
 
 

Ο Δήμος Σύμης βρίσκεται “στα χέρια σου” μέσα από 

την εφαρμογή City On! 

Η νέα εφαρμογή ενημερώνει για τα τοπικά νέα κι εξασφαλίζει τη 

συμμετοχικότητα των πολιτών. 

 

 
 

O Δήμος Σύμης, προσπαθώντας συνεχώς να αναβαθμίσει τις παροχές που προσφέρει σε 

πολίτες και επισκέπτες, καινοτομεί με την υλοποίηση της νέας εφαρμογής City On Το City On 

Δήμου Σύμης είναι μια ολοκληρωμένη mobile εφαρμογή, η οποία παρέχει πρόσβαση σε 

όλους τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις, σε μια σειρά από δυνατότητες, όπως 

ψηφιακές υπηρεσίες, συμμετοχή για τη βελτίωση της πόλης, ενημέρωση για χρήσιμες 

πληροφορίες, προνόμια και παροχές, σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και διαδραστικές 

ειδοποιήσεις. 

 

https://www.symi.gr/


Η εφαρμογή  City On Δήμου Σύμης είναι προσβάσιμη προς όλους τους πολίτες μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου Σύμης, αλλά και της εφαρμογής για iPhone και Android: 

https://cityon.gr/links/symi 

 

 

 

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε  από την  Ελληνική εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας 

Crowdpolicy, η οποία έχει διακριθεί μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και 

Περιφέρειες, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις 

προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

 

 

Ας δούμε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το City On Δήμου Σύμης: 

 

● Άμεση επικοινωνία με το Δήμο και εξυπηρέτηση με ψηφιακές υπηρεσίες 

● Συμμετοχή για τη βελτίωση της πόλης 

● Καταγραφή προβλημάτων στους δρόμους και στις γειτονιές με άμεση ενημέρωση του 

δήμου για όλα τα θέματα που αφορούν τις πόλεις μας 

● Υποβολή προτάσεων και ιδεών 

● Συμμετοχή σε έρευνες και ερωτηματολόγια 

● Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και ειδοποιήσεις για επείγοντα περιστατικά 

● Ενημέρωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

● Προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις 

● Δυναμικοί χάρτες και οδηγοί πρόσβασης σε δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος όπως 

τοπικά καταστήματα, αθλητικοί χώροι, σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.ά 

● Ενημέρωση για πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα social wifi και wifi4eu της Crowdpolicy 

● Μέσα μαζικής μεταφοράς και μετακινήσεις 

● Προσωποποιημένη ενημέρωση μέσα από τον αυτόματο ψηφιακό βοηθό 

 

 

 

 

Περισσότερα: 

 

● Crowdpolicy: www.crowdpolicy.com 

● Crowdapps: https://hello.crowdapps.net  

 

 

 

 

 

 

https://cityon.gr/links/?link=https://cityon.gr?cityId%3D9fc47d2e-31c0-4099-9b41-ae646684aad3&apn=com.crowdpolicy.crowdapps.mobile&isi=1508110671&ibi=com.crowdpolicy.crowdapps.mobile
https://www.crowdpolicy.com/
http://www.crowdpolicy.com/
https://hello.crowdapps.net/

