∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ιερισσός, 22/07/2011

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γραµµή εξυπηρέτησης του ∆ηµότη-Νέα Υπηρεσία στο ∆ήµο Αριστοτέλη
Πενταψήφια Γραµµή εξυπηρέτησης

1 5 4 1 0

Καταγραφή και διεκπεραίωση αιτηµάτων πολιτών

Ξεκινά από 1 Αυγούστου 2011 µία νέα καινοτόµα υπηρεσία στο ∆ήµο
Αριστοτέλη, η Γραµµή εξυπηρέτησης του ∆ηµότη. Η νέα αυτή υπηρεσία θα
λειτουργεί µέσω του πενταψήφιου αριθµού κλήσης 15410 και µε βάση τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Μέσω της υλοποίησης
της νέας αυτής εφαρµογής, θα γίνεται η καταγραφή και διεκπεραίωση
αιτηµάτων των πολιτών µε τρόπο απλό και γρήγορο.
Ο πενταψήφιος σύντοµος κωδικός

15410 εκχωρήθηκε στο ∆ήµο

Αριστοτέλη από τον Ο.Τ.Ε., µετά από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως
γραµµή εξυπηρέτησης των πολιτών για τηλεφωνική κατάθεση αιτηµάτων.
Πρόκειται για µία νέα υπηρεσία που σκοπός της είναι η άµεση
εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της ικανοποίησης των απλών καθηµερινών
τους αιτηµάτων και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από την
πλευρά του ∆ήµου µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας.

Απώτερος

στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών
του ∆ήµου Αριστοτέλη.
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Η Γραµµή του Πολίτη θα δέχεται αιτήµατα σε θέµατα:
 Καθαριότητας,
αδρανών

όπως

υλικών

κατασκευών),

τα

αποκοµιδή

(αποβλήτων
οποία

θα

ογκωδών

αντικειµένων

εκσκαφών,

κατεδαφίσεων

µεταφέρονται

και

και
και

διατίθενται

σε

κατάλληλους χώρους, τα µεν ογκώδη µε ευθύνη του ∆ήµου, τα δε
αδρανή

µε

ευθύνη

των

πολιτών,

κατόπιν

συνεννόησης

και

υπόδειξης από το ∆ήµο κατάλληλων χώρων.
 Ηλεκτροφωτισµού,

όπως

αντικατάσταση

λαµπτήρων,

αποκατάσταση βλαβών κλπ.
 Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης,

όπως

συντηρήσεις

δικτύων,

αποκαταστάσεις βλαβών, ενηµέρωση για την ποιότητα και τις
δειγµατοληψίες του πόσιµου νερού.
 Άρσης και µεταφοράς εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, βαρκών και
τροχόσπιτων.
 Ενηµέρωσης για την προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης.
 Ενηµέρωσης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Περισυλλογής σκοτωµένων ζώων.
 Αποκατάστασης βλαβών εσωτερικής οδοποιίας.
Η δυνατότητα επικοινωνίας των δηµοτών µε το σύστηµα θα είναι
πολυκαναλική. Οι δηµότες θα µπορούν να υποβάλουν το αίτηµά τους µε
εναλλακτικούς τρόπους, όπως:


Συµπληρώνοντας ειδική φόρµα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου



Καλώντας τηλεφωνικά στον πενταψήφιο αριθµό 15410,

επιλέγοντας ταυτόχρονα τον τρόπο που επιθυµούν να λάβουν απάντηση
στο αίτηµα τους, όπως:


∆

Από την ιστοσελίδα του δήµου
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 Λαµβάνοντας µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Τηλεφωνικά.
Με την υποβολή του αιτήµατος, ο δηµότης λαµβάνει µοναδικό αριθµό
αιτήµατος, βάσει του οποίου θα µπορεί να ενηµερώνεται για την πορεία
υλοποίησης

του.

Με

την

καταγραφή

του

αιτήµατος

στο

σύστηµα,

ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια υπηρεσία του δήµου, η οποία µε τη σειρά
της, αφού επιληφθεί του αιτήµατος, ενηµερώνει το σύστηµα για τη
διεκπεραίωση του. Στη συνέχεια ενηµερώνεται ο δηµότης, για την έκβαση
του αιτήµατος του, σύµφωνα µε τον τρόπο ενηµέρωσης που επέλεξε.
Ο πενταψήφιος αριθµός κλήσης 15410 θα καλείται µέσα στα όρια του
Νοµού Χαλκιδικής µε αστική χρονοχρέωση για τον καλούντα από το
σταθερό δίκτυο του Ο.Τ.Ε.
Με δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας
ανέφερε τα εξής:
«Είχαµε επισηµάνει από την προεκλογική περίοδο, ότι το σύστηµα
διοίκησης των ∆ήµων χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισµό των υπηρεσιών,
που προσφέρονται στις έδρες των ∆ήµων. Το σύστηµα αυτό, εκτός της
υπέρµετρης

γραφειοκρατίας

που

δηµιουργεί,

λειτουργεί

και

ως

αντιαναπτυξιακός συντελεστής και προκαλεί ανυπόφορη ταλαιπωρία στους
δηµότες εκείνους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται µακριά από την έδρα του
∆ήµου.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου σχεδιασµού ισόρροπης ανάπτυξης
όλης της περιοχής του ∆ήµου και του ξαναζωντανέµατος όλων των χωριών
µας, προωθούµε και την αποκέντρωση στον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ήµος θα
προσφέρει τις υπηρεσίες του στους δηµότες, καθώς και την απλούστευσή
των διαδικασιών που απαιτούνται.
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∆εσµευτήκαµε ότι σταδιακά θα προστίθενται νέες υπηρεσίες και
υποδοµές στο ∆ήµο Αριστοτέλη, µε σκοπό να είµαστε δίπλα στους πολίτες
και να τους εξυπηρετούµε άµεσα.
Είχαµε επίσης δεσµευτεί ότι ο ∆ήµος θα αναπτύξει ένα προηγµένο
ηλεκτρονικό

σύστηµα

καταγραφής

αιτηµάτων

και

προβληµάτων

των

δηµοτών, τα οποία και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης από τις υπηρεσίες
του ∆ήµου.
Μετά την εφαρµογή της πρώτης φάσης του προγράµµατος «Ο ∆ήµος
στο ∆ηµότη» και τη διεκπεραίωση αρκετών υποθέσεων αποκεντρωµένα στα
κατά τόπους ∆ηµοτικά και Τοπικά Γραφεία όλων των Κοινοτήτων µας,
δροµολογούµε πρόσθετες υπηρεσίες. Νέες υπηρεσίες που αφορούν την
παροχή ποιοτικών και αναβαθµισµένων υπηρεσιών στους δηµότες, µε την
καταγραφή των αιτηµάτων και προβληµάτων των δηµοτών, τα οποία και
χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης από τις υπηρεσίες του δήµου.
Τέτοιου είδους υπηρεσία αποτελεί και η χρήση του πενταψήφιου
σύντοµου κωδικού 15410, που αφορά την κατάθεση αιτηµάτων για ένα
ευρύ φάσµα υπηρεσιών που σχετίζεται άµεσα µε την καθηµερινότητα των
πολιτών.
Στόχος

µας

είναι

κατά

τη

διάρκεια

της

θητείας

µας

να

εκµεταλλευτούµε µε κάθε τρόπο τις νέες τεχνολογίες για αµεσότητα στην
επικοινωνία ∆ήµου και δηµοτών.
Αρχή µας είναι να ακούµε, να βελτιωνόµαστε και να λύνουµε τα
µικρά, καθηµερινά προβλήµατα των κατοίκων και των επισκεπτών του
∆ήµου µας».
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