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Η πρόκληση: αδιαφορία VS συμμετοχή 



2020

Αξιοποίηση νέων τεχνολογικών 
μέσων για ευαισθητοποίηση & 
συμμετοχή

Chatbot & Social Media

➔ Συμμετοχή πολιτών στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά 

ζητήματα

➔ Αξιοποίηση μαζικότητας κοινωνικών δικτύων (εξωστρέφεια)

➔ Νέος τρόπος διαβούλευσης: chat & ΑΙ (chatbot)

◆ Προσφιλής τρόπος επικοινωνίας νεότερων ηλικιών

◆ Non-intrusive 

◆ “Wow” factor

◆ Δυνατότητα re-engagement σε μελλοντικό χρόνο
➔ S

Εισαγωγή



Διαδραστικές 
διαβουλεύσεις μέσω 
chatbot στα 
κοινωνικά δίκτυα

Οι δημότες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους εύκολα και 

γρήγορα, όλο το 24ωρο, όπου και αν βρίσκονται, όπως ακριβώς θα 

συνομιλούσαν με έναν φίλο τους. Η γνώμη τους είναι ανώνυμη και 

αποτυπώνεται real-time.



Προώθηση της διαδραστικής διαβούλευσης για 
τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών χαρών

Προώθηση της διαδραστικής διαβούλευσης για 
το δίκτυο των τοποσήμων - the landmark’s net

Χορηγούμενες διαφημιστικές καμπάνιες 
στα Social Media

Ενημερωτικές διαφημιστικές καμπάνιες προς τους δημότες Νεάπολης-Συκεών για την προώθηση της 

διαβούλευσης, δίνοντας στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ένα κλικ. 



Καμπάνια ενημέρωσης & προώθησης της 
συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Χορηγούμενες διαφημιστικές καμπάνιες 
στα Social Media

Στοχευμένες καμπάνιες για ευαισθητοποίηση & ενημέρωση των δημοτών Νεάπολης-Συκεών, δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα και να συμμετέχουν με ένα κλικ.



Πηγή: www.makthes.gr  

Επιβράβευση
Ενεργών δημοτών
Κληρώσεις δώρων για όσους δημότες συμμετέχουν ενεργά σε κάποια πρωτοβουλία ή 

διαδραστική διαβούλευση του Δήμου.



Τι πετυχαίνουμε σε μόλις 2 εβδομάδες

3x
Περισσότερες 

απαντήσεις/συμμετοχή

80%
Μείωση κόστους 

για το Δήμο

61%
Μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα

*Συγκριτικά με παραδοσιακές μεθόδους διαβούλευσης



Θέμα: “Διαβούλευση για τις παιδικές χαρές και το νέο 
κανονισμό λειτουργίας τους”

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου 2019

Μέσο: Chatbot της Novoville στο Facebook Messenger

Συμμετέχοντες:  553

Χρήστες που είδαν την χορηγούμενη καμπάνια (reach): 
201.344

Μετρήσιμα αποτελέσματα
Θέμα: “Οι δημόσιοι χώροι στο δήμο μας”

Διάρκεια: 11 - 25 Φεβρουαρίου 2020

Μέσο: Chatbot της Novoville στο Facebook Messenger & 
δημοσκόπηση στην εφαρμογή Novoville

Συμμετέχοντες:  675

Χρήστες που είδαν την χορηγούμενη καμπάνια (reach): 
65.184



“Αποτελούν παιδικές χαρές πρότυπο! 

Όταν στους αλλους δήμους απλά δεν υπάρχουν!!”

“Πάρα πολύ καλές επενδύσεις και αν μάλιστα 

συγκρίνω τις επενδύσεις που έχουν γίνει από 

άλλους δήμους θα πω πως οι επενδύσεις του 

Δήμου μας είναι άριστες.”

“Είναι σημαντικό ο δήμος να φροντίσει τα 

πεζοδρόμια να είναι ασφαλή και προσβάσιμα για όλους.”

“Οι επενδύσεις που έκανε ο Δήμος για τις 

παιδικές χαρές ήταν αυτό που 

έπρεπε για να αναβαθμιστεί και το 

συνολικό περιβάλλον.”

“Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις παιδικές 

χαρές/πάρκα καθώς έχει παρατηρηθεί η 

χρήση ουσιών από χρήστες και η ύπαρξη 

χρησιμοποιημένων συρίγγων.”

Ποιοτικά δεδομένα



Επόμενο Πείραμα: Ανοιχτές 
τηλε-διαβουλεύσεις

Για 1η φορά στην Ελλάδα: Διαβούλευση 

Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 

2021, μέσω ανοιxτών τηλε-διασκέψεων για 

κάθε Δημοτική Ενότητα 

(7-10 & 21 Σεπτεμβρίου 2020))

● Ζωντανή βιντεοσκόπηση και αναμετάδοση 
(streaming) σε Facebook, YouTube & ιστοσελίδα

● Δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν με ήχο 
& εικόνα μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης

● Διαδικτυακός Κόμβος Διαβούλευσης για την παροχή 
πληροφόρησης & δεδομένων 

● Διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook & instagram  
πριν τις τηλεδιασκέψεις για ενημέρωση των 
πολιτών

● Προωθητικά teaser videos

#e-diavoulefsi

http://www.youtube.com/watch?v=Yuf0AR8C5hM


Οι πολίτες στο 
προσκήνιο

● Συμμετοχή πολιτών για χρόνο >80% της 
συνολικής διάρκειας των τηλε-
διαβουλεύσεων: 447

● Σύνολο συμμετεχόντων σε όλα τα κανάλια 
για πάνω από 10’: 5.768

● Συνολικός αριθμός clicks στις 
διαφημιστικές καμπάνιες: 2.271

● Χρήστες που είδαν τις καμπάνιες (reach): 
80.428

● Φορές που εμφανίστηκαν οι καμπάνιες 
στους χρήστες (impressions): 271.143

Επόμενη τηλε-διαβούλευση: Συνεδρίαση 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δευτέρα 21 
Σεπτεμβρίου, 6.30μμ.

20x
Μεγαλύτερη 

συμμετοχή πολιτών



Αντώνιος Σαουλίδης 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας-

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ψηφιακής 
Πολιτικής, Έξυπνης Πόλης, Καινοτομίας, 

Τεχνολογιών-Πληροφορικής Δήμου Νεάπολης-
Συκεών

2310555160 | antonis@asaoulidis.gr 

www.asaoulidis.gr 

www.dimosneapolis-sykeon.gr 

Ευχαριστώ!

http://www.asaoulidis.gr
http://www.dimosneapolis-sykeon.gr

