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Στόχοι / Overview 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Περιγράψτε με λίγα λόγια το έργο. Ποιοι είναι οι στόχοι του project; 
 

- να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, εύχρηστη και φιλική προς 

το χρήστη ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα μπορεί να 
αναζητήσει με απλό, γρήγορο και εύκολο τρόπο πληροφορίες 

για την περιουσιακή κατάσταση των δημόσιων λειτουργών 
(Δημάρχων, Αντιδημάρχων) ανά έτος ή και σε σύγκριση με 
προηγούμενα έτη. Στόχος μας είναι δηλαδή να δώσουμε στο 

χρήστη τη δυνατότητα της απλής αλλά και 
σύνθετης/συνδυαστικής αναζήτησης δεδομένων/στοιχείων της 

περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες/ΠΕ) των Δημάρχων 
και Αντιδημάρχων των 100 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας. 
Οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι είναι βάσει Νόμου 

υποχρεωμένοι να αναρτούν στις ιστοσελίδες των Δήμων την 
ετήσια περιουσιακή τους κατάσταση για λόγους διαφάνειας. 

Ωστόσο, η ανάρτηση γίνεται σε πολλές περιπτώσεις σε 
δυσδιάκριτα σημεία των ιστοσελίδων, ενώ τα έντυπα του ΠΕ 
περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία χειρόγραφα και 

κωδικοποιημένα με αποτέλεσμα να μην είναι ευανάγνωστα και 
κατανοητά από το ευρύ κοινό. Επιπλέον, τα έντυπα αυτά –που 

αναρτώνται σκαναρισμένα σε αρχεία pdf-δεν είναι ελκυστικά 
για τον χρήστη.  

- να συγκεντρώσουμε και να οργανώσουμε-ομαδοποιήσουμε τα 

στοιχεία αυτά (3 ετών: 2011, 2012, 2013) σε μια ιστοσελίδα 
όπου θα μπορεί ο χρήστης να τα αναζητήσει και να τα βρει 

εύκολα.  

- η πλοήγηση σε ένα ευχάριστο και ελκυστικό περιβάλλον. Να 
παρουσιάσουμε με ξεκάθαρο, εύκολο και ελκυστικό τρόπο τα 

δεδομένα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ‘Πόθεν 
Έσχες’ (ΠΕ) (αριθμοί, ορισμοί κα). 

- να αναπτύξουμε μια εφαρμογή που θα μπορεί να διατεθεί και 
σε άλλα τμήματα της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ) για να 
υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα (Open Source Initiative 

approved license/OSI)  

2. Ποιό εκτιμάτε ότι είναι το κοινό/ users της ιστοσελίδας;  

- Το κοινό είναι μαζικό, κατά βάση οι πολίτες-δημότες που θα 
έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν την οικονομική 

κατάσταση των τοπικών αρχόντων, τις ενδεχόμενες αλλαγές 
που επήλθαν σε αυτή κατά τη διάρκεια της άσκησης των 
καθηκόντων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσω αυτής της 
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δυνατότητας οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε δημόσιες 
πληροφορίες-που θα εμφανίζονται συγκεντρωμένες και σε πιο 

εύχρηστη μορφή- 

 

3. Για ποιους λόγους, κάποιος θα ενδιαφερθεί να χρησιμοποιήσει την 
εφαρμογή: 

- για να έχει γρήγορα και εύκολα μια πλήρη εικόνα της 
περιουσιακής κατάστασης του προσώπου που τον ενδιαφέρει 

είτε γιατί είναι εν δυνάμει ψηφοφόρος του/της είτε από 
γενικότερο ενδιαφέρον 

- γιατί θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει πιθανές αλλαγές 

μέσω της σύγκρισης ανά τα έτη (συνδυαστική αναζήτηση) που 
θα καταδεικνύουν αν υπάρχει διαφάνεια ή ‘γκρίζες ζώνες’ στα 

οικονομικά των ανθρώπων που βρίσκονται στις ανώτερες 
θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 

- γιατί θα μπορεί να έχει πιο σφαιρική εικόνα για τους 

δημόσιους λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον θα 
υπάρχουν συγκεντρωμένα τα Πόθεν Έσχες (ΠΕ) Δημάρχων 

και Αντιδημάρχων των 100 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας 

4. Γνωρίζετε άλλες παρόμοιες εφαρμογές;  
http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas#pd=0 

 

5. Ποια θα θέλατε να είναι η μελλοντική εξέλιξη του project; 

-Να αποτελέσει η ιστοσελίδα μια κεντρική πηγή πληροφόρησης για 

τους πολίτες και ένα σημείο αναφοράς στο θέμα της ‘ανοιχτής 
πρόσβασης στα δεδομένα’ που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη 

διαφάνεια στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδανικά, θα θέλαμε η 
πρωτοβουλία αυτή να υποστηριχθεί και από άλλους εκπροσώπους της 
εξουσίας-πέραν των επιλεγμένων-που θα επιθυμούν να προστεθούν τα 

στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης σε αυτή τη ΒΔ/ιστοσελίδα. 

-Να έχει η ιστοσελίδα ένα δυναμικό χαρακτήρα, να εμπλουτίζεται και 
μετά το λανσάρισμά της με νέα δεδομένα Πόθεν Έσχες (ΠΕ) πέραν του 

αρχικού δείγματος των 100 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας 

 

Σχεδιασμός / Look and feel  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas#pd=0
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1. Περιγράψτε την αίσθηση που θα θέλετε να δίνει στον χρήστη η πρώτη 
επαφή του με την ιστοσελίδα/ΒΔ.  

 
- να είναι εύχρηστη και κατανοητή από τους χρήστες 

- να είναι ελκυστική  

 

2. Ποια είναι η γενικότερη αισθητική προσέγγιση που θα θέλατε να 
ακολουθήσουμε στο σχεδιασμό; (πχ. μοντέρνο, αυστηρό, κλασικό, 

φρέσκο, minimal, φιλικό, ζεστό, κτλ) 
 
Ο σχεδιασμός θέλουμε να είναι μοντέρνος και ταυτόχρονα φιλικός και 

απλός, ώστε να ανταποκρίνεται στο προφίλ της ομάδας-στόχος. Η πιο 
minimal εκδοχή είναι προτιμότερη από μια πολύπλοκη/σύνθετη που 

μπερδεύει και αποπροσανατολίζει. 

Navigation / Περιεχόμενο 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Περιγράψτε μας τη βασική δομή της εφαρμογής. 

 

i. Εισαγωγή (γενικές πληροφορίες για πρόγραμμα κλπ): το κείμενο θα 
δοθεί από τη ΔΔ-Ε 

ii. Ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) που θα περιλαμβάνει:  

 τα πεδία ενός εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

‘Πόθεν Έσχες’ (αρχείο pdf συνημμένο)-θα πρέπει να 
περιλαμβάνοντα τα πεδία όλων των σελίδων (1-8) εκτός της 
πρώτης σελίδας (1. Στοιχεία υπόχρεου) από την οποία θα 

παραλείπονται ορισμένα πεδία (π.χ. ΑΦΜ, ΑΔΤ, Αρμόδια ΔΥΟ 
κα). 

 η ΒΔ θα επιτρέπει παραμετροποίηση και χρήση φίλτρων με βάση 
κριτήρια (π.χ. δήμος, έτος δήλωσης, καταθέσεις, ακίνητη 

περιουσία ώστε ο επισκέπτης ενεργοποιώντας τα ανάλογα φίλτρα 
να μπορεί να συγκεντρώσει όλη την απαραίτητη πληροφορία 
εύκολα και με σαφή τρόπο 

 κάθε καταχώρηση θα περιλαμβάνει link της ιστοσελίδας του 
Δήμου όπου είναι αναρτημένο το ΠΕ ώστε να είναι εμφανής η 

πηγή άντλησης της πληροφορίας, δηλαδή των στοιχείων ώστε 
να μην υπάρχει καμία πιθανότητα αμφισβήτησής τους 

 Περιγραφικό της ενέργειας υλικό (εισαγωγή, όροι χρήσης, 

υποσημειώσεις) 

*Η προσθήκη των δεδομένων στα πεδία (data entry) και η 
επικύρωσή τους (data validation) θα γίνει από ομάδα εθελοντών 

της ΔΔ-Ε.  
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iii. Σημειώσεις-Όροι Χρήσης 

iv. Εντυπώσεις για χρηστικότητα ιστοσελίδας 

v. Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων ανώνυμα: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

 φύλο  

 ηλικία 
 τόπος διαμονής 
 δημότης 

 

2. Πώς θα χαρακτηρίζατε το περιεχόμενο της εφαρμογής;  
 

To περιεχόμενο της εφαρμογής πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Φιλικό στο χρήστη 

 Κατανοητό  
 Σύγχρονο-ελκυστικό (π.χ. χρήση infographic(s) 

 

3. Σε ποιές γλώσσες θέλετε να γίνει η ανάπτυξη της εφαρμογής; 

 

Ελληνικά 
 

4. Αναφέρετε πιθανές εφαρμογές / λειτουργίες που επιθυμείτε να 

συμπεριληφθούν στην εφαρμογή 
 

Μας ενδιαφέρουν οι εξής εφαρμογές/ λειτουργίες: 

 Διασύνδεση εφαρμογής με site οργάνωσης 

 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Πότε επιθυμείτε να ξεκινήσει η λειτουργία της εφαρμογής 

Τέλη Δεκεμβρίου 2013 

 

 


