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Αγαπητοί

Η προτεινόµενη Λύση µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα και καθηµερινά, 

σε περιπτώσεις διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης αλλά και για την 

προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων σας. Αξιοποιεί τεχνολογίες αιχµής 

για την αποστολή ενηµερώσεων στις κινητές συσκευές των δηµοτών σας. 

Ανταποκρινόµενοι στα τελευταία γεγονότα και ιδιαίτερα στην επιδηµία του 

κορονοϊού, σας παρέχουµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε τη Λύση µας 

δωρεάν, για δυο µήνες. Μετά τη λήξη της δοκιµαστικής περιόδου θα έχετε τη 

δυνατότητα χρήσης όλων των δυνατοτήτων της Λύσης, αξιοποιώντας τη 

γεωγραφική θέση των χρηστών (δηµότες, κάτοικοι, επισκέπτες) του δήµου σας.

8/3/2020 

Με εκτίµηση,

∆ρ. Θωµάς Χατζηχρήστος
Επιστηµονικός Υπεύθυνος

NEA

Στην ανάπτυξη της Λύσης συµµετέχουν εκτός του ΕΜΠ, οι εταιρείες 

Mobics ΑΕ και Pulsify. 

Η καινοτόµος στην Ελλάδα Λύση µας, εγκαταστάθηκε αρχικά στο ∆ήµο 

Πεντέλης, πριν από ένα χρόνο. Σήµερα, είκοσι περίπου δήµοι αξιοποιούν 

την τεχνολογία µας, ενώ και άλλοι δήµοι προστίθενται καθηµερινά.   

Αποβλέπουµε στην έναρξη της συνεργασίας µας για την ικανοποίηση των 

αναγκών σας σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία και πληροφόρηση των 

δηµοτών σας. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική 

διευκρίνιση. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
(LOCATION BASED PUSH NOTIFICATIONS)
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η ΛΥΣΗ

Η άµεση ενηµέρωση 

των χρηστών σας 

µε το χαµηλότερο 

δυνατό κόστος. 

Προσεγγίστε τους 

χρήστες σας µέσω της 

συσκευής που έχουν 

πάντα µαζί τους, το 

κινητό τους τηλέφωνο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η τεχνολογία αιχµής για την 

επικοινωνία και την 

προσέγγιση των δηµοτών, στη 

θέση που επιθυµεί η 

∆ηµοτική Αρχή, την 

κατάλληλη στιγµή, είναι τα 

µηνύµατα Push Notifications, 

τα οποία αξιοποιούν τις 

κινητές συσκευές τους. 

Για τον προσδιορισµό της θέσης 
του χρήστη, εντός των γεωγραφικών 
περιοχών (διοικητικά όρια, διακιν-
δυνεύσεις κτλ) που θα ορισθούν 
από το ∆ήµο σας, χρησιµοποιούνται 
οι τεχνολογίες των κεραιών της 
κινητής τηλεφωνίας, του GPS της 
συσκευής του, αλλά και των WI-FI. 
Η ακρίβεια προσδιορισµού της 
θέσης του χρήστη είναι περίπου 5 µ.

Η προτεινόµενη Λύση βασίζεται 
στην ειδικά σχεδιασµένη 
εφαρµογή (app), την οποία, ο 
δηµότης θα πρέπει να κατεβάσει 
µέσω του app store ή google 
play και αφού αποδεχτεί τους 
όρους που τίθενται, θα µπορεί να 
δέχεται ενηµερώσεις.

Η Λύση περιλαµβάνει το 

απαραίτητο λογισµικό για τη 

διαχείριση των µηνυµάτων που θα 

αποστέλλονται στον τελικό χρήστη 

από το ∆ήµο σας. Στο λογισµικό 

περιλαµβάνεται η καταγραφή των 

βασικών στατιστικών για τους 

χρήστες που έλαβαν το µήνυµα 

ανά ηµέρα, µήνα, έτος κτλ.

Η επικοινωνία της κινητής 

συσκευής του χρήστη µε το 

διαδίκτυο µπορεί να υλοποιηθεί 

είτε µέσω δικτύου 4G/5G είτε 

µέσω δικτύου WI-FI.

Η Λύση µας εξασφαλίζει την 

πλήρη ανωνυµία του κάθε 

χρήστη και είναι πλήρως 

εναρµονισµένη µε τους όρους 

της Οδηγίας GDPR.

Άµεση Επικοινωνία
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Πιστοποίηση Ποιότητας
 ISO 9001:2015

Εύχρηστη, ταχεία ενηµέρωση των χρηστών σας 
• Πολιτική 

προστασία

• Κοινωνικά

• Πολιτισµός

• Τουρισµός

• Καθαριότητα

• Αθλητισµός 

• Νέα έργα κτλ

∆ηµιουργία νέου καναλιού 
επικοινωνίας
Σε αλληλεπίδραση µε τα 
υπάρχοντα social media: 
site, facebook κτλ

Αξιοποίηση 
της γεωγραφικής 
θέσης του χρήστη 

Πλεονεκτήµατα από την 
ανωνυµία του χρήστη:
• περισσότεροι χρήστες 

• µικρότερο κόστος ανά χρήστη 

Kαθηµερινή υποστήριξη από την εταιρεία µας 
στην αποστολή των ενηµερώσεων σας 

OΦΕΛΗ

µε τίτλο: 

Υπηρεσίες Ψηφιακής Ενηµέρωσης 
µέσω Γεωεντοπισµού

Η Geoinformatics IKE είναι η µοναδική εταιρεία µε 
πιστοποίηση ISO για το προιον της GI-Polis, µε την εξής 
Πολιτική Ποιότητας:

Να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και σταθερή ∆ιαθεσιµότητα 
της εφαρµογής Gi-Polis 

Να διασφαλίζει την Εµπιστευτικότητα, µε την διατήρηση της 
ανωνυµίας των χρηστών – πολιτών κατά την εγκατάσταση 
και χρήση της εφαρµογής Gi-Polis στις συσκευές τους 
καθώς δεν αποθηκεύει κανένα δεδοµένο προσωπικού 
χαρακτήρα 

Να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ενηµερώσεων (push 
notifications) βάσει της Γεωγραφικής Περιοχής που 
βρίσκεται ο χρήστης ώστε να διασφαλίζεται η ευέλικτη, 
εύστοχη και ακριβής ενηµέρωσή του 

Να εφαρµόζει συστηµατικό πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας 
λειτουργίας της εφαρµογής Gi-Polis

Να ενηµερώνεται και να επενδύει συνεχώς σε νέες 
τεχνολογίες ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και 
αποτελεσµατική απόδοση της εφαρµογής Gi-Polis κατά την 
χρήση της 
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Είπαν για µας

Η παροχή άμεσης, έγκαιρης ειδοποίησης και επαρκούς 
πληροφόρησης σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών, 
αλλά και ευρύτερα, έχει καταστήσει το Gi-Polis, ως ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο γρανάζι στην ψηφιακή μηχανή του 
Δήμου Πεντέλης.
Εύκολο και φιλικό προς το χρήστη, εντάχτηκε αρμονικά 
στην προσπάθεια που καταβάλουμε για τον ψηφιακό μας 
εκσυγχρονισμό και την στροφή προς νέους καινοτόμους 
τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες.

∆ήµητρα Κεχαγιά 
∆ήµαρχος Πεντελης 

        Η εφαρμογή Gi-Polis αποτελεί αναμφισβήτητα 
ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο που 
προστέθηκε στο "οπλοστάσιο" του Δήμου Ραφήνας 
Πικερμίου για την άμεση προειδοποίηση και 
ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό  χρόνο. 
Αγκαλιάστηκε ήδη από 1500 συμπολίτες μας μέσα 
σε λίγες ημέρες και φιλοδοξούμε να φτάσει 
σε κάθε οικογένεια.

Ευάγγελος Μπουρνούς   
∆ήµαρχος Ραφήνας - Πικερµίου

        Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρεία Gi για 
       τη δωρεάν χρήση της έξυπνης λύσης αποστολής 
     μηνυμάτων για την άμεση ενημέρωση των 
δημοτών μας σε θέματα που τους αφορούν. Η απλή 
χρήση της εφαρμογής, η άμεση επαφή με τους δημότες 
και η γρήγορη αποστολή των μηνυμάτων 
υποστηρίζουν τις προσπάθειες μας για αμεσοτητα, 
επικοινωνία, γρηγορη  ενημέρωση

Μαρία Κακαλή 
∆ήµαρχος Αγ. Ευστρατίου

Ο Δήμος Αθηένου στην Κύπρο, πρωτοπορεί με τη χρήση της 
εφαρμογής Gi-Polis για άμεση ενημέρωση των δημοτών μέσω 
ειδοποιήσεων απευθείας στα κινητά τους τηλέφωνα.

Κυριάκος Καρεκλάς
∆ήµαρχος Αθηένου-Κύπρος

Θέσαμε στη διάθεση των πολιτών την εφαρμογή Gi-Polis, 
επιδιώκοντας την αναβάθμιση της επικοινωνίας μέσα από ένα 
σύγχρονο και φιλικό δίαυλο στοχεύοντας στη βελτίωση της 
καθημερινότητας, στην προστασία των πολιτών και του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Χρήστος Ε. Στάθης
∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
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Στο πλαίσιο της απονοµής των ετήσιων βραβείων για εφαρµογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

τα Best City Awards 2020 που διοργανωσε η εταιρεία Boussias, υπό την Αιγίδα της ΚΕ∆Ε 

και της Περιφέρειας Αττικής, ο ∆ήµος Ραφήνας-Πικερµίου τιµήθηκε µε το µε το SILVER 

BEST CITY AWARD 2020  στον τοµέα της έγκαιρης προειδοποίησης και ενηµέρωσης των 

πολιτών για έκτακτα γεγονότα. 

Η λύση Gi-Polis βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στο ∆ήµο Ραφήνας. Περίπου 3000 πολίτες 

λαµβάνουν σχεδόν καθηµερινά µηνύµατα απο το ∆ήµο και ενηµερωνονται τόσο για θέµατα 

πολιτικής προστασίας όσο και για άλλα ενδιαφέροντα θέµατα που αφορούν στο ∆ήµο. 

Ο επίτιµος Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Γιώργος Πατούλης (περιφερειάρχης Αττικής) 

δηλωσε επισης «...Συγχαρητήρια σε όσους βλέπουν µακριά, στους νικητές των Best 

City Awards, που παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες της χρονιάς, κατάφεραν 

να διακριθούν για τις δράσεις τους και να αποτελέσουν φωτεινά 

παραδείγµατα αειφόρων πόλεων».

Ο ∆ήµος Αθηένου συµµετείχε στην υποβολή προτάσεων για τα 

Παγκύπρια Βραβεία Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της 

Κύπρου 2020. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Υποψήφιων 

Έργων από την Επιστηµονική Επιτροπή Αξιολόγησης, που έγινε στην 

παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Κλέλιας Βασιλείου και 

εκπροσώπων όλων των συνεργαζόµενων φορέων, ο ∆ήµος Αθηένου 

βραβεύτηκε για το έργο «Ηλεκτρονική εφαρµογή Gi-Polis για την 

ενηµέρωση των δηµοτών» στην κατηγορία «Πολιτισµός και 

Περιβάλλον»

Το έργο που βραβεύτηκε είναι αντιπροσωπευτικό των συνεχιζόµενων 

προσπαθειών που καταβάλλει ο ∆ήµος Αθηένου για τον τεχνολογικό 

του εκσυγχρονισµό. 

Ο ∆ήµος Αθηένου συγχαίρει όλους τους δηµότες που υποστήριξαν τη 

δωρεάν εγκατάσταση της εφαρµογής Gi-Polis για την άµεσή τους 

ενηµέρωση από τον ∆ήµο Αθηένου. Παράλληλα ευχαριστεί θερµά την 

«Geoinformatics IKE» από την Ελλάδα, για την παροχή της υπηρεσίας  

Gi-Polis προς τον ∆ήµο Αθηένου.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

https://youtu.be/ILqHdMKlzu8∆ Ε Ι Τ Ε  Τ Η Ν
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

∆ΗΜΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

GI-POLIS   
APP
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