
Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε

ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν

ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο

Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ



Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

έλαξμε Γ ΚΠ

A θύκα.1990-1998 :

Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ΔΔΣΑΑ (Γεκνηνιόγην, κηζζνδνζία, Οηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε)

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, εθαξκνγώλ γξαθείνπ, απνθάζεηο Γεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ, νηθνλνκηθή ππεξεζία θηι

Β θύκα.1998-έλαξμε Γ ΚΠ

Έλαξμε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, δνκεκέλε θαισδίσζε ζηα θηίξηα, 

ηειεπηθνηλσληαθή ελνπνίεζε θηηξίσλ ,δηπινγξαθηθό



Γ ΚΠ Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηνλ ςεθηαθό 

Γήκν

Δπξπδσληθόηεηα – νπηηθέο ίλεο

70 ρηι νπηηθέο ίλεο πνπ ζπλδένπλ 

-110 Γεκόζηα θηίξηα

-ηα ηξία ηειεθσληθά θέληξα ηνπ ΟΣΔ

-3 θεξαίεο wi-Max



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν

 Δπξπδσληθόηεηα – Αζύξκαηα 
δίθηπα

Αζύξκαην δίθηπν κέζα ζηα θηίξηα ζε ρώξνπο πνπ θηλνύληαη δεκόηεο

Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ

Ακθηζέαηξν Αλδξόγεσ

Πνιύθεληξν λενιαίαο

Αίζνπζα Παπαλδξένπ



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν

 Δπξπδσληθόηεηα 

 Αζύξκαηα 
δίθηπα



Κάιπςε ηνπ Γηθηύνπ

 Οθηώ θεληξηθέο πιαηείεο ηεο πόιεο

 Έλα πάξθν ζην θέληξν ηεο πόιεο

 Οθηώ θεληξηθνύο δξόκνπο

 Πάλσ από 1 ρηι. κήθνο ηεο παξαιηαθήο νδνύ νθ. 

Βεληδέινπ όπνπ βξίζθνληαη ρώξνη αλαςπρήο, 2 κνπζεία, 

θαθεηέξηεο, θέληξν εθδειώζεσλ θαη θέληξν λενιαίαο.



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν

Τπεξεζίεο ζε πνιίηεο
163 πξώηνπ επηπέδνπ

163 δεπηέξνπ επηπέδνπ

29 ηξίηνπ επηπέδνπ

1 ηεηάξηνπ επηπέδνπ (ειεθηξ. πιεξσκέο)

Απαηηείηαη πηζηνπνίεζε εηζόδνπ

Τπάξρεη πηζηνπνίεζε ειέγρνπ αζθαιείαο ζπλαιιαγήο ηεο 

verisign



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν

Τπεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο

27 πξώηνπ επηπέδνπ

27 δεπηέξνπ επηπέδνπ

1 ηξίηνπ επηπέδνπ

1 ηεηάξηνπ επηπέδνπ

Απαηηείηαη πηζηνπνίεζε εηζόδνπ

Τπάξρεη πηζηνπνίεζε ειέγρνπ αζθαιείαο 

ζπλαιιαγήο ηεο verisign



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν

Ση ζα ηνλώζεη ηελ ειεθηξνληθή 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ ;

1.Οη G2G ππεξεζίεο

2.Η αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ κε 

δηαρσξηζκό ηνπ backoffice από ην 

frontoffice 

3.Οξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 

κε ην Γεκόηε ( πειαηνθεληξηθή νξγάλσζε)



Από την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών 

στο ψηυιακό Δήμο

 e-ςεθνθνξίεο

 Forum

 Γηαβνπιεύζεηο

 Πξνθεξύμεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνύ

 Γηαθεξύμεηο πξνκεζεηώλ , έξγσλ 

 Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο

e-ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ



Από την μηχανοργάνωση των 

υπηρεσιών στο ψηυιακό Δήμο

 ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ



Από ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζην ςεθηαθό Γήκν

 ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ



Από ηνλ ςεθηαθό Γήκν ζηε Φεθηαθή πόιε

Πνπ βξίζθεηαη ην λέν ζηνηρείν ;

• Κνηλόο ζρεδηαζκόο όισλ ησλ θνξέσλ ηεο πόιεο.



Η ςεθηαθή πόιε

1.Κνηλόο ζρεδηαζκόο ησλ θνξέσλ ηεο 

πόιεο

2.Κνηλσληθή Γηαβνύιεπζε

3.Δπηζηεκνληθή ζηήξημε 

4.Η παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ελνπνίεζε πιεξνθνξηώλ από 

δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα



Από ηνλ Φεθηαθό Γήκν ζηελ 

Φεθηαθή πόιε

• Οικονομική ανάπηςξη (Δηαηξείεο λέσλ Σερλ. ,Σερλ πάξθν, ΑΔΙ-ΣΔΙ …)

• Εκπαίδεςζη (ςεθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρνιείσλ, ζρνιηθό δίθηπν  …)

• Απαζσόληζη (εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο,on line αλαδήηεζε Δξγαζίαο …) 

• Πεπιβάλλον και ενέπγεια (αύμεζε ηνπ ξόινπ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο …)

• Φπονηίδα ςγείαρ (ςεθηαθέο δξάζεηο ηειεπξόλνηαο θαη θξνληίδαο …)

• Αζθάλεια ( Πνιηηηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ … )

• Κοινωνική ενζωμάηωζη (ΑΜΔΑ, ςεθηαθόο αλαιθαβεηηζκόο …)

• Σοςπιζμόρ και πολιηιζμόρ (ππεξεζίεο ηνπξηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ … )

• Αζηικέρ μεηαθοπέρ (Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο, πάξθηγθ …)

• Σομέαρ επικοινωνιών (αύμεζε ηνπ ξόινπ ησλ νπηηθώλ ηλώλ θαη 
αζύξκαησλ δηθηύσλ …)

• Διασείπιζη αζηικού ζσεδιαζμού

• ςνεπγαζίερ

ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΣΗΝ 

ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ :



Σν e ζηνηρείν ηαπηόηεηαο ηεο 

πόιεο


