
πλατφόρμα διαχείρισης καθημερινών αιτημάτων 
πολιτών & διάδρασης Δήμου - Δημότη



Ηλεκτρονική πλατφόρμα διάδρασης Δήμου - Δημότη

Το novoville μειώνει την απόσταση μεταξύ Δήμου και Δημότη. Δίνεται έτσι ένα απαραίτητο εργαλείο για την αύξηση 
της συμμετοχικότητας των Δημοτών & την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών. 
Το novoville αποτελείται από:

μία δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα & το 
διαδίκτυο για τους Δημότες

ένα online διαχειριστικό σύστημα για τους Δήμους



Βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Δήμου 

Αναβάθμιση της 
επικοινωνίας Δήμου - 

Δημότη

Λήψη αποφάσεων 
βασισμένες σε 

πραγματικά δεδομένα

Διευκόλυνση της 
καθημερινότητας του 
Δημότη (πληρωμές, 

αιτήσεις)

Ο Δήμος εκσυγχρονίζεται, ο Δημότης ενεργοποιείται!



Οι κοινοί μας στόχοι! 

Εξοικονόμηση πόρων
❏ Καλύτερη διαχείριση 

διαθέσιμων πόρων
❏ Μείωση εργατοωρών

Διαφάνεια
❏ Τα δεδομένα στην διάθεση 

των δημοτών
❏ Ζωντανή εικόνα του έργου 

που επιτελείται

Ενεργοί Δημότες
❏ Ενημέρωση & 

ευαισθητοποίηση Δημοτών
❏ Νέο βήμα έκφρασης για 

τους Δημότες

Καλύτερη εξυπηρέτηση
❏ Μείωση γραφειοκρατίας
❏ Άμεση ενημέρωση 

Δημοτών



Ποιες οι δυνατότητες για 
τον Δημότη 

Ο Δημότης μπορεί μέσω του novoville:

● Να αναφέρει αιτήματα καθημερινότητας που 
συναντά στη γειτονιά του

● Να λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση για την 
εξέλιξη της επίλυσής τους

● Να μαθαίνει για νέα, εκδηλώσεις, 
ανακοινώσεις του Δήμου

● Να συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις που 
διοργανώνει ο Δήμος του

● Να έχει πρόσβαση σε λίστα με χρήσιμα 
τηλέφωνα του Δήμου του

● Να πραγματοποιεί εύκολα πληρωμές και 
αιτήσεις προς τον Δήμο του

● Να ενημερώνεται για όλες τις διαδικασίες 
του Δήμου

● Να έχει πρόσβαση σε χάρτη του Δήμου του 
με σημεία ενδιαφέροντος 



Υποβολή αιτημάτων 

αναφορές αιτημάτων καθημερινότητας 
σε 4 απλά βήματα. Ο Δημότης πρέπει 
απλά να προσθέσει:

● Τοποθεσία
● Είδος προβλήματος
● Φωτογραφία
● Αποστολή

➢ Ο Δημότης ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία 
επίλυσης του αιτήματός του



Άμεση επικοινωνία με το 
Δημότη 

Ο Δημότης μπορεί μέσω του novoville να 
λαμβάνει από τον Δήμο του μηνύματα 
πολλαπλού περιεχομένου, όπως:

● Προσωπικά μηνύματα
● Ειδοποιήσεις για την εξέλιξη επίλυσης των 

αιτημάτων του
● Ανακοινώσεις
● Εκδηλώσεις
● Δημοσκοπήσεις

Push notification, sms, email



Ένας οδηγός πόλης στο χέρι 
του Δημότη

Μέσα από το novoville ο Δημότης μπορεί να 
έχει άμεση πρόσβαση σε:

χάρτη της πόλης του με σημεία ενδιαφέροντος 
όπως:

● Φαρμακεία
● Δημόσια κτίρια
● Αστυνομικά τμήματα
● ΚΕΠ
● Μουσεία
● Μνημεία
● Βενζινάδικα
● κ.α

σε ημερολόγιο με εκδηλώσεις και σημαντικά 
δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην πόλη του.



Ηλεκτρονικές πληρωμές

ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του 
novoville για:

● Πρόστιμα δημοτικής αστυνομίας
● Συνδρομές (Παιδικοί σταθμοί, 

ωδεία, αθλητικά κέντρα, κ.α) 
● Εισιτήρια Φεστιβάλ (Συναυλίες, 

Εκδηλώσεις)
● Λογαριασμoύς (πχ. δημοτική 

εταιρεία ύδρευσης)
● κ.ά



Ηλεκτρονικές φόρμες - αιτήσεις

συμπλήρωση οποιασδήποτε 
αίτησης ηλεκτρονικά όπως:

● Υποβολή αιτήσεων
○ Πιστοποιητικά
○ Παιδικοί σταθμοί
○ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
○ Επιδόματα
○ κ.α



Δημοσκοπήσεις & 
διαβουλεύσεις

Άμεση καταγραφή της γνώμης των 
δημοτών για:

● πως νιώθουν για τις υπηρεσίες που 
τους παρέχει ο Δήμος

● σημαντικά τρέχοντα ζητήματα
● αποφάσεις κρίσιμες για την περιοχή 

τους
● κ.α

Άμεσα οφέλη για τον Δήμο με:
● ζωντανά & μετρήσιμα αποτελέσματα
● ενεργοποίηση δημοτών
● λήψη αποφάσεων βασισμένη σε 

δεδομένα



Γνώμη δημοτών Ανάλυση δεδομένων ζωντανά

Ανάδραση Αποφάσεις

Αυτοματοποιημένη διαβούλευση μέσω facebook messenger chatbot

61% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από παραδοσιακές μεθόδους διαβούλευσης



Ένα chatbot στην υπηρεσία 
του Δήμου

Το παράδειγμα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Στόχος: Ενημερωτική εκστρατεία προς τους κατοίκους 
του Δήμου 

Θέμα: Η πιθανή δημιουργία σύγχρονης μονάδας ολικής 
διαχείρισης απορριμμάτων στην πόλη μας

Μέσο: μία αυτοματοποιημένη ψηφιακή συνομιλία 
(chatbot) μέσω του facebook messenger

Συμμετέχοντες: 453

Είδος καμπάνιας: Facebook campaign

Εύρος απήχησης (σε χρήστες): 29.518



Το διαχειριστικό σύστημα: 
ζωντανά στατιστικά

Ο Δήμος έχει πρόσβαση σε στατιστικά 
σε πραγματικό χρόνο, προσβάσιμα 
online 24/7, χωρίς καμία άλλη ανάγκη 
υποδομής.



Το διαχειριστικό σύστημα: 
διαχείριση αιτημάτων & 
δημιουργία βάσης Δημοτών

Ο Δήμος έχει συγκεντρωμένα σε μία ενιαία λίστα όλα 
τα αιτήματα των Δημοτών. Η πλατφόρμα δίνει την 
δυνατότητα για:

● Προσθήκη νέων αιτημάτων από τους δημοτικούς 
υπαλλήλους μέσω τηλεφώνου

● Εύκολη επεξεργασία των αιτημάτων
● Γρήγορη/αυτόματη δρομολόγηση τους στις 

αρμόδιες υπηρεσίες
● Αυτόματη ενημέρωση προς τους Δημότες για την 

εξέλιξη της επίλυσης των αιτημάτων τους
● Δημιουργία επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων 

δημοτών
● Ιστορικό για κάθε ενέργεια που έχει γίνει στα 

αιτήματα, αλλά και για κάθε Δημότη



Το διαχειριστικό σύστημα: 
ζωντανή εικόνα της πόλης

Ο Δήμος πια έχει ζωντανή εικόνα πάνω 
σε χάρτη.

● Ποια γειτονιά έχει πρόβλημα;
● Πως θα σχεδιάσω τις 

παρεμβάσεις;
● Τι πιστεύουν οι δημότες μου σε 

διαφορετικά σημεία της πόλης;



Το διαχειριστικό σύστημα: 
επικοινωνώ με τους Δημότες 
Η επικοινωνία με τους Δημότες γίνεται πια 
απλή. Ο Δήμος πλέον μέσω του novoville 
μπορεί δημιουργεί και να αποστέλλει:

● Δημοσκοπήσεις 
● Ανακοινώσεις
● Δρώμενα - Νέα - Εκδηλώσεις
● Προσωπικά μηνύματα

Παράλληλα αποφασίζει αυτός τον τρόπο 
που θα φτάσουν στον Δημότη:

● Push notification 
● Sms
● Email



Το διαχειριστικό σύστημα: 
ακούμε τους δημότες 
Ο Δήμος μπορεί μέσα από ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής αποδελτίωσης:

● Να σκανάρει τα κοινωνικά 
δίκτυα

● Να βλέπει ζωντανά τι λένε οι 
Δημότες για το Δήμο

● Να μαθαίνει έγκαιρα τι τους 
απασχολεί



Η εμπειρία της 
πλατφόρμας novoville



Η περίπτωση του Δήμου Βόλου (144.449 κάτοικοι)

Έναρξη λειτουργίας: Σεπτέμβριος 2016 

Εγγεγραμμένοι Δημότες: 3.539

Επιδόσεις Δήμου: 4.692 επιλυμένα αιτήματα

Η περίπτωση του Δήμου Αλίμου (41.720 κάτοικοι)

Έναρξη λειτουργίας: Ιανουάριος 2016 

Εγγεγραμμένοι δημότες: 3.835

Επιδόσεις Δήμου: 48.167 επιλυμένα αιτήματα

Απεσταλμένα μηνύματα προς Δημότες: 7.006 

Απεσταλμένα μηνύματα προς Δημότες: 14.675 



Η περίπτωση του Δήμου Χαλκιδέων (102.223 κάτοικοι)

Έναρξη λειτουργίας: Απρίλιος 2016 

Εγγεγραμμένοι Δημότες: 6.073

Επιδόσεις Δήμου: 4.183 επιλυμένα αιτήματα

Η περίπτωση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (84.741 κάτοικοι)

Έναρξη λειτουργίας: Νοέμβριος 2015 

Εγγεγραμμένοι δημότες: 3.026

Επιδόσεις Δήμου: 25.161 επιλυμένα αιτήματα

Απεσταλμένα μηνύματα προς Δημότες: 2.047 

Απεσταλμένα μηνύματα προς Δημότες: 12.894 



Η περίπτωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (48.399 κατ.)

Έναρξη λειτουργίας: Σεπτέμβριος 2015 

Εγγεγραμμένοι Δημότες: 5.209

Επιδόσεις Δήμου: 18.342 επιλυμένα αιτήματα

Η περίπτωση του Δήμου Ηγουμενίτσας (25.814 κάτοικοι)

Έναρξη λειτουργίας: Μάρτιος 2018  

Εγγεγραμμένοι δημότες: 832

Επιδόσεις Δήμου: 525 επιλυμένα αιτήματα

Απεσταλμένα μηνύματα προς Δημότες: 19.055 

Απεσταλμένα μηνύματα προς Δημότες: 781 



Διαφήμιση & προώθηση



Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων marketing & επικοινωνίας για τον Δήμο

 Έντυπο προωθητικό υλικό, 
έγχρωμα φυλλάδια & αφίσες 

Ηλεκτρονική προώθηση μέσα από χορηγούμενες καμπάνιες στο 
facebook, σχεδιασμoύ web banners-gifs κλπ



Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων marketing & επικοινωνίας

Ζωντανές παρουσιάσεις/ομιλίες σχετικά με 
το novoville

● Σε σχολεία , συλλόγους, αθλητικά 
σωματεία κτλ

● Σε εκδηλώσεις του Δήμου

Προωθητικές ενέργειες σε εξωτερικό χώρο από 
εκπαιδευμένο προσωπικό σε εκδηλώσεις του Δήμου με 
πλήθος κόσμου

● Ενημέρωση δημοτών
● Διαμοιρασμός φυλλαδίων   
● Παραγωγή t-shirts



Ενημερωτικές διαφημιστικές καμπάνιες μέσω facebook προς 
τους δημότες με προώθηση όλων των δυνατοτήτων της νέας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου



Ενημερωτικές διαφημιστικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης 
των δημοτών μέσω facebook με θέματα της επιλογής του 
Δήμου



Παροχές & επιπλέον πληροφορίες



Τι προσφέρουμε σε κάθε Δήμο

➢ Άδεια χρήσης του συστήματος από πολλαπλούς διαχειριστές/υπαλλήλους

➢ Εκπαίδευση του προσωπικού 

➢ Καθημερινή υποστήριξη χρηστών

➢ Ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης - διαφήμισης προς τους Δημότες

➢ Σύνταξη τακτικών αναφορών προόδου για την δημοτική αρχή με 
συμβουλευτικά στοιχεία βασισμένα στη χρήση της πλατφόρμας



Καλό είναι να γνωρίζουμε πως:

➢ Το σύστημα βρίσκεται στο cloud

➢ Δεν απαιτείται καμία αγορά hardware εξοπλισμού ή εγκατάστασης κάποιου 
software στους υπολογιστές του Δήμου

➢ Το novoville είναι συμβατό με τη νέα οδηγία περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων (GDPR)

➢ Η πλατφόρμα novoville μπορεί να διασυνδεθεί με υπάρχοντα πληροφοριακά 
συστήματα του Δήμου που λειτουργούν με ανοιχτά Api’s

➢ Δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές smart city (πχ.φωτισμός, στάθμευση, 
κλπ)



Συνεργάτες & διαπιστεύσεις



Περισσότεροι από 50 Δήμοι σε 5 διαφορετικές χώρες αξιοποιούν 
το novoville με εντυπωσιακά αποτελέσματα.



Ενδεικτικοί συνεργάτες μας στην Ελλάδα:



Διακρίσεις & διαπιστεύσεις πλατφόρμας novoville:

Διαπιστεύσεις Διακρίσεις



Είπαν για εμάς 

*πατήστε τα εικονίδια

https://www.youtube.com/watch?v=SyPizPTg3c0
https://www.youtube.com/watch?v=8VIuXEOaQuw
https://www.protothema.gr/city-stories/article/560725/to-app-tou-dimoti/
http://www.kathimerini.gr/916846/gallery/epikairothta/ellada/efarmogh-gia-dhmotes-paei-e3wteriko
https://www.youtube.com/watch?v=bCaO_JPt4TU
https://novoville.com/wp-content/uploads/2017/04/agora_06FEB2016.jpg
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=767108
https://www.youtube.com/watch?v=-3ioPvDEz2M
https://www.newmoney.gr/oles-oi-eidiseis/188925-
https://www.facebook.com/novoville/photos/pcb.1287464524699611/1287461074699956/?type=3&theater
https://www.liberal.gr/arthro/150813/epikairotita/2017/Novoville-i-elliniki-efarmogi-gia-isonexupnoussin-dimous-pou-katakta-tin-europi.html


Επικοινωνήστε μαζί για μια ζωντανή παρουσίαση 
της πλατφόρμας novoville

novoville 
Αντήνορος 29, 11634, Αθήνα

t: +30 2130 333 929
e: info@novoville.com 
w: www.novoville.com



Ευχαριστούμε!


