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Αιτήματα Ρολιτών

Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη
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1. Δημιουργία λογαριαςμού
Εμφανίηοντασ τθ ςελίδα http://opengov.thessaloniki.gr/imc ςτο παράκυρο του browser
μασ, κα εντοπίςουμε ςτθν δεξιά πλευρά του μενοφ επιλογϊν τθν λζξθ Σφνδεςη.

Κάνοντασ κλικ εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα.

Επιλζγουμε Δεν ζχετε λογαριαςμό; από τισ 3 διακζςιμεσ επιλογζσ που βρίςκονται κάτω
από το κουμπί Σφνδεςη.
Συμπλθρϊνουμε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν δθμιουργία του λογαριαςμοφ,
κάνουμε κλικ ςτο κουμπάκι Εγγραφή.

Ονοματεπϊνυμο

Επικυμθτό όνομα χριςτθ

Κωδικόσ πρόςβαςθσ

Ενεργι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου

3

Αμζςωσ μετά κα παραλάβετε ζνα mail ςτθν διεφκυνςθ που δθλϊςατε ςτο προθγοφμενο
βιμα. Το mail αυτό περιζχει ζναν ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ, ςτον οποίο
πρζπει να κάνετε κλικ, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία του λογαριαςμοφ ςασ.

Είςτε ζτοιμοι να ειςζλκετε ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων πολίτθ με το Πνομα χρήςτη
και τον Κωδικό που δθλϊςατε ςτθν εγγραφι ςασ.
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2. Ειςαγωγή ςτο ςύςτημα
Εμφανίηοντασ τθ ςελίδα (10.65.0.7) ςτο παράκυρο του browser μασ, κα εντοπίςουμε ςτθν
δεξιά πλευρά του μενοφ επιλογϊν τθν λζξθ Σφνδεςη.

Κάνοντασ κλικ εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα.

Πλθκτρολογείτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό και πατάτε Σφνδεςη.
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3. Υπενθύμιςη κωδικού πρόςβαςησ και Ονόματοσ Χρήςτη
Για τθν υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδικαςία:
Στθν οκόνθ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα πατάμε τθν επιλογι – Ξεχάςατε τον κωδικό ςασ

Εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του χριςτθ.
Ειςάγουμε τθν διεφκυνςθ που είχαμε δθλϊςει κατά τθν εγγραφι μασ ςτο ςφςτθμα και
πατάμε Υποβολή.

Ζχει αποςταλεί μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τον κωδικό επιβεβαίωςθσ, το οποίο
ζχει τθν παρακάτω μορφι.

Κάνοντασ κλικ ςτο link που περιλαμβάνεται ςτο μινυμα που παραλάβαμε μεταφερόμαςτε
αυτόματα ςτθν ςελίδα ειςαγωγισ - Πνομα χρήςτη παρατθρϊντασ ότι μεταφζρκθκε και ο
κωδικόσ επιβεβαίωςθσ. Ειςάγουμε το Πνομα χρήςτη και πατάμε Υποβολή.
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Ειςάγουμε τον νζο κωδικό 2 φορζσ και πατάμε Υποβολή.

Ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανάκτθςθσ κωδικοφ πρόςβαςθσ και μπορείτε να ειςζλκετε
ςτο ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ το νζο ςασ κωδικό.

Η Υπενκφμιςθ Ονόματοσ Χριςτθ είναι πιο απλι διαδικαςία.
Στθν οκόνθ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα πατάμε τθν επιλογι - Ξεχάςατε το όνομα χρήςτη;

Εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του χριςτθ.
Ειςάγουμε τθν διεφκυνςθ που είχαμε δθλϊςει κατά τθν εγγραφι μασ ςτο ςφςτθμα και
πατάμε Υποβολή.
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Εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ και ανατρζχουμε ςτο θλεκτρονικό μασ ταχυδρομείο.

Όπου κα εντοπίςουμε το μινυμα υπενκφμιςθσ Ονόματοσ Χρήςτη

Ζτςι ολοκλθρϊνεται και θ διαδικαςία υπενκφμιςθσ Ονόματοσ Χρήςτη.
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4. Επιλογέσ προβολήσ αιτημάτων
Όλα τα αιτιματα που ζχει καταχωριςει ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ εμφανίηονται ςτθν
λίςτα αιτθμάτων με μια μπλε κορδζλα Αίτημα μου, ςτθν πάνω δεξιά γωνία. Ζτςι μποροφμε
εφκολα να εντοπίςουμε τα δικά μασ αιτιματα.

Στα αριςτερά τθσ οκόνθσ μασ παρατθροφμε τρία κουμπάκια.
Κάνοντασ κλικ ςτο πρϊτο ζχουμε τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε ζνα φίλτρο ςτθν
εμφάνιςθ των μθνυμάτων. Να επιλζξουμε δθλαδι ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ
μθνυμάτων κα επικυμοφςαμε να εμφανιςτοφν. Όςων κατθγοριϊν επικυμοφμε να
εμφανιςτοφν τα αιτιματα πρζπει να είναι επιλεγμζνα τα πλαίςια επιλογισ (check boxes).

Μποροφμε να ταξινομιςουμε
τα αιτιματα ςτθν οκόνθ μασ
ςφμφωνα με τον Τίτλο, με τισ
καταςτάςεισ των αιτθμάτων
και με τθν θμερομθνία ςε
φκίνουςα
ι
αφξουςα
ταξινόμθςθ ζτςι ϊςτε να
δοφμε τα πιο πρόςφατα,
πρϊτα.
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Μζςα από τθν
επιλογι αυτι
μποροφμε να
επιλζξουμε τον
επικυμθτό αρικμό
εμφάνιςθσ
μθνυμάτων ανά
ςελίδα

5. Εμφάνιςη αιτήματοσ
Από τθν οκόνθ των αιτθμάτων παρατθροφμε ότι ςε κάκε αίτθμα
υπάρχει θ επιλογι Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ...
Μόλισ κάνουμε κλικ πάνω τθσ μπαίνουμε ςτθν αναλυτικι
προβολι του κάκε αιτιματοσ. Η παρακάτω εικόνα ςασ παρζχει
όλεσ τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πλιρθσ εμφάνιςθ
του αιτιματοσ.

Εάν ζχουμε εντοπίςει κι εμείσ το ίδιο
πρόβλθμα μποροφμε να ψθφίςουμε
κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί αυτό. Δίπλα
παρατθροφμε τον ςυνολικό αρικμό ψιφων
Ο μοναδικόσ
αρικμόσ – κωδικόσ
του αιτιματοσ μαηί με
τον τίτλο του
αιτιματοσ

Σε ποια κατάςταςθ
βρίςκεται το αίτθμα.
Με χρϊμα
απεικονίηεται θ
τρζχουςα κατάςταςθ
του αιτιματοσ

Κατθγορία αιτιματοσ
και πότε
δθμιουργικθκε
Η ακριβισ κζςθ του
αιτιματοσ προβλιματοσ

Μποροφμε να
προςκζςουμε το δικό
μασ ςχόλιο εδϊ.

Αναλυτικι περιγραφι
με όλεσ τισ
απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ τουσ
αιτιματοσ

Κάνοντασ κλικ ςτθν επιλογι αυτι
ξεδιπλϊνεται θ πορεία του
αιτιματοσ. Στθν κατακόρυφθ
γραμμι του χρόνου παρατθροφμε
τθν πορεία διεκπεραίωςθσ του
αιτιματοσ από τθν
«Καταχώρηςη» του ζωσ το
«Κλείςιμο»
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6. Καταχώρηςη νέου αιτήματοσ
Αφοφ ειςζλκουμε ςτο ςφςτθμα βλζπουμε τθν παρακάτω οκόνθ. Στθν πάνω δεξιά γωνία
βλζπουμε το κουμπί για τθν καταχϊρθςθ νζου αιτιματοσ.

Μόλισ το πατιςουμε ςτθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το παράκυρο με τα ςτοιχεία του
αιτιματοσ.

Πλθκτρολογοφμε ζναν ςφντομο τίτλο για το αίτθμα

Επιλζγουμε μια κατθγορία από τισ διακζςιμεσ τθσ λίςτασ

Καταχωροφμε αναλυτικά το κείμενο που περιγράφει το αίτθμα

Μεγεκυντικόσ φακόσ για τον
εντοπιςμό τθσ διεφκυνςθ, τθν
οποία πλθκτρολογιςατε.

Μποροφμε να καταχωριςουμε με δφο τρόπουσ τθν κζςθ του
αιτιματοσ.
1. Σζρνοντασ τον κόκκινο δείκτθ πάνω ςτο χάρτθ
2. Πλθκτρολογϊντασ τθν διεφκυνςθ ςτα λατινικά (προτείνεται)
και πατϊντασ ςτο κουμπάκι με τον μεγεκυντικό φακό κα
εμφανιςτεί μια λίςτα με τισ πικανζσ διευκφνςεισ. Επιλζγουμε
προςεκτικά τθν ςωςτι πόλθ και διεφκυνςθ. Θα δοφμε τον
δείκτθ να ζχει μετακινθκεί ςτθν ςωςτι κζςθ ςτον χάρτθ.

Εάν ζχετε φωτογραφίεσ από το ςθμείο, ςτο οποίο αναφζρεται το αίτθμα,
μποροφμε να τισ επιςυνάψουμε εδϊ. Πάλι ζχουμε τθν δυνατότθτα να
ολοκλθρϊςουμε αυτι τθ διαδικαςία με δφο τρόπουσ.
1. Να ςφρουμε τα αρχεία μασ από το φάκελο του υπολογιςτι μασ μζςα ςτο
διακεκομμζνο πλαίςιο και να αρχίςει θ μεταφόρτωςθ τουσ.
2. Να πατιςουμε ςτο κουμπάκι «Προςκικθ αρχείων» και αφοφ επιλζξουμε
τα αρχεία μασ να πατιςουμε ςτο « Ζναρξθ μεταφόρτωςθσ».
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Τα απαραίτθτα πεδία του αιτιματοσ είναι:
Τίτλοσ: Ειςάγουμε ζναν τίτλο για το αίτθμα. Το κείμενο του τίτλου είναι πολφ ςθμαντικό για
τθν αναηιτθςθ ενόσ αιτιματοσ αργότερα. Τον τίτλο τον ειςάγουμε με ελλθνικοφσ πεηοφσ
χαρακτιρεσ.
Κατηγορία: Για τθν ορκι και γριγορθ διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ, είναι απαραίτθτο να
επιλζξετε τθν πλθςιζςτερθ κατθγορία από τισ διακζςιμεσ τθσ λίςτασ.
Επιλζγοντασ πχ. «Περιςυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων» από τθν λίςτα κα ενθμερωκεί
ςχετικά με το αίτθμα ςασ θ αρμόδια για τθν διαχείριςθ των κάδων υπθρεςία.
Εάν δεν γνωρίηετε ςε ποια κατθγορία ανικει το αίτθμά ςασ, μπορείτε να επιλζξετε «Άλλο».
Με αυτόν τον τρόπο κα το κατθγοριοποιιςουμε εμείσ για εςάσ, ζτςι ϊςτε να ενθμερωκοφν
τα αρμόδια τμιματα για τθν διεκπεραίωςθ του.
ΡΟΣΟΧΗ!!! Μθν καταχωρείτε ςφνκετα αιτιματα, πχ. «Μια ντουλάπα για περιςυλλογι και
ζνασ κάδοσ που κάθκε». Επειδι το παραπάνω αίτθμα αφορά δφο κατθγορίεσ – υπθρεςίεσ,
κα πρζπει να καταχωρθκοφν ςτο ςφςτθμα δφο αιτιματα, ζνα για τθν περιςυλλογι τθσ
ντουλάπασ και ζνα δεφτερο αίτθμα για τθν επιδιόρκωςθ του κάδου, επιλζγοντασ πάντα τθν
ςωςτι κατθγορία για το κακζνα. Ζτςι θ διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων κα γίνει πιο γριγορα.
Ρεριγραφή: Μπορείτε να αναφζρετε αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με το αίτθμα – πρόβλθμα
που ζχετε καταχωριςει.
Διεφθυνςη: Δεν νοείται αίτθμα χωρίσ να προςδιορίςουμε το ακριβζσ ςθμείο του. Όπωσ
αναφζρουμε και ςτθν παραπάνω εικόνα μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν κζςθ του
προβλιματοσ – αιτιματοσ με τουσ εξισ δφο τρόπουσ:
1. Σζρνοντασ τον δείκτθ

ςτθν επικυμθτι κζςθ ςτον χάρτθ.

2. Πλθκτρολογϊντασ ςτο πλαίςιο ακριβϊσ κάτω από τον χάρτθ τθν ακριβι διεφκυνςθ, κατά
προτίμθςθ ςτα λατινικά, πχ. ionos dragoumi 47.
Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μασ μια λίςτα με όλεσ τισ πλθςιζςτερεσ διευκφνςεισ. Κάνοντασ κλικ
πάνω ςτθν επικυμθτι διεφκυνςθ, αυτι εμφανίηεται ςτο πλαίςιο, ενϊ ταυτόχρονα ζχει
μετακινθκεί ο δείκτθσ ςτο ςωςτό ςθμείο του χάρτθ.
Αρχεία Φωτογραφίασ: Υπάρχει πολλζσ φορζσ θ ανάγκθ να καταχωριςουμε μαηί με τα
ανωτζρω ςτοιχεία και κάποια φωτογραφία ι κάποιο άλλο αρχείο.
Μποροφμε να επιςυνάψουμε:
1. Αρχεία φωτογραφίασ τφπου (gif, jpg, png)
2. Αρχεία κειμζνου (doc, docx, odt και pdf),
με δφο τρόπουσ:
1. Σζρνοντασ τα αρχεία μασ από το παράκυρο του υπολογιςτι μασ μζςα ςτο διακεκομμζνο
πλαίςιο και κάνοντασ μετά κλικ ςτο μπλε κουμπί Ζναρξη.
2. Κάνοντασ κλικ ςτο πράςινο κουμπί Ρροςθήκη αρχείων, επιλζγοντασ τα αρχεία μασ και
πατϊντασ ζπειτα ςτο μπλε κουμπί Μεταφόρτωςη αρχείων.
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Μετά τθν ςυμπλιρωςθ όλων των παραπάνω ςτοιχείων πθγαίνουμε ςτο πάνω μζροσ τθσ
οκόνθσ μασ και πατάμε ςτο κουμπί Υποβολή. Το αίτθμά μασ ζχει υποβλθκεί.
ΡΟΣΟΧΗ !!!
Ζχετε δικαίωμα να τροποποιιςετε τα ςτοιχεία του αιτιματοσ όςο θ κατάςταςθ του
αιτιματοσ είναι «Καταχωρήθηκε». Από τθν ςτιγμι που ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αλλάξει τθν
κατάςταςθ του αιτιματοσ ςε «Γνωςτοποιήθηκε» (που ςθμαίνει ότι ζχει προωκθκεί ςτον
διευκυντι για τον οριςμό τμιματοσ διεκπεραίωςθσ), δεν μπορεί να επζλκει κάποια άλλθ
μεταβολι – προςκικθ ςτοιχείων.
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7. Σχηματική απεικόνιςη «Πορείασ διεκπεραίωςησ αιτήματοσ»
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