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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλες τις πλευρές της ζωής μας
και η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής θέτουν τους στόχους για
το μέλλον.

Να οικοδομήσουμε ένα πράσινο ψηφιακό κόσμο ενισχύοντας την
ανθεκτικότητά μας σε όλους τους τομείς.

Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε σε μια μετάβαση ευρείας κλίμακας.
Την απομακρυσμένη εργασία και υποχρέωσης εξυπηρέτησης
εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών απάντησαν σε αυτή την
πρόκληση διασφαλίζοντας :
• την αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών & επιχειρήσεων και
• την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η πανδημία του covid-19 και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των Τοπικών κοινωνιών



Κάθε οργανισμός και πολίτης απάντησε με διαφορετική αποτελεσματικότητα
στην πρόκληση της ψηφιακά απομακρυσμένης εργασίας.

Στην Ελλάδα το είδαμε πολύ χαρακτηριστικά, παρατηρώντας τις ανισότητες
που δημιουργούνται από τις δυσκολίες πρόσβασης των πιο ευάλωτων ομάδων
στο Διαδίκτυο , την διαφορετική ικανότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
ψηφιακές υπηρεσίες, τις διαφορές που καθορίζονται από το επίπεδο
εισοδήματος, την ηλικία, το φύλο ή ακόμη και την τόπο που ζουν.
Η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα των δημοτικών αρχών. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να
αναγνωρίζεται ως δικαίωμα των πολιτών και όχι απλά ως υποδομή.

Πρέπει άμεσα κάθε Δημοτική αρχή να παρουσιάσει σχέδιο ψηφιακού
μετασχηματισμού και σαφή οδικό χάρτη δράσεων με επίκεντρο τον
άνθρωπο, καθιστώντας το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

Ανάγκη για σαφή οδικό χάρτη ψηφιακού 
μετασχηματισμού με επίκεντρο τον άνθρωπο



Ηράκλειο : Η αντιμετώπιση της πρόκλησης 
της απομακρυσμένης εργασίας

Η υπηρεσία Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια του σχεδίου “Ηράκλειο,
έξυπνη πόλη” έχει υλοποιήσει με τη χρήση ελεύθερου , ανοικτού λογισμικού
(openstack , owncloud, jitsi meet , horde , wso2 κά ) τις παρακάτω ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για εξ αποστάσεως εργασία των στελεχών του.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι δυνατή μέσω συστήματος ενιαίας πρόσβασης
χρηστών (SSO) με τη χρήση μοναδικών κωδικών πρόσβασης



Εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης

Σύστημα ενιαίας πρόσβασης και αυθεντικοποίησης
χρηστών (SSO).
Ο Δήμος διαθέτει σύστημα ενιαίας πρόσβασης και
αυθεντικοποίησης χρηστών στις διαδικτυακές υπηρεσίες
που προσφέρει στους υπαλλήλους και στους πολίτες.
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία:
Δίνεται η πλήρης δυνατότητα απομακρυσμένης
διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω
διαδικτύου (webmail) .
Διαχείριση Εγγράφων:
Η διαχείριση των εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων δηλ όλη η αλληλογραφία των υπηρεσιών του
Δήμου μπορεί να γίνει και με απομακρυσμένη πρόσβαση.
Διαχείριση αιτημάτων πολιτών.
Η διαχείριση των αιτημάτων των δημοτών μπορεί να γίνει
και με απομακρυσμένη πρόσβαση .Να σημειωθεί ότι το
διάστημα από 13 Μαρτίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση
των ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών κατά 50 % περίπου
στις 163 ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων
που προσφέρει.



Αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων:
Aποθήκευση, διαχείριση και διαμοιρασμός αρχείων σε υπηρεσία νέφους αποθήκευσης 
δεδομένων (cloud) .
Τηλεδιασκέψεις:
Ο Δήμος , χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού jitsi , διαθέτει το δικό του
σύστημα τηλεδιάσκεψης εγκατεστημένο στο ιδιόκτητο datacenter του
Ψηφιακές Υπογραφές:
Το διάστημα της υγειονομικής κρίσης ο Δήμος διέθεσε στα στελέχη του επιπλέον εκατό
(100) Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Ψηφιακές Υπογραφές) για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας των υπαλλήλων και των πολιτών με τις υπηρεσίες του. Ήδη, τα τελευταία δύο
χρόνια, έχουν διανεμηθεί άλλα εκατό (100) Ψηφιακά Πιστοποιητικά.

Εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης



Μια νέα ματιά στις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Δήμου



• Αύξηση 50% στα ηλεκτρονικά αιτήματα την περίοδο του κορονοϊού
• 163 υπηρεσίες όλων των επιπέδων.
• 35 υπηρεσίες 4ου επιπέδου μαζί με ηλεκτρονικές πληρωμές
• Οι πολίτες παίρνουν βεβαιώσεις & πιστοποιητικά στο ψηφιακό τους 

αποθετήριο.
• Δημιουργείται μηχανισμός για να γίνουν όλες οι υπηρεσίες 4ου

επιπέδου .Oλη η διαδικασία επικοινωνίας με την υπηρεσία θα είναι 
ψηφιοποιημένη και θα γίνεται μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου του 
πολίτη.

• Σε λίγο θα διαθέτουμε «Το Δημοτικό Ψηφιακό κατάστημα» με Ψηφιακό 
αποθετήριο του καταστήματος

• Το ΚΕΠ Live

Τι σχεδιάζουμε για το άμεσο μέλλον στην 
ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών



H δημοφιλία των δημοτικών ιστοσελίδων και 
facebook pages





Στο πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του "Οι 3 γενιές των έξυπνων πόλεων" , που
δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015, ο Boyd Cohen έδωσε μια εντυπωσιακή εικόνα
της εξέλιξης των έξυπνων πόλεων.
Περιγράφει τις τρεις διαφορετικές γενιές - ή εξελικτικές φάσεις - έξυπνων πόλεων ως
εξής:
Smart Cities 1.0: ένα τεχνολογικά κεντρικό όραμα για έξυπνες πόλεις υπό την
καθοδήγηση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών και
καινοτόμων πόλεων
Smart Cities 2.0: ένα όραμα υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης για τη
χρησιμοποίηση τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
Smart Cities 3.0: ένα ανθρωποκεντρικό όραμα των πολλών για τις έξυπνες πόλεις που
βασίζεται στη συνδημιουργία [με τους πολίτες] για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την ευημερία
Αυτό που ο Boyd Cohen έχει περιγράψει με ακρίβεια στο πλαίσιο μιας εξελικτικής
διαδρομής του οράματος της έξυπνης πόλης είναι κάτι που μπορούμε να
παρακολουθούμε καθημερινά σε όλο τον κόσμο: οι πόλεις ακολουθούν διαφορετικές
στρατηγικές προσεγγίσεις, βασισμένες στην τοπική πραγματικότητα και τις δικές τους
αναπτυξιακές ανάγκες.

Οι 3 γενιές των έξυπνων πόλεων

https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities


Το Ηράκλειο και άλλες Ελληνικές πόλεις στις 
100 Intelligent cities



Thank you!

Municipality of Heraklion
Ag. Titou 1
TK 71202 Ηράκλειο
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