


Το MEV είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία διαθέτει πλήθος εφαρμογών για τη 

δημιουργία σύγχρονων , όμορφων , λειτουργικών , έξυπνων πόλεων και  αναδεικνύει 

το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου. 

 

1. Το MEV δημιουργεί την «Έξυπνη Πόλη» . 

2. Εστιάζει στο πως θα βελτιώνεται η καθημερινότητα των δημοτών . 

3. Με δωρεάν εφαρμογή ( application ) για κινητά τηλέφωνα αλλά και στον 

υπολογιστή . 

4. Προσφέρει συνολική εμπειρία ( total experience ) υψηλής διάδρασης στο δημότη . 

MEV – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ. 



1. Αποκτά ένα δυνατό διαδραστικό ηλεκτρονικό σύστημα 

ολοκληρωμένης προβολής, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης  και 

διασύνδεσης όλου του κοινωνικού και οικονομικού ιστού του 

Δήμου . 

2. Με το MEV η δημοτική αρχή , δημιουργεί την Έξυπνη Πόλη . 

3. “βλέπει” όλη την πόλη , ηλεκτρονικά – ζωντανά  . 

4. Συνδέεται με τους δημότες αλλά και οι δημότες μεταξύ τους 

αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας . 

5. Σε ηλεκτρονικούς δορυφορικούς χάρτες οι δημότες 

επιλέγουν το σημείο για το οποίο έχουν πρόταση . 

6. Προσφέρει τη δωρεάν εφαρμογή ( application ) και όλη τη web 

πλατφόρμα ( στον υπολογιστή ) και δίνει τη δυνατότητα στους 

δημότες πολύ εύκολα να εξυπηρετηθούν άμεσα . 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
1. Τα ζητήματα των πολιτών κατανέμονται ανά κατηγορία και 

είναι συνεχώς προσβάσιμα . 

2. Μέσω των δυνατοτήτων του MEV ο δήμος διοχετεύει 

μηνύματα κάθε στιγμή στους δημότες . 

3. Το MEV συγκεντρώνει στατιστικά δεδομένα ( data ) τα οποία 

βοηθούν τη δημοτική αρχή στη βελτίωση των υπηρεσιών της 

. 

4. Κάθε τομέας λαμβάνει το αίτημα του δημότη πρός αυτόν. 

5. Δυνατότητα άντλησης πληροφοριών σημείων / σήμανση, 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των: 

6.   Image Recognition 

7.   i – beacon 

8.   QR Code. 

9. Συνεργασία και άντληση πληροφοριών  από  άλλες 

πλατφόρμες φορέων & οργανισμών . 



1. Αποκτούν ολοκληρωμένη εμπειρία σε σχέση με το σημείο που 

επισκέπτονται εικονικά, αλλά και συνολική γνώση του 

περιβάλλοντος όταν κινούνται  πραγματικά στην πόλη. 

2. Ενημερώνονται – επικοινωνούν – επιλέγουν – κερδίζουν. 

3. Κάθε πολίτης ( κάτοικος ή δημότης με διακριτά προφίλ ) 

ονομάζετε  CUPER ( City Unique Person ) και εκλαμβάνεται ως 

μοναδικός , με ξεχωριστό προφίλ ώστε να αντιμετωπίζεται 

μοναδικά . 

4. Αναφέρουν οτιδήποτε χρειάζεται βελτίωση . 

5. Επικοινωνεί άμεσα με όποια δημοτική υπηρεσία έχει ανάγκη . 

6. Γνωρίζει συμπολίτες του με τους οποίους έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα . 

7. Μπαίνει σε δράση , αποκτώντας το συμμετοχικό δικαίωμα στη 

βελτίωση της γειτονιάς του . 

8. Ανά ενδιαφέρον , λαμβάνει χρήσιμες ανακοινώσεις ώστε να 

συμμετέχει ενεργά . 

9. Στον χάρτη της πόλης του , θα δεί σημαντικά σημεία και θα λάβει 

πληροφορίες τις οποίες έχουν ενσωματωμένα  αυτά τα σημεία , 

π.χ εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης – εκδηλώσεις – ιατρεία – 

υπηρεσίες – παιδεία ( σχολεία – νηπιαγωγεία ) . 

Κινείται στην πόλη του και λαμβάνει άμεσα πληροφορίες για:   

• τις διαδρομές που θα ακολουθήσει στην πόλη.  

• τα σημεία ενδιαφέροντος που θα επισκεφτεί.  

• τα καταστήματα που  θα κάνει τις αγορές του 

• τον τρόπο και τα σημεία ψυχαγωγίας του 

• την συμμετοχή του σε εκδηλώσεις, κοινωνικές  

• δράσεις, εθελοντισμό, εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα 

Ενημερώνεται, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό χάρτη ή την κάμερα του 

κινητού του,  μέσω   κειμένων, ηχητικών παρουσιάσεων, videos, και 

360ο   videos  για: 

• τα σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, ιστορικά κτίρια, δημόσιες 

υπηρεσίες). 

• τα γεωφυσικά σημεία 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 



Οι χρήστες του MEV (CUPER), πραγματοποιώντας μια εγγραφή 

στο σύστημα, με τη χρήση του mail τους και ενός μοναδικού 

κωδικού, αυτόματα αποκτούν περισσότερες διαδραστικές 

δυνατότητες, καθώς μπορούν ως  register users: 

• να δηλώσουν συμμετοχή στις εκάστοτε εκδηλώσεις/ δράσεις. 

• να καταγράψουν τις εμπειρίες τους (My Experiences) με 

ακριβές στίγμα. 

• να βαθμολογήσουν το επίπεδο ικανοποίησης τους και να 

σχολιάσουν. 

• την εμπειρία άλλων χρηστών. 

• Χρησιμοποιώντας δεδομένα GPS να κατευθυνθούν από το ένα 

σημείο στο άλλο με την βοήθεια του κινητού. 

• να προτείνουν δράσεις/εκδηλώσεις/διαδρομές καθώς και να 

ανεβάσουν  δικό τους οπτικοακουστικό υλικό, μέσω του 

αυτόνομου συστήματος κοινωνικής δικτύωσης  MY MEV. 

• να προβούν σε αγορές από τα καταστήματα του Δικτύου 

αξιοποιώντας προσφορές και  εκπτωτικά κουπόνια 

και  επιπλέον να επιβραβευτούν γι’ αυτό. 

• να βαθμολογήσουν το επίπεδο των προσφερομένων 

υπηρεσιών από του Δήμου. 

• να προτείνουν στην Δημοτική αρχή,  να συμμετέχουν σε 

ηλεκτρονικές έρευνες  του Δήμου, να λάβουν μέρος σε 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.     

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 



• Κάθε χρήστης ονομάζεται CUPER  

( City Unique Person – Μοναδικός Πολίτης στην Πόλη του )  

κάθε δημότης εκλαμβάνεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα  

• ενώνει( matching ) τους δημότες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους  

• ( περιβάλλον – αθλητισμός – γετονιά – συνολικά 15 τομείς και 

διευρύνονται )  

• κάθε CUPER έχει αρχική σελίδα 

• δικό του προφίλ  

• δική του σελίδα για να ασκεί πίεση– Lobbying , ωθεί τους δημότες 

ατομικά ή ομαδικά ως δίκτυα να καταθέσουν αιτήματα και να ασκήσουν 

πίεση ώστε να τα πετύχουν τις επιθυμίες τους  

• δική του σελίδα για να διαμορφώσει την πόλη του  

• σύνδεση και σχέσεις με άλλους πολίτες με καινοτομία πως συνδέει 

αγνώστους και όχι μόνο γνωστούς  

 

MEV ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 



• Το MEV αναδεικνύει το σύνολο των δραστηριοτήτων της  «Αγοράς» και δικτυώνει 

αποτελεσματικά τον Δήμο με την αγορά και τους δημότες προσφέροντας τους τις 

παρακάτω δυνατότητες: 

• Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων ( B to B ) &  επιχειρήσεων – Δημοτών ( B to C ). 

• Προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 

• Προβολή επιχειρήσεων & υπηρεσιών. 

• Προβολή κοινωνικών επιχειρήσεων 

• Παρουσίαση – προβολή προϊόντων και δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης 

πληροφόρησης μέσω χρήσης Image Recognition ή QR Code. 

• Συνεχής και άμεση ενημέρωση καταναλωτών από επιχειρήσεις για προσφορές, 

κουπόνια, νέες παραλαβές – νέα προϊόντα, τιμοκαταλόγους κλπ. 

• Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων – δημοτών μέσω πρότυπου 

συστήματος πιστότητας και επιβράβευσης. 

• Δυνατότητα αξιολόγησης & βαθμολόγησης από μέλη-χρήστες των προσφερόμενων 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο. 

 

 

MEV ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 



• Εικονική μεταφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της πόλης. 

• Δυνατότητα δυναμικής προβολής και παρουσίασης των 

υπηρεσιών του, σημείων ενδιαφέροντος, γεωφυσικών 

σημείων καθώς και των εμπορικών αξόνων της περιοχής, 

μέσω:          

• εικόνων, κειμένων , οπτικοακουστικού υλικού και βίντεο 360ᵒ. 

• Ανάδειξη κέντρων Ιστορίας,  Πολιτισμού και Τέχνης. 

• Ζωντανή και δυναμική απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων 

της πόλης. 

• Προβολή  εκδηλώσεων, κοινωνικών δράσεων και 

εθελοντισμού, σε ιδιωτικό & δημόσιο χώρο. 

 

 

• Δυνατότητα  δημοσίευσης κάθε εμπειρίας των χρηστών μέσα 

στην πόλη. 

• Προτάσεις διαδρομών στην πόλη. 

• Λειτουργίες “Smart Ticketing”. 

• Κάρτα Πολίτη . 

• Προγράμματα επιβράβευσης για συμμετοχή σε εθελοντικές ή 

άλλες κοινωνικές δράσεις . 

• Προγράμματα ειδικών κοινωνικών παροχών βάση κοινωνικών 

και οικονομικών κριτηρίων . 

• Σύνδεση με την τοπική αγορά για την ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας . 

 MEV ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. 
Η Δημοτική αρχή που συμμετέχει ενεργά στο MEV, αποκτά ένα δυνατό μέσο διαδραστικής προβολής  των περιοχών εντός των γεωγραφικών ορίων της και  παράλληλα 

ένα εργαλείο άμεσης σύνδεσης με τους πολίτες, προσφέροντας τους τις παρακάτω δυνατότητες . 



Καλύτερης Καινοτομίας στο  

HUB:RAUM ROADTRIP #3 – ATHENS  

το Σεπτέμβριο του 2016 

Επελέγει στις έξι καλύτερες καινοτομίες                                             

στην Ελλάδα , απο διεθνή επιτροπή στο PIRATE SUMMIT  

τον Αύγουστο του 2016 

 ΤΟ MEV ΣΗΜΕΡΑ. 
Το MEV ήδη λειτουργεί στο δήμο Ηλιούπολης , με άριστα αποτελέσματα καθώς η δημοτική αρχή επιλύει προβλήματα της καθημερινότητας των 

πολιτών τα οποία δεν είχε την ευκαιρία με άλλον τρόπο να γνωρίζει τόσο άμεσα , τόσο γρήγορα και με τέτοια ακρίβεια . 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Μέσα στους πέντε μήνες που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του γνώρισε δύο μεγάλες διακρίσεις : 

 



• 92% επιθυμούν με κάθε τρόπο να έχουν τα κατάλληλα 

εργαλεία ώστε να ασκούν πίεση στις διοικήσεις , οργανισμών 

και επιχειρήσεων ομαδικά ή και ατομικά . 

• 89% θεωρεί πως υπάρχουν αρκετοί τομείς οι οποίοι είτε 

συνειδητά ή εκ λάθους ή έλλειψης οργάνωσης χρήζουν 

βελτίωσης ή και ριζικών αλλαγών σε επίπεδο πόλης – 

τοπικής κοινωνίας -καταναλωτικών σχέσεων – οργανισμών – 

επιχειρήσεων 

• 96% εξ’αυτών δεν γνωρίζουν επαρκώς τη διαδρομή ώστε να 

πετύχουν οφέλη , ασκώντας πίεση 

• 65% του συνόλου θεωρεί πως δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 

η έννοια της άσκησης πίεσης στην Ελλάδα και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει οργάνωση στον τομέα αυτόν. 

• 92% του σνόλου επιθυμεί να έχει στη διάθεση του μία 

παλτφόρμα με εργαλεία και δυνατότητες ώστε να ασκεί πίεση 

όποτε θεωρεί πως εξαπατάται – αδικείται – επιθυμεί – έχει 

αίτημα 

• 98% του συνόλου πιστεύει πως οι άνθρωποι και οι κοινωνίες 

σίγουρα θα οφεληθούν εάν τους δοθεί η δυνατότητα να ασκούν 

πίεση στις αρχές , στις επιχειρήσεις και γενικότερα να 

μπορούν οι άνθρωποι να εκφραστούν. 

 Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ MEV. 
Το MEV είναι βασισμένο στα αποτελέσματα της έρευνας 2,000 ερωτηματολογίων με θέμα «Οι άνθρωποι κατά πόσο επιθυμούν να 

συναποφασίζουν για την πόλη τους και να ασκούν πίεση για να το πετύχουν ;» 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα ( συνοπτικά ). 
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• Μεθολογία : Εις βάθος συνεντεύξεις ( in depth interviews ) 

• Δέιγμα :  

• 1948 άτομα  

• Ηλικιακό κοινό : 17 / 55   

• Κοινωνική διαστρωμάτωση  ( σχεδόν όλες οι κατηγορίες )  

( ανώτερη, ανώτατη, μέση, υποχρεωτική εκπαίδευση , αστικές καταβολές , λιγότερο 

αστικές , οικονομικά εύρωστοι )  

• Ανδρες : 1023   

• Γυναίκες : 925 

 Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ MEV. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα : Μάιος 2014 – Φεβρουάριος 2015 



Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απο τον επικοινωνιολόγο  

Γιώργο Παπατριανταφύλλου  

σε συνεργασία με την  

ETHOS  

Innovative Software & Internet Solutions. 

Η διείσδυση του MEV διαχειρίζεται απο την εταιρεία  

Rockmedia  

www.rockmedia.gr   

 
 

 

CONTACT 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου 

6974313052  
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