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Think big, start small, try fast, fail fast & cheap, learn fast, try again…….. 
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Χρήστες
(Δημότες της Θάσου)

Αιτήματα

Δραστηριότητες

3

Δήμος 1. Εκροή Δικτύου στην Αστρίδα

2. Μπλε Κάδοι για Αστρίδα

Λάμπρος

Κωστας

Λάμπρος

Λάμπρος

Κωστας

1. Εκροή Δικτύου στην Αστρίδα

1. Εκροή Δικτύου στην Αστρίδα

Λάμπρος

Λάμπρος

Ειδοποίηση του 

Υδραυλικού

Τηλ. με την κ. Μ@@@@

1.

2.

 Ο Χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή στο 

σύστημα με ένα σωστό email account

 Το σύστημα θα διαχειρίζεται τους χρήστες και 

τους κωδικούς

 Οι κωδικοί θα εισάγονται μόνο από το χρήστη 

και δεν θα διαβάζονται από κανένα πρόσωπο 

.

 Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εισάγει στο 

σύστημα όσα αιτήματα χρειάζεται.

 Ο χρήστης θα είναι το μόνο πρόσωπο που θα 

έχει την πρόσβαση καταγραφής, διόρθωσης 

κτλ. των προσωπικών αιτημάτων

 Ο δήμος είναι αρχικά έξω από το παιγνίδι.

 Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εισάγει για 

κάθε αίτημα καμία, μια ή και περισσότερες 

δραστηριότητες.

 Στο παράδειγμα εδώ για το Αίτημα „Εκροή 

Δικτύου στην Αστρίδα“ έxει εισάγει ο 

χρηστής 2 δραστηριότητες

Προϋπόθεση εγγραφής

στο Σύστημα είναι

ένα σωστό email account
Ένας Χρήστης

μπορεί να έχει

πολλά Αιτήματα

Για ένα Αίτημα

μπορούμε να

έχουμε πολλές

Δραστηριότητές

Εισαγωγή: Οι „παίκτες“ του Συστήματος

π.χ.

π.χ.
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Οι Στόχοι



αστριδα

Στόχος Ι: Η Διαχείριση των Αιτημάτων του Δημότη
Διάγραμμα του σημερινού status-quo
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Αίτημα προς την
Δημοτική Αρχή

Δόθηκε
Λύση ;

Στοχος της Πλατφόρμας Αστρίδα ειναι:

Η ιχνηλάτηση και διαχείριση των αιτημάτων των δημοτών της Θάσου μεσω της καταγραφής των σε μια τράπεζα δεδομένων

ΤέλοςΝαι

Όχι

Δόθηκε
Λύση;

Ναι

Όχι

Τμήμα Διαμαρτυριών

Τραβήξτε σας παρακαλώ

ένα νούμερο

Συζήτηση
στο social

media;

Ναι

Όχι

Τελείως αχρησιμοποίητη πληροφορία

 Προφορικά
 Γραπτά
 Τηλεφωνικά

Δήμος

Δημότης
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Στόχος ΙΙ: Δημιουργία ενός παράλληλου Δρόμου
Διάγραμμα του μελλοντικού Δρόμου του Αιτήματος
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Δήμος
Θάσου

Προφορικά

Γραπτά

Τηλεφωνικά

Παράλληλη Ηλεκτρονική Καταγραφή του Αιτήματος από τον Δημότη

Πρόσβαση

Ανάγνωσης

Γνωστοποίησή

του Αιτήματος

στον Δήμο

Επεξεργασία του 

Αιτήματος
από τον Δήμο

Καταγραφή

ημερομηνιών
δήλωσης, λύσης του 

Αιτήματος, κτλ..

 Controlling

 Benchmarking 

 Σύγκριση αποδοτικότητας των

τμημάτων του Δήμου κτλ.

Δημότης Δήμος Πλατφόρμα Αστρίδα
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Στόχος ΙΙΙ: Διαφάνεια και Αποδοτικότητα
Ο Δημότης θα μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο και να ελέγχει, π.χ. 

Ποσά ΑΝΟΙΧΤΑ και ΚΛΕΙΣΤΑ Αιτήματα υπάρχουν ανά υπηρεσία του Δήμου;

Πως βαθμολόγησε ο Δημότης την δημοτική υπηρεσία στα αιτήματα που έκλεισαν;



αστριδα
8

Οι βασικές Λειτουργίες της Αστρίδας
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Οι βασικές Λειτουργίες του Συστήματος

1. Καταγραφή και Διαχείριση των προσωπικών αιτημάτων του Δημότη της
Θάσου προς τον Δήμο. Μόνο ο κάθε καθορισμένος Δημότης θα έχει το δικαίωμα
να αλλάζει τα δεδομένα στα προσωπικά του αιτήματα. 

2. Αναζητήσεις στο Σύνολο των Αιτημάτων.
Ο κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να αναζητά πληροφορίες από το
σύνολο των αιτημάτων που είναι καταγεγραμμένα στο σύστημα χωρίς να είναι
σε θέση να αλλάζει το περιεχόμενο από „ξένα“ αιτήματα.

3. Στατιστικές για την εξέλιξη προόδου των αιτημάτων



αστριδα

Η προβλεπόμενη λειτουργική οργάνωση της Αστρίδας 

Αρχικοποίηση

 Ορισμός

Λειτουργικότητας

 Εισαγωγή λιστών του Δήμου

από το σύστημα της Διαύγειας,
π.χ. Υπηρεσίες του Δήμου κτλ.

Υποδοχή

 Διαχείριση των Χρηστών
του Συστήματος, ποιος
επιτρέπεται να κάνει
τι κτλ.

Αιτήματα

 Επεξεργασία των
Αιτημάτων και η αντίδραση
του Δήμου

 Απλές Στατιστικές

Reporting Controlling

Άμεση Διαχείριση Αιτημάτων = Επιχειρησιακό Σύστημα

Έμμεση Διαχείριση Αιτημάτων = Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου

Alpha Version

έτοιμη και

τσεκάρεται

Under

contruction

ΒΗΜΑ  Ι: Καταγραφή του status-quo

ΒΗΜΑ  ΙΙ : Έλεγχος της Αποδοτικότητας
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Λίστα των
Αιτημάτων του 

κάθε χωριστού
χρήστη

Έντυπο

καταγραφής

Αιτημάτων

Έντυπο

ανάγνωσης

Αιτημάτων

Καταγραφή και Διαχείριση των  προσωπικών αιτημάτων

Λίστα των
Δραστηριο-

τητων ανά
Αίτημα

Έντυπο

καταγραφής

Δραστηριοτήτων

Έντυπο

Ανάγνωσης

Δραστηριοτήτων

Exta_one.php

Actions_browse.php

Actions_edit.php

Exta_two.phpComp_browse.php

Comp_edit.php

Είσοδος

Savecomplain.php Saveactions.php

Καταγράφω

Εξετάζω

BHMA  I



αστριδα

12

Λίστα του 

αποτελέσματος

της
αναζήτησηςΈντυπο

ανάγνωσης

του 

Αιτήματος

Αναζήτηση στο Σύνολο των Αιτημάτων

Λίστα των
Δραστηριο-

τητων ανά
Αίτημα

Έντυπο

Ανάγνωσης

Δραστηριοτήτας

Big_ex_one.php

browse_actions_browse.php

Big_ex_two.php

Browse_comp_browse.php

Όροι
Αναζήτησης

Είσοδος

BHMA  II
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Τι παρακολουθούμε με το Σύστημα;
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# Μεταβλητή Περιγραφή DB – χαρακτηριστικά

1 Email Key zu Table Userlist,  N:1 Beziehung zu userlist

2 Nummer Primary dieser Entity

3 reg_date Ημερομηνία καταγραφής του αιτήματος

4 sol_date Ημερομηνία επίλυσης του αιτήματος

5 Title Τίτλος του αιτήματος

6 Cluster Πρόταση, Παράπονο, Επαινος

7 Thema Θεματική κατηγορία, νερό, ρεύμα….. 

8 Dept Τμήμα του Δήμου που είναι υπεύθυνο για το αίτημα

9 Person Πρόσωπο στο Δήμο υπεύθυνο για το αίτημα

10 Description Λεπτομερής Περιγραφή του αιτήματος

11 Accept Κριτική Θεώρηση από τον Δήμο

12 Accept_d Κριτική Θεώρηση από τον Δημότη

12 Status ανοιχτό / κλειστό /παρωχημένο

13 ort Οικισμός προέλευσης του αιτήματος

14 Telefon Τηλέφωνο της υπηρεσίας

15 User_telefon Τηλέφωνο του δημότη

16 Note Βαθμός ικανοποίησης του δημότη από την υπηρεσία (Βαθμολογια)

Χαρακτηριστικά του Αιτήματος

14



αστριδα

Μεταβλητή Περιγραφή DB – χαρακτηριστικά

nummer Key zu Table MASTERCOMPLAIN, N:1

a_nummer Primary dieses Entity

a_email email

a_reg_date Ημερομηνία καταγραφής της δραστηριότητας

a_title Τίτλος της δραστηριότητας

a_dept_dimos Τμήμα του Δήμου που στο οποίο έγινε η δραστηριότητα

a_person_dimos Υπεύθυνος υπάλληλος στο Δήμο για τη δραστηριότητα

a_telefon_dimos Τηλέφωνο της υπηρεσίας του Δήμου

a_dept_sonst Τρίτη Υπηρεσία με συμμετοχή στην δραστηριότητα

a_person_sonst Υπεύθυνος υπάλληλος της τρίτης υπηρεσίας

a_telefon_sonst Τηλέφωνο της τρίτης υπηρεσίας

a_description Περιγραφή της δραστηριότητας

Χαρακτηριστικά της Δραστηριότητας
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Οι τυποποιημένες Λίστες του Συστήματος
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Status του

Αιτήματος
Βαθμός σπουδαιότητας
του Αιτήματος για τον Δημότη

Βαθμός σπουδαιότητας
του Αιτήματος για τον Δήμο

Είδος του

Αιτήματος

Βαθμολογία του Δημότη

προς την Υπηρεσία

Οικισμός Προέλευσης

του Αιτήματος

Θεματική

Ταξινόμηση

Υπεύθυνος από τη

Διαύγεια
ΤηλεφώναΤμήμα του Δήμου

από τη Διαύγεια
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Παρουσίαση του Συστήματος
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Περιγραφή της Αστρίδας (επιχειρησιακό μέρος)
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1.

2.

3.

# Λειτουργικότητα

1. Πριν αρχίσουμε να δουλεύουμε πρέπει να
κάνουμε με το εμαιλ μας εγγραφή στο σύστημα
και να δημιουργήσουμε έναν κωδικό για την
πλατφόρμα

2. Login

Εδώ εισερχόμαστε στο σύστημα με το εμαιλ και
τον κωδικό που δημιουργήσαμε στο μέρος 1

3. Αλλαγή Κωδικού
Εάν ξεχάσαμε ή θέλουμε να αλλάξουμε τον
κωδικό εισερχόμαστε εδώ. Το σύστημα μας
ζητάει την εμαιλ address οπού και θα μας
στείλει ένα εμαιλ.

Πάμε στο εμαιλ μας και χρησιμοποιώντας τον
λινκ που έστειλε το σύστημα κάνουμε την
αλλαγή του κωδικού.

4. Περιγραφή για των κινήτρων δημιουργίας της
Πλατφόρμας

5. Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος4. 5.
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Εγγραφή (1) και Είσοδος(2) στο σύστημα (login)
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1.

2.

Εδώ γινεται η εφ' άπαξ εγγραφή μας

στο σύστημα
Η κανονική Login σελίδα μας για την είσοδο στο

σύστημα

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%86'
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CF%80%CE%B1%CE%BE
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Αλλαγή Κωδικού (3)
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
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Καταγραφή των Αιτημάτων 
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Βασικές Πληροφορίες

Εδώ αρχίζει η κανονική καταγραφή

των αιτημάτων του Δημότη.

 Οι „Στατιστικές για όλα τα Αιτήματα“

περιέχουν βασικές στατιστικές και 

προσφέρουν στο χρήστη μια βασική 

περιγραφή του status quo για όλο το 

σύστημα. Π.χ. Ποσά Αιτήματα είναι 

ανοικτά ή κλειστά ανά οικισμό, τμήμα, 

κτλ.

 Η „Διαχείριση των Αιτημάτων μου“

μας στέλνει στην  κεντρική 

λειτουργικότητα του συστήματος όπου 

γίνεται η καταγραφή των προσωπικών 

μας  Αιτημάτων όπως και οι  ενέργειες 

μας ανά Αίτημα

 Η πλοήγηση μας μεταφέρει στη 

αναζήτηση αιτημάτων από  όλο το 

σύστημα

 Η τέταρτη δυνατότητα μας επιτρέπει να 

εγκαταλείψουμε το σύστημα.   
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Βασικές Στατιστικές Αναλύσεις
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Στατιστικές Αναλύσεις των Αιτημάτων στο Δήμο Θάσου
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 Εδώ βλέπουμε ότι συνολικά έχουμε 9 Αιτήματα
στο σύστημα

 Η βαθμολογία προς τον Δήμο ακολουθεί όταν έχει
κλείσει το Αίτημα για αυτό έχουμε εδώ συνολικά 3 

και όχι 9 αιτήματα
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Καταγραφή και Διαχείριση των
προσωπικών αιτημάτων

24
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Προσωπική Λίστα Αιτημάτων του Χρήστη
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1.

2.

4.3. 5.

1 Δημιουργία καινούργιου Αιτήματος

Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο
Αίτημα διαλέγουμε αυτή την λειτουργικότητα

2 Από εδώ επιστέφουμε πίσω κεντρικό menu της
πλατφόρμας

3 Η πλατφόρμα μας δίνει την δυνατότητα να
εισάγουμε και δραστηριότητες για κάθε αίτημα. Ο
αριθμός δείχνει πόσες επιπλέον ενέργειες κάναμε
για το συγκεκριμένο Αίτημα.

4 Πηγαίνουμε στο Αίτημα για να κάνουμε
διορθώσεις/επικαιροποιησεις στα αιτήματα

5 Εδώ έχουμε πρόσβαση στο αίτημα αλλά δεν
μπορούμε να κάνουμε επικαιροποιηση

#1+#4 έχουν την ίδια λειτουργικότητα. Η διαφορά είναι ότι το #4 

επικαιροποιει ένα υπάρχον αίτημα ενώ το #1 δημιούργει ένα

καινούργιο.
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Εισαγωγή/επικαιροποίηση ενός Αιτήματος

26

Τα δεδομένα που απαιτεί το σύστημα είναι στην ουσία αυτονόητα

 Ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει μόνο στους χώρους1(γκρι χρώμα)

 Τα δεδομένα για τους χώρους με το νούμερο 2 (κίτρινοι) προέρχονται από

λίστες

 Με το 3 κάνουμε αποθήκευση στη τράπεζα

 Με το 4 επιστέφουμε πίσω ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1

1

2

4

3
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Το αίτημα μας περιληπτικά
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Για κάθε Αίτημα μπορούμε να έχουμε δραστηριότητες

28

Για το Αίτημα „Εκροή Νερού στο δίχτυο της Αστρίδας “ που καταγράφτηκε
στο σύστημα την 4.8.2019 έχουμε μια επιπλέον δραστηριότητα στις 7.8.2019

με τον τίτλο „Τηλέφωνο με την. κ. Μα@@@@“.

Για κάθε Αίτημα μπορούμε να μια ή και περισσότερες 
δραστηριότητες

επικαιροποιηση Πρόσβαση για
ανάγνωση
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Εισαγωγή/επικαιροποίηση μιας Δραστηριότητας
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Η Δραστηριότητα  περιληπτικά
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Αναζητήσεις στο Σύνολο των
Αιτημάτων
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Κριτήρια επιλογής για τη Αναζήτηση των Αιτημάτων
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Βρες μου όλα τα

Αιτήματα του 

Οικισμού „Αστριδα“

Στην αναζήτηση των αιτημάτων έχουμε πρόσβαση μόνο για ανάγνωση
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Αποτέλεσμα της Αναζήτησης „όλα τα Αιτήματα του Οικισμού 
Αστρίδα“
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Με πλοήγηση βλέπουμε όλα τα
χαρακτηριστικά του Αιτήματος

(λεπτομερής περιγραφή του αιτήματος

για ανάγνωση)

Νούμερο του

Αιτήματος
Τρέχον Νούμερο

στη λίστα

Αριθμός

δραστηριοτήτων

για το αίτημα
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Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε

μια δραστηριότητα για το
αίτημα με το νούμερο 9

Με την πλοήγηση βλέπουμε

καθαρά όλες τις λεπτομέρειες
της δραστηριότητας

Πως πάμε στη Δραστηριότητα ενός Αιτήματος
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Τα επόμενα Βήματα
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Τα επόμενα Βήματα
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Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος

20202019

Παρουσίαση και
ορισμός από 5 με
10 άτομα για

Testing

Στη φάση αυτή θα γίνουν τα τεστς στο
σύστημα

Προσαρμογή του συστήματος και
διόρθωμα των λαθών από την τεστ/ 
φάση

Προσαρμογές

Απόφαση για
Go Live

Σε αύτη τη φάση είναι

σημαντικό να

βρεθούν 5 με 10 

άτομα για να κάνουν

τα τεστς στο σύστημα

και να δώσουν

οδηγίες για

βελτιώσεις.

Αποτέλεσμα θα είναι

εδώ ένα ντοκουμέντο

με τις αλλαγές που θα

έπρεπε να γίνουν στο

σύστημα
Εδώ θα εξετασθεί η

σταθερότητα και θα

έχουμε και τα

αποτελέσματα εάν

υπάρχουν και νομικά

προβλήματα που θα

εμποδίσουν ένα go

live του συστήματος

Κρίσιμα Σημεία

Αποτέλεσμα φάσης

Μορφή Οργάνωσης(Σύλλογος κτλ.) για την υποστήριξη της πιλοτικής Φάσης Go Live ?

Εθελοντική ομάδα προγραμματιστών λογισμικού
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Πλατφόρμα και Έξοδα
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Πλατφόρμα και Έξοδα
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Thank you for

your attention“ 

https://astrida.eu/WordPress/553-2/

Το link για είσοδο το Σύστημα:

Εισαγωγή και περιγραφη του Σύστηματος „Αστρίδα:“

https://astrida.eu/WordPress/wp-content/uploads/2019/09/Astrida-Plattform_V03.pdf

https://astrida.eu/WordPress/553-2/
https://astrida.eu/WordPress/wp-content/uploads/2019/09/Astrida-Plattform_V03.pdf
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BACKUP
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Σημασιολογία χρωμάτων στις λιστες
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Χρώμα Σημασιολογία

Αιτήματα:
Επίπεδο καταγραφής και διόρθωσης των
προσωπικών Αιτημάτων. Πρόσβαση έχει εδώ μονό ο
ιδιόκτητης του αιτήματος

Δραστηριότητες:
Επίπεδο καταγραφής και διόρθωσης των
προσωπικών Δραστηριοτήτων και ένα Αίτημα. 

Πρόσβαση έχει εδώ μονό ο ιδιόκτητης του αιτήματος

Αναζητήσεις στο Σύνολο των Αιτημάτων:
Εδώ έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης του συστήματος. 
Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σε επίπεδο
αιτήματος ή δραστηριότητας αφορούν το σύνολο των
δεδομένων που είναι καταγραμμένα στο σύστημα
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Εβδομάδα Ι Εβδομάδα ΙΙ

Εβδομάδα Ι

Καινούργια

Αιτήματα
Καινούργια

Αιτήματα

Αλλαγές Εβδομάδα Ι
προς Εβδομάδα 2

Επιχειρησιακό Σύστημα καταγραφής των

Αιτημάτων (alpha version)

Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των 
Αιτημάτων (under construction)

Διορθώσεις/ Αλλαγές

Μέτρηση της αποδοτικότητας

μιας Υπηρεσίας

Καταγραφή του Status Quo
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