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DIGITAL CITIES

Project Moto: “Future lies within e-services on a

municipality level”

Υπόβαζξν:

 Η ηδέα μεθίλεζε από ηνπο εηαίξνπο ηνπ I-NEC θαη από

ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ.

 Η αλάγθε γηα κηα ζηαζεξή θαη δπλαηή ζπλεξγαζία

ζηηο ει.ππεξεζίεο ώζηε λα πξνθύςνπλ νη θαιύηεξεο

πξαθηηθέο θαη γξακκέο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ

πηνζέηεζε ησλ ΤΠΔ.

 Η ζπκκεηνρή ηόζν ησλ αλεπηπγκέλσλ ζε e-services

δήκσλ , όζν θαη ησλ ιηγόηεξν πξνρσξεκέλσλ.
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DIGITAL CITIES Statistics

492 αηηήζεηο θαηαηέζεθαλ:

 56% ζε Knowledge Economy από ηηο νπνίεο 20% ζε

Κνηλσλίεο Πιεξνθνξίαο

 81% επηιέμηκεο

 10% πξνηάζεθαλ γηα έγθξηζε
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DIGITAL CITIES

CONSORTIUM



5

Why Digital Cities?

Πξόβιεκα πξνο Αληηκεηώπηζε:

Φακειόο ξπζκόο πτνζέηεζεο ΤΠΔ από ηηο ηνπηθέο 

αξρέο ζηελ Δπξώπε

ΣΥΝΔΠΔΙΔΣ:

Τξνρνπέδε ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ

Χακειό ελδηαθέξνλ γηα λέεο επελδύζεηο

Φησρέο ππεξεζίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ

Φησρέο ππεξεζίεο γηα επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνύλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο

Σε επίπεδν Γήκσλ

Έιιεηςε ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξίαο

Ακέιεηα γηα ηηο λέεο αλάγθεο θαη ηάζεηο

Με δηαζέζηκεο  πξνζαξκνζκέλεο ιύζεηο
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DIGITAL CITIES Concept

Κύξηνο Σθνπόο:

Η βειηίσζε ηνπηθώλ θαη επξύηεξσλ πνιηηηθώλ ζην πεδίν

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο , κε ηελ πηνζέηεζε

ππεξεζηώλ ΤΠΔ

Οθέιε:

Δλεξγνπνίεζε ησλ αξρώλ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξίαο θαη γλώζεο

Αλάπηπμε , βαζηζκέλσλ ζηελ πιεξνθνξία, ηνπηθώλ θνηλσληώλ

Δζηίαζε ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ πεξηθεξεηώλ γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ηερλνινγίαο

Δλίζρπζε ηεο εξγαζίαο
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DIGITAL CITIES Concept

Τν κνληέιν ηνπ DC είλαη δηαζέζηκν κε ζθνπό λα:

Βειηηώζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαηαπνιεκώληαο ηελ γξαθεηνθξαηία

Να ζπκκεηάζρεη ν πνιίηεο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζε όιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ

Να θαζηεξώζεη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζαλ εγγπεηέο ηεο δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ

Tν κνληέιν ηνπ DC πεξηιακβάλεη:

Έλα πιαίζην πηνζέηεζεο ησλ ΤΠΔ

Πνιηηηθέο

Μεζνδνινγίεο

Καιέο Πξαθηηθέο

Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Σπιινγή από βαζηζκέλεο ζε ΤΠΔ εθαξκνγέο (portal, toolkit θ.α)
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DIGITAL CITIES Objectives

1. Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ DC γηα 

ξαγδαία πτνζέηεζε ησλ ΤΠΔ

2. Δγθαζίδξπζε ελόο αλνηρηνύ θαη ζηαζεξνύ δηθηύνπ 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Αληαιιαγή γλώζεο θαη θαιώλ 

πξαθηηθώλ

Πσο ζα επηηεπρζνύλ:

Μέζσ ηνπ δηεζλνύο δηθηύνπ ζπλεξγαζίαο

Με αξηζκό κειεηώλ πάλσ ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ αμηνιόγεζε 

ηνπ κνληέινπ ησλ DC

Mε πηινηηθέο δνθηκέο ζηνπο 4 ιηγόηεξν αλεπηπγκέλνπο ζε ΤΠΔ 

δήκνπο

Με αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο είηε κε εθπαίδεπζε ,έηηε κε 

workshops

Με πξνώζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ project.
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Portal  - from a technical point of view

Τν Portal-Έλα δηαδηθηπαθό εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη:

• Μεηαθόξησζε Αξρείσλ

• Αλάθηεζε Αξρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ

• Αξρεηνζέηεζε

• Φόξνπκ

• Αλάθηεζε δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο

• Οκάδεο Φξεζηώλ

• Πξνζηαηεπκέλε  πξόζβαζε θαη κε πεξηνξηζκνύο

• Δξγαιεηνζήθε ζρεδηαζκνύ θαη αμηνιόγεζεο

• Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
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Portal - Outputs

Τη ζα θεξδίζνπκε από ην portal;

• Οξγαλσκέλε πεξηήγεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο 

από ηε βάζε γλώζεο

• Η ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πινπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο 

θαη ηεο ζρεδίαζεο

• Πξόζβαζε ζε ζπκπαγείο επξσπαηθέο πεγέο γλώζεο
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DC Practices: DC Portal endorses Europe

• Κάζε επξσπατθή πόιε ζα έρεη πξόζβαζε ζην portal ,θαη 

ηαπηόρξνλα ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμεη ηα δηθά ηεο έγγξαθα  

πξαθηηθήο γηα ηα DC

• Οη πξαθηηθέο ηνπ DC ζα ζπκπιεξώζνπλ ηηο Δπξσπατθέο 

Πξαθηηθέο

• Θα ππάξρεη έλα κνληέιν αλαθνξάο πνπ ζα γεθπξώλεη ην θελό
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DIGITAL CITIES Structure

Total Budget:

1.810.000€
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DIGITAL CITIES Component Overview
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Έλα παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο : e-dialogos
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Πξόγξακκα ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο 

 Έλα πξσηνπνξηαθό έξγν Ηιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο ηόζν γηα ηα Διιεληθά όζν 

θαη γηα ηα Δπξσπατθά Γεδνκέλα

 Σηόρνο: ε ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηώλ γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ 

ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ

1. Οι Ηλεκηρονικές Δεμοζκοπήζεις

2. Σσλλογή e-πογραθών

3. Ηλεκτρονική Διαβούλευση

…ζε ζσνδσαζμό με ηις δωνηανές μεηαδόζεις ηων δεμοηικών ζσμβοσλίων 

μέζω διαδικηύοσ
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Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Καιό θαινθαίξη!!!!!!!!!!!!!!

www.dc-portal.eu

www.edialogos.gr

http://www.edialogos.gr/

