
Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο 

πφιεο (ηφπνπ)

Μνρηαλάθεο Κσζηήο

Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ

Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ



Σα κνληέια Γεκάξρσλ
Σα κνληέια δεκάξρσλ πνπ δήζακε κέρξη ηψξα

• Ο Γήκαξρνο ΓΙΔΚΓΙΚΗΣΗ

Άλζηζε πεξίπνπ κέρξη ην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990

• Ο Γήκαξρνο ΔΡΓΟΛΑΒΟ

Άλζηζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα

Σα κνληέια απηά Γεκάξρσλ αληηπξνζψπεπαλ ηελ επνρή ηνπο.

• Σν κνληέιν Γεκάξρνπ ηεο επφκελεο Γεθαεηίαο ζα είλαη ν Γήκαξρνο 

ΠΑΡΟΥΑΙΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ.

Η επφκελε δεθαεηία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιίγα ρξήκαηα γηα κεγάιεο 

ππνδνκέο ( ηερληθά έξγα).

Θα πξέπεη ε πξνζνρή λα ζηξαθεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.

ΠΡΩΣΑ Ο ΠΟΛΙΣΗ

ΟΟ Γήκαξρνο



Πνηφο Γήκαξρνο ζα μερσξίζεη
Αναπηςξιακή πολιηική

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο

Πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα

Απφ ηελ ηαπηφηεηα ζηελ επσλπκία θαη ηελ εηζξνή απνηειεζκάησλ

• Οηθνδφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο

Δπηινγή ενόρ, ηο πολύ δύο αμφλσλ ηαπηφηεηαο ζηεξηγκέλνπο ζηελ 

μοναδικόηηηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο.

• Ύπαξμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο

• Απνηειέζκαηα:

Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πφιεο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξηγκέλε 

ζηα αληαγσληζηηθά ζηνηρεία, πξνζέιθπζε θαηνίθσλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνζφληα

Πόλειρ και Πολιηικέρ  ,  www.citybranding.gr



Σα θχκαηα εηζαγσγήο  ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο θαη 

ζηνπο άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

• Σν πξψην θχκα

Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ (1990-έλαξμε Γ ΚΠ)

• Σν Γεχηεξν θχκα

Απφ ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ Φεθηαθφ 

Γήκν ( έλαξμε Γ ΚΠ – 2010 )

• Σν ηξίην θχκα

Απφ ηνλ ςεθηαθφ Γήκν ζηελ Φεθηαθή πφιε θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ Φεθηαθφ ηφπν



Οη ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο

Απηφ πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ην επφκελν δηάζηεκα είλαη ε ηεξάζηηα 

ζπζζψξεπζε δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο ζπιιέθηεο . Μεγάιε ινηπφλ 

ζεκαζία απνθηά ε δηαρείξηζή ηνπο.

1.Δλζχξκαηε θαη αζχξκαηε επξπδσληθφηεηα

2.Cloud computing

3.Αλνηθηέο ππνδνκέο δεδνκέλσλ

4.Έμππλεο πξνζσπηθέο ζπζθεπέο

5.Γεκφζηεο δηεπαθέο

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο ζπιινγήο , δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπλδπάδεη θεληξηθνχο ζρεδηαζκνχο , ηππνπνηήζεηο θαη 

ηνπηθέο θαηλνηνκίεο.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε ελφο ηνπηθνχ πιέγκαηνο θαηλνηνκίαο 

κε ζεζκηθή ππφζηαζε έζησ θαη ραιαξή 



Απφ ηνλ ςεθηαθφ νξγαληζκφ ζηνλ Φεθηαθφ 

ηφπν.Σν ηξίην θχκα

Δπηζηεκνληθή 

ζηήξημε

Δπηζηεκνληθή ηήξημε

Κνηλσληθή δηαβνχιεπζε

ηξαηεγηθφ Φεθηαθφ

ρέδην

Γεκνηηθή Αξρή

Δκπνξν-βηνκεραληθφ

Δπηκειεηήξην

Οξγαληζκφο Ληκέλνο

ΑΔΙ – ΑΣΔΙ

Σερλνινγηθφ Πάξθν

πγθνηλσληαθνί θνξείο

Σνπηθφο νξγαληζκφο 

δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ

Πξνσζεηηθή εθζηξαηεία

( Branding )

Πνιηηηθή Δπηηξνπή

πλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ

Οκάδα δηακνξθσηψλ 

Σεο θνηλήο γλψκεο

Ννζνθνκείν

Πνπ βξίζθεηαη ην λέν ζηνηρείν ;Κνηλφο 

ζρεδηαζκφο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο



Απφ ηνλ ςεθηαθφ νξγαληζκφ ζηνλ Φεθηαθφ 

ηφπν.Σν ηξίην θχκα

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

• Δκπαίδεςζη (ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ, ζρνιηθφ δίθηπν  …)

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

• Πεπιβάλλον και ενέπγεια (αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο …)

• Φπονηίδα ςγείαρ (ςεθηαθέο δξάζεηο ηειεπξφλνηαο θαη θξνληίδαο …)

• Αζθάλεια ( Πνιηηηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ … )

• Κοινωνική ενζωμάηωζη (ΑΜΔΑ, ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο …)

• Σοςπιζμόρ και πολιηιζμόρ (ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ … )

• Αζηικέρ μεηαθοπέρ (Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο, πάξθηγθ …)

• Σομέαρ επικοινωνιών (αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη 
αζχξκαησλ δηθηχσλ …)

• Γιασείπιζη αζηικού ζσεδιαζμού

• ςνεπγαζίερ

ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ :



Σν παξάδεηγκα ηεο Κξήηεο

πγθξφηεζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο

• Απνηειείηαη απφ πνηθίιεο νκάδεο φπσο :

ΣΠΔ, Σνπξηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Πξσηνγελνχο ηνκέα

θηι

• Έρνπλ θαηαηεζεί νη πξνηάζεηο ησλ

νκάδσλ.Δπεμεξγαζία ηνπο κέρξη 15 Οθησβξίνπ

• Οη πξνηάζεηο πεξηέρνπλ αλαπηπμηαθά θαη

θαηλνηνκηθά ζηνηρεία



Οη άμνλεο ζπκβνιήο ηεο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα 

ηνλ ςεθηαθφ ηφπν

1. Δπξπδσληθφηεηα γηα φινπο θαη αζθάιεηαο ησλ

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ

2. Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο virtualization θαη cloud

computing

3. Τηνζέηεζεο αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ΔΛΛΑΚ ,

ειεχζεξα δεκφζηα δεδνκέλα ,δηαιεηηνπξγηθφηεηα

4. Παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ

5. Τηνζέηεζεο πνιηηηθψλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ

6. Γηεπθφιπλζεο ηεο , κε ςεθηαθφ ηξφπν , ζπκκεηνρήο

7. Καηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε λέσλ

ηερλνινγηψλ



1. Δπξπδσληθφηεηα γηα φινπο θαη αζθάιεηαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ

• Γηαρεηξηζηηθά ζρήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ νπηηθψλ

ηλψλ

• Αλάπηπμε αζχξκαησλ δηθηχσλ ζηηο πφιεηο θαη ζηα

ιεπθά ζεκεία κηαο πεξηνρήο

• θαζήθνληα

• πληήξεζε ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ κε λέεο ζπκβάζεηο

• Πεξηθεξεηαθφο θφκβνο γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ΜΑΝ, ησλ

εζληθψλ δηθηπσλ (ΔΓΔΣ, χδεπμηο,ΠΓ ) θαη ηδησηηθψλ

• Δλεξγνπνίεζε ηνπ λένπ «χδεπμηο»

• χλδεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ ΜΑΝ κε ην ζρέδην

νπηηθή ίλα ζην ζπίηη ηνπ Τπνπξγείνπ ππνδνκψλ



2. Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο Virtualization θαη cloud 

computing

• Υξήζε ππαξρφλησλ ππνδνκψλ data 

centers (Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη 

Πνιπηερλείν ) ίζσο κε κηθξή 

αλαβάζκηζε.

• Οη θνξείο απηνί είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηα 

ΜΑΝ θαη ζε Δζληθά δίθηπα 

επξπδσληθφηεηαο



3. Τηνζέηεζεο αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ΔΛΛΑΚ , 

ειεχζεξα δεκφζηα δεδνκέλα ,δηαιεηηνπξγηθφηεηα

1.Πνηφο ειέγρεη ηα δεδνκέλα ;

Απάληεζε :Ο θαηέρσλ ηελ θσδηθνπνίεζε απνζήθεπζεο θαη κεηάδνζεο

ηεο πιεξνθνξίαο

2.Πνηνο Διέγρεη ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ;

Απάληεζε: ην Λνγηζκηθφ

3.Διεχζεξα δεκφζηα δεδνκέλα

• Πεξηθεξεηαθφ ςεθηαθφ απνζεηήξην

• Πχιε γηα αλνηθηφ πάξε – δψζε δεδνκέλσλ

4.Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην



4.Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ

-- Κάζε νξγαληζκφο εληάζζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ API κε ην νπνίν δηαιεηηνπξγνχλ νη

εθαξκνγέο ηνπ.

• ην θέληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ κπαίλεη ν ζπλαιιαζζφκελνο θαη φρη ε

ζπλαιιαγή.Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη εληαίν κεηξψν

ζπλαιιαζνκέλνπ.Αλάπηπμε CRM

• Αλάπηπμε web services γηα επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγψλ κε ην API

• Γηαρσξηζκφο front office – back office

• Πνιηηηθέο κείσζεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ πνιηηψλ ζην γθηζέ

• πλεξγαζίεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

-- Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάςακε

πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγνχκε έλα ππνινγηζηηθφ λέθνο ζε ηνπηθφ ή ππεξηνπηθφ

επίπεδν κέζα ζην νπνίν αληαιιάζζνληαη δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο

ιεηηνπξγηθφηεηεο απφ λέεο εθαξκνγέο

-- Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ςεθηαθνχ ηφπνπ είλαη ε ζπλδπαζκέλε παξνρή ππεξεζηψλ

θαη πεξηερνκέλνπ απφ έλα ζεκείν, κε πνιιά θαλάιηα δηαλνκήο ( infokiosks, έμππλα

θηλεηά, πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, νζφλεο θα)



Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ

• 19 Γήκνη ηεο Κξήηεο (4 Καιιηθξαηηθνί) ζπλεξγάζζεθαλ θαη ππέβαιαλ απφ

θνηλνχ πξνηάζεηο ζηελ «ςεθηαθή ζχγθιηζε» - ΔΠΑ

Αλάπηπμε έξγσλ πνπ ζα παξέρνληαη σο ππεξεζία απφ έλα ζεκείν γηα φινπο

ηνπο Γήκνπο ηεο Κξήηεο

• Σειεπξφλνηα

• Έμππλεο κεηαθνξέο

• Οινθιήξσζε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε

Δπγαλείο για ηην διασείπιζη κοινών ςποδομών και ςπηπεζιών είναι η 

ίδπςζη μη κεπδοζκοπικήρ εηαιπείαρ ζύμθωνα με ηα άπθπα 101 και 102 

ηος «Καλλικπάηη» από ηην Α βάθμια και Β βάθμια αςηοδιοίκηζη με ηην 

ζςμμεηοσή ηων Πανεπιζηημιακών ιδπςμάηων μιαρ πεπιοσήρ



5.Τηνζέηεζεο πνιηηηθψλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ

Οη Γεκνηηθέο αξρέο έρνπλ δχν ξφινπο.

Απφ ηε κηα

• έρεη ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο

απφ ηελ άιιε

• είλαη ν ίδηνο ν Γήκνο θαηαλαισηήο

ελέξγεηαο



5.1 Πξάζηλεο ΣΠΔ.Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ Γήκνπ

• πληνληζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο

γηα ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη δεζκεχζεηο γηα ηελ

εθαξκνγή πξάζηλεο ςεθηαθήο αηδέληαο

• Αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηε βειηίσζε

ηεο κέηξεζεο , ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο

ρξήζεο ελέξγεηαο κε ηε ζπκκεηνρή παξφρσλ

ελέξγεηαο, νξγαληζκψλ δεκφζηνπ ηνκέα ,

επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ

• Κνηλσληθή θηλεηνπνίεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη

ησλ λνηθνθπξηψλ

• Πνιηηηθέο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε πνιηηηθέο θνηλσληθήο

ζπλνρήο



5.2 Πξάζηλεο ΣΠΔ.Ο Γήκνο σο θαηαλαισηήο

• Έμππλα δίθηπα κεηαθνξψλ , δηεπθφιπλζε ησλ κέζσλ

καδηθήο κεηαθνξάο (πρ έμππλα θαλάξηα ), δηαδξνκέο γηα

πεδνχο κε ςεθηαθέο ππεξεζίεο ( αζχξκαηα δίθηπα,

πιεξνθφξεζε ) θα

• Δπεκβάζεηο ζην Γεκνηηθφ θσηηζκφ

• Φεθηαθέο εθαξκνγέο ζηα δεκνηηθά θηήξηα & γεληθφηεξα ζηα

δεκφζηα θηήξηα

• Δλεξγεηαθά πην απνδνηηθνί servers

• Υξήζε ηεο επξπδσληθφηεηαο :Σειεδηαζθέςεηο, εθκεηάιιεπζε

πιεξνθνξηψλ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ , ηειεπξφλνηα,

ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα parking , ηηο

αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θά



6. Γηεπθφιπλζεο ηεο , κε ςεθηαθφ ηξφπν , 

ζπκκεηνρήο

• Οη αξρέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ

πνιίηε λα δηαηππψλεη ηελ γλψκε ηνπ

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα πνπ παξέρνπλ νη

λέεο ηερλνινγίεο, ηνπιάρηζηνλ ζηα κεγάια ζέκαηα,

πξηλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ.

• Η Γεκνηηθή αξρή δεζκεχεηαη λα δεκνζηεχεη ηα

ηειηθά θείκελα ησλ απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν ψζηε

λα ππάξρεη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ.



7. Καηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ

• Οη αξρέο παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο ψζηε νη πνιίηεο λα απνθηνχλ

βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ

λέσλ ηερλνινγηψλ ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηηο Γεκνηηθέο ππεξεζίεο.

• Οη αξρέο θξνληίδνπλ ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ εμαηνκηθεπκέλε

βνήζεηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ δεκνηηθφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο

λέσλ ηερλνινγηψλ

• Οη αξρέο δεκηνπξγνχλ πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ψζηε νη

πνιίηεο λα δηεπθνιχλνληαη ζηε ρξήζε δεκνηηθψλ ςεθηαθψλ

ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ.



Σν e ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο 

πφιεο.Απν ηελ ηαπηφηεηα ζηελ επσλπκία θαη ηελ 

εηζξνή απνηειεζκάησλ


