
Γιατί οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα, είναι 

αόρατες για τους πολίτες ;

Μοχιανάκης Κων/νος

Προϊστάμενος πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου 



Οι αστικές ταυτότητες του Ηρακλείου

Γιατί χρησιμοποιούμε τα επίθετα για να 

περιγράψουμε τις πόλεις ;

Στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε το Ηράκλειο ως ισχυρό κέντρο της Μεσογείου.

• Θέλουμε το Ηράκλειο –πόλη ανθεκτική, με αποτελεσματικές υποδομές
κοινωνικής στήριξης, ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική,
συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας,
προστασία της απασχόλησης και της ασφάλειας των πολιτών

• Ηράκλειο με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη φάρο
πολιτισμού , με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες
και προϊόντα , με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία.

• Ηράκλειο, πραγματικά Έξυπνη Πόλη -τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και
συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Ταυτόχρονα προωθούμε ένα νέο ηθικό συμβόλαιο της Δημοτικής αρχής με τους
πολίτες που στηρίζεται στη διαφάνεια, την νομιμότητα και την
αξιοκρατία. Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμβάλλουν με τις προτάσεις , τις ιδέες
τους και την εθελοντική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού
συμμετοχικού μοντέλου τοπικής δημοκρατίας.

*Από το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου



Urban agenda & Digital transition



Μια υπέρ - δεκαετής πορεία με :

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

• Καταστατικός χάρτης υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των 

πολιτών στην «κοινωνία της γνώσης» (27/3/2009 )

• Στρατηγικός σχεδιασμός «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» (Άνοιξη 2016)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Επιτροπή «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» από το 2011

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

BRANDING

Πως δουλεύουμε



URBACT III : Heraklion- smart city 

Μια από τις 97 καλές πρακτικές αστικών 

πολιτικών στην Ευρώπη

URBACT III



2018 : Digital Cities Challenge , το Ηράκλειο 

μια από τις 21 fellow πόλεις της πρόσκλησης

Η ψηφιακή πολιτική βαθμολογήθηκε με 19,5 με άριστα το 20.

Είναι η υψηλότερη βαθμολογία για τις Ελληνικές πόλεις



Digital cities challenges :Αξιολόγηση της 

ψηφιακής πολιτικής των Ευρωπαϊκών πόλεων



Τελικά, τι έχει καταλάβει ο πολίτης ;

• Δίκτυο οπτικών ινών 75 χιλ, εξυπηρετεί τις δημ. Υπηρεσίες και 

σχολεία 17.000 μαθητών

• Ασύρματο δίκτυο 140 access point, 10 ΤΒ κίνηση δεδομένων το 

μήνα

• Datacenter με cloud υπηρεσίες

• Η ιστοσελίδα www.heraklion.gr είναι η Τρίτη σε επισκεψιμότητα

δημοτική πύλη στην Ελλάδα.6000 εγγεγραμένοι χρήστες.160 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες

• Οι πολίτες επικοινωνούν 50% τηλεφωνικά, 50% 

ηλεκτρονικά.Εφαρμογή για κινητές συσκευές «δημότης 

Ηρακλείου»

• 17.000 ακόλουθοι στη σελίδα του facebook

• Τουριστικό Infopoint με διαδραστικά ψηφιακά συστήματα,

9000-10000 επισκέπτες το χρόνο.

• Δεκάδες υπηρεσίες πολιτιστικής προβολής για τον 

κάτοικο & τον επισκέπτη

• Πολλές ιστοσελίδες με ψηφιακό περιεχόμενο

http://www.heraklion.gr/


Τι μπορούμε να κάνουμε ; και μάλιστα στα 

γρήγορα ;

Αξιοποίηση υποδομών για αύξηση της ευρυζωνικότητας στις Ελληνικές πόλεις 

 Η ΚΕΔΕ πρέπει να προτείνει στο Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων να μελετήσουν το ενδεχόμενο χρήσης των ΜΑΝ από παρόχους με κοστοστρεφή

τρόπο ως σημεία ανοικτής πρόσβασης.Η κίνηση αυτή :

• θα δημιουργήσει οικονομικούς πόρους υπερ του δημοσίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη εξόδων 

του ΣΥΖΕΥΞΙΣ

• Θα αυξήσουν την ευρυζωνικότητα σε 68 πόλεις της χώρας με θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία

 Πρέπει να προταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής οι Δήμοι ή οι ΔΕΥΑ να αναλάβουν το παρακάτω καθήκον.Κάθε

φορά που αναπλάθονται δρόμοι και πλατείες να τοποθετούνται σωλήνες και φρεάτια σύμφωνα με καθορισμένες διεθνείς 

προδιαγραφές και την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου.Σήμερα το συντριπτικό κόστος στη δημιουργία αντίστοιχων 

δικτύων είναι αυτό ακριβώς.Στα πλαίσια της προηγούμενης πολιτικής ( Πρώτο θέμα ) τις οπτικές ίνες θα αναλαμβάνει να 

εγκαταστήσει ο πάροχος.Αν είχαμε ακολουθήσει αυτή την πολιτική όλη την προηγούμενη δεκαετία τώρα η 

ευρυζωνικότητα των Ελληνικών πόλεων θα ήταν υπερβολικά πολλαπλάσια.

 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης των δικτύων πρέπει τα ΜΑΝ να διασυνδεθούν με τα δίκτυα των έργων 

RURAL BROADBAND. Αυτή η κίνηση σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση και εφόσον τα δίκτυα λειτουργούν ως 

σημεία ανοικτής πρόσβασης πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα των υποδομών.

 Επιτέλους πρέπει να προχωρήσει το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 που θα εντάξει χιλιάδες άλλα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος σε 

όλη τη χώρα ,στον κόσμο της ευρυζωνικότητας



Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• Διαχωρισμός backoffice και frontoffice

• Ενοποίηση των μητρών πολιτών και 

διαλειτουργικότητα των διαφόρων 

υποσυστημάτων πληροφοριών για τον 

πολίτη

• SSO και CRM για τις σχέσεις πολιτών Δήμου

• Επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών 

ανάμεσα στις υπηρεσίες αξιοποιώντας την 

ιδέα και υποδομή του govHub της ΚΕΔΕ

• Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων για παροχή 

υπηρεσιών

• Πολλαπλασιασμός των εφαρμογών κινητών 

συσκευών

• Έμφαση σε υπηρεσίες προς επαγγελματίες 

που εξυπηρετούν πολίτες όπως μηχανικοί, 

λογιστές

Τι μπορούμε να κάνουμε ; και μάλιστα στα γρήγορα ;



Ο bottom-up σχεδιασμός και η εμπλοκή των 

πολιτών

Γιατί οι πολίτες πρέπει να έχουν ισχυρό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των σχεδίων των «έξυπνων πόλεων» ;

Θέλουμε οι πολίτες και οι ενεργές ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από λύσεις και 

δράσεις της γειτονιάς , της πόλης ή του χωριού τους, που θέλουν να πάνε πέρα από τη 

διαμαρτυρία προτείνοντας δημιουργικές ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής να γίνουν 

οργανικό στοιχείο ενός συμμετοχικού οικοσυστήματος συμβολής στην βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος.

Σε κάθε μεγάλη πολιτική για το Δήμο οι πολίτες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων



Η Ψηφιακή πλατφόρμα Internet of things



Ο πίνακας ελέγχου της πόλης



Οι μετρήσεις περιβαλλοντικών δεδομένων



Η πρόκληση της διαχείρισης των δεδομένων 

της πόλης

Η πρόκληση είναι :

Πως θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα ώστε η διοίκηση της πόλης να παίρνει

καλύτερες αποφάσεις & να δώσει στους πολίτες τα δεδομένα ώστε να

χρησιμοποιηθούν με όλους τους διαφορετικούς τρόπους που θα επιλέξει ο καθένας

Αυτός ο τρόπος σκέψης εξηγεί γιατί η ανάπτυξη μιας κοινής υποδομής συλλογής και

διαχείρισης των δεδομένων είναι στις στρατηγικές επιλογές του Ηρακλείου.

Αισθητήρες ανοικτού κώδικα, με κοινά πρότυπα, συνδεδεμένα σε datacenter

που διαχειρίζεται η ίδια η πόλη.

Δηλαδή η πόλη θέλει να διατηρήσει υπό τον έλεγχο της και να προστατέψει τα

δεδομένα των κατοίκων ενώ ταυτόχρονα παραχωρεί τα δεδομένα που της ανήκουν

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις .



Γιατί χρειάζονται τα ΣΔΙΤ και οι ιδιωτικές επενδύσεις στις 

Ελληνικές πόλεις ;

Μόνο με έργα μαζικής κλίμακας οι πολίτες θα 

συνειδητοποιήσουν την αξία της «έξυπνης πόλης».

• Για μια γρήγορη επενδυτική πολιτική το δημόσιο χρήμα είναι λίγο

• Χρειαζόμαστε άμεσα κεφάλαια για μια σειρά επενδύσεων με 

αναπτυξιακή διάσταση.

• Ιδανικός χώρος ιδιωτικών επενδύσεων είναι οι ανταποδοτικές 

υπηρεσίες

• Χρειάζεται αξιοποίηση του νόμου 3855/2010

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο οδοφωτισμός

• Ήδη ο Δήμος Ρόδου, ( 30.400 λαμπτήρες), Ζάκυνθος (19.200 

λαμπτήρες), Αθήνα ( 45.500 λαμπτήρες), Δήμος ΒΒΒ (5.500 λαμπ), 

δημος Ασπροπύργου (8.326), Δήμος Σαρωνικού (16.147 λαμπ), 

• εξυπνη στάθμευση, διαχείριση κυκλοφοριακής ροής, ενεργειακή 

κατανάλωση, διαχ. Κάδων απορριμμάτων, wi-fi , έξυπνος αστικός 

εξοπλισμός κά



Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα επικεντρώνονται 

στους παρακάτω τομείς.

• Αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες, επισκέπτες και 

επιχειρήσεις στηριγμένοι σε εφαρμογές για κινητές συσκευές.

• Ψηφιοποίηση της οικονομίας με επίκεντρο τις ηλεκτρονικές πληρωμές 

και συναλλαγές.

• Εντατικοποίηση της παρουσίας μας στον τομέα του διαδικτύου των 

πραγμάτων και της διαχείρισης των δεδομένων της πόλης, με ανοιχτό 

τρόπο.Δημιουργία ισχυρού οικοσυστήματος επιχειρησιακής αξιοποίησης 

μέσω καινοτόμων εφαρμογών και αποτελεσματικού χειρισμού των 

θεμάτων της πόλης.

• Μείωση του ψηφιακού χάσματος ώστε να ενθαρρύνεται η ψηφιακή 

συμμετοχή και η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από τους 

πολίτες.Αύξηση των δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών.

• Αύξηση των επενδύσεων και από τον δημόσιο τομέα αλλά και από τον 

ιδιωτικό στα πλαίσια ενίσχυσης της ψηφιοποίησης της τοπικής 

οικονομίας ιδιαίτερα στους ανταγωνιστικούς τομείς του πολιτισμού και 

του Τουρισμού.

Το άμεσο μέλλον



Η έξυπνη πόλη 

είναι μια πολιτική 

πρόκληση 

και όχι τεχνολογική

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ


