . Άνδρου http://andros.gr/gr/   

53.2 Ανάφης http://anafi.gr/   

53.3 Θήρας http://www.thira.gr/   

53.4 Ιητών http://ios.gr/   

53.5 Σικίνου http://www.sikinos.gr/files/intro/i

ntro2.html  

 

53.6 Φολεγάνδρου http://www.folegandros.gr/   

53.7 Κέας http://www.kea.gr/index.php/el/   

53.8 Κύθνου http://www.kythnos.gr/el/main/   

53.9 Κιμώλου http://www.kimolos.gr/   

53.10 Μήλου http://municipality.milos.gr/   

53.11 Σερίφου http://www.serifosinfo.gr/serifosp

lirofories/dimosserifou/index.htm

l  

 

53.12 Σίφνου http://www.sifnos.gr/   

53.13 Μυκόνου http://www.mykonos.gr/   

53.14 Αμοργού http://www.wiw.gr/greek/amorgo

s_municipality_of_amorgos/  

 

53.15 Νάξου & Μικρών Κυκλάδων http://www.e-naxos.eu/   

53.16 Αντιπάρου http://www.antiparos.gr/el/   

53.17 Πάρου http://www.paros.gr/el/   

53.18 Σύρου - Ερμούπολης http://www.syros-ermoupolis.gr/   

53.19 Τήνου http://www.dimostinou.eu/   

   

Νομός Δωδεκανήσου   

54.1 Αγαθονησίου   

54.2 Αστυπάλαιας http://www.astypalaia.gr/files/ho

megr.htm  

 

54.3 Καλυμνίων http://www.kalymnos.gov.gr/el/   

54.4 Καρπάθου http://www.karpathos.gr/main.ph

p?lang=1  

 

54.5 Λειψών   

54.6 Λέρου http://www.leros.gr/main/   
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54.7 Πάτμου http://www.patmos.gr/   

54.8 Κώ http://www.kos.gov.gr/default.as

px  

Kos Mobile 

54.9 Νισύρου http://www.nisyros.gr/index.php/

el/  

 

54.10 Μεγίστης http://megistinews.blogspot.gr/   

54.11 Ρόδου http://www.rhodes.gr/el/  Rodos Travel Guide 

54.12 Σύμης http://dimos-symis.gr/   

54.13 Τήλου http://www.tilos.gr/municipality/i

ndex.php/el/  

 

54.14 Χάλκης http://www.dimoschalkis.gr/inde

x.php/el/  

 

   

Περιφέρεια Κρήτης   

   

Νομός Ηρακλείου   

55.1 Αρχανών - Αστερουσίων  http://www.dimos-archanon-

asterousion.gr/  

 

55.2 Βιάννου http://www.viannos.gov.gr/   

55.3 Γόρτυνας http://www.gortyna.gov.gr/   

55.4 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ http://www.heraklion.gr/  Περιήγηση στην 

Ενετική Κάντια, 

Περιήγηση στο 

Ηράκλειο. 

55.5 Μαλεβιζίου http://www.gazi.gov.gr/   

55.6 Μινώα Πεδιάδας http://www.minoapediadas.gr/mu

nicipality  

 

55.7 Φαιστού http://www.dimosfestou.gr/   

55.8 Χερσονήσου http://www.hersonissos.gr/   

   

Νομός Λασιθίου   

56.1 Αγίου Νικολάου http://www.dimosagn.gr/index.ph

p/gr/  

 

56.2 Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr/  Ierapetra Digital 

Museum 

56.3 Οροπεδίου Λασιθίου   

56.4 Σητείας http://www.sitia.gr/   
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Νομός Ρεθύμνης   

57.1 Αγίου Βασιλείου  http://www.agios-vasilios.gr/   

57.2 Αμαρίου http://www.amari.gov.gr/   

57.3 Ανωγείων http://www.anogeia.gr/   

57.4 Μυλοποτάμου http://www.dimosmylopotamou.g

r/  

 

57.5 Ρεθύμνης https://www.rethymno.gr/   

   

Νομός Χανίων   

58.1 Αποκορώνου   http://www.apokoronas.gov.gr/   

58.2 Γαύδου https://gavdos-dimos.com/   

58.3 Καντάνου - Σέλινου http://www.kantanouselinou.gr/   

58.4 Κισσάμου http://www.kissamos.gr/  Kissamos mHealth 

58.5 Πλατανιά   http://www.platanias.gr/  Kissamos mHealth 

58.6 Σφακίων http://www.sfakia.gr/el/   

58.7 Χανίων https://www.chania.gr/   
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