
Ηξάθιεην :

Πξαθηηθά βήκαηα γηα κηα έμππλε πόιε

Μνρηαλάθεο Κσζηήο
• Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο – επηθνηλσληώλ Γήκνπ Ηξαθιείνπ

• Μέινο ηεο επηηξνπήο Ηιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΚΔΓΔ

• Μέινο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο Κξήηεο

• Σερληθόο ζπληνληζηήο δηθηύνπ ΙΚΑΡΟ



Σξία  θξίζηκα εξσηήκαηα

1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ε 
έμππλε πόιε ;

2. ΓΙΑΣΙ
ρξεηαδόκαζηε ηελ 

έμππλε πόιε ;

3. ΣΙ πξέπεη λα 
θάλνπκε ;

ΕΞΤΠΝΗ ΠΟΛΗ +
ΕΞΤΠΝΟΙ ΠΟΛΙΣΕ



1. ΣΙ ΔΙΝΑΙ ε έμππλε πόιε

Έμππλεο είλαη νη πόιεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο

θαη επηθνηλσληώλ γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνύο ηνπο ζηόρνπο

Βαζηθό ζηνηρείν ησλ ζρεδίσλ ησλ έμππλσλ πόιεσλ πξέπεη είλαη :

Α. Η απνηειεζκαηηθόηεηα

Β. Δλεξγόο ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ



2.ΓΙΑΣΙ ρξεηαδόκαζηε ηελ έμππλε πόιε
; ;

Αλάγθε γηα 
νηθνλνκηθή 

απνδνηηθόηεηα

Οη άμνλεο 
αλάπηπμεο- ε 

αλάγθε γηα 
ηαπηόηεηα

Αγξνηνδηαηξνθηθόο 
ηνκέαο

Σνπξηζκόο 
πνιηηηζκόο

Πεξηβάιινλ –
ελέξγεηα

Καηλνηνκία

Από ηελ 
ηαπηόηεηα ζην 

brand

Η ηαςηόηηηα «Ηπάκλειο έξςπνη πόλη»



3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;

3.1 Διαηύπυζη ηος οπάμαηορ «Ηπάκλειο, έξςπνη πόλη» , 

δεκηνπξγία νδηθνύ ράξηε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη δεηθηώλ 

αμηνιόγεζεο.

Σν θείκελν ζα παξνπζηαζζεί κέρξη Ινύιην 2013

3.2 Από ηιρ μεμονυμένερ δπάζειρ ζηη ζςλλογική πποζπάθεια

πγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ην «Ηπάκλειο, έξςπνη πόλη»

πκκεηέρνπλ :

• Γήκνο Ηξαθιείνπ

• Παλεπηζηήκην Κξήηεο

• ΑΣΔΙ Κξήηεο

• Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο

• Δκπνξν-βηνκεραληθό επηκειεηήξην Ηξαθιείνπ



ηξαηεγηθό ζρέδην – πλεξγαζίεο ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ – Κνηλσληθή 

ζπκκεηνρή  

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;



Οι Τποδομέρ

Μηηποπολιηικό δίκηςο οπηικών ινών Ηπακλείος 75 σιλ

Γηαζύλδεεη κέρξη ηώξα :

• 61 ζρνιηθέο κνλάδεο 18000 καζεηέο

• 16 κεγάιεο Γεκόζηεο ππεξεζίεο κε 5500 ρηι ππαιιήινπο

Αζύπμαηο δίκηςο Δήμος Ηπακλείος

Γηαζπλδέεη :

101 θόκβνπο

24000 δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο ην κήλα

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;

3.3 Οδικόρ σάπηηρ ςλοποίηζηρ ηος οπάμαηορ



3.3 Οδικόρ σάπηηρ ςλοποίηζηρ ηος οπάμαηορ

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;

Η Δημοηική πύλη

 Τπεξεζίεο ζε πνιίηεο
163 πξώηνπ επηπέδνπ
163 δεπηέξνπ επηπέδνπ
29 ηξίηνπ επηπέδνπ
1 ηεηάξηνπ επηπέδνπ (ειεθηξ. πιεξσκέο)

 Τπεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο
•27 πξώηνπ επηπέδνπ
•27 δεπηέξνπ επηπέδνπ
•1 ηξίηνπ επηπέδνπ
•1 ηεηάξηνπ επηπέδνπ

Δεύηεπη ή Σπίηη δημοηική πύλη ζε επιζκετιμόηηηα ζηην Ελλάδα



ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ ΣΧΝ ΔΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΡΥΧΝ 

ΕΝΑΝΣΙ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΣΗΝ «ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΓΝΧΗ 

Ι.Τπνρξέσζε γηα παξνρή ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη

αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

ΙΙ: Τπνρξέσζε παξνρήο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ θαη πεξηερνκέλνπ.

ΙΙΙ: Τπνρξέσζε πηνζέηεζεο αλνηθηώλ πξνηύπσλ.

IV:Τπνρξέσζε πηνζέηεζεο πνιηηηθώλ πξάζηλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο

θαη επηθνηλσληώλ.

V:Τπνρξέσζε δηεπθόιπλζεο ηεο , κε ςεθηαθό ηξόπν , ζπκκεηνρήο.

VI: Τπνρξέσζε γηα θαηάξηηζε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;

3.3 Οδικόρ σάπηηρ ςλοποίηζηρ ηος οπάμαηορ



Κένηπο Ελεύθεπος Ανοικηού Λογιζμικού Ηπακλείος

• Γήκνο Ηξαθιείνπ

• Παλεπηζηήκην Κξήηεο

• Καζεγεηέο πιεξνθνξηθήο Β εθπαίδεπζεο

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;

3.3 Οδικόρ σάπηηρ ςλοποίηζηρ ηος οπάμαηορ

Εθαπμογέρ για ηοςρ πολίηερ

• Δθαξκνγή Virtual πεξηήγεζεο

• Δθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο

• Δθαξκνγή ζπιινγήο θαη 

παξαθνινύζεζεο 

πεξηβαιινληηθώλ κεηξήζεσλ

• Δθαξκνγή πιεξνθνξηώλ 

θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ



CommonFest

Opencoffe

Μαζεηηθό Φεζηηβάι ςεθηαθήο 

δεκηνπξγίαο

Κνηλόηεηεο Αλνηθηνύ Λνγηζκηθνύ

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;

Η κοινυνία ηυν πολιηών

3.3 Οδικόρ σάπηηρ ςλοποίηζηρ ηος οπάμαηορ



Πολιηικέρ , Υπημαηοδοηήζειρ και Επισειπημαηικά μονηέλα

Έξςπνορ 
οπγανιζμόρ 

Έξςπνη πόλη 
Έξςπνερ 
τηθιακέρ 

κοινόηηηερ

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;



4.Η δημιοςπγία ηος BRANDname

• ε πξαγκαηηθή ηαπηόηεηα ηεο πόιεο (city identity) ,

• ε εηθόλα ηεο πόιεο (city image) θαη

• ε ηνπνζέηεζε ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά (city positioning)

3.ΣΙ πξέπεη λα θάλνπκε ;



ΤΝΟΦΗ

1.Γηαηύπσζε ηνπ 
νξάκαηνο ηεο έμππλεο 

πόιεο

2.πιινγηθή δηαρείξηζε 
ηνπ νξάκαηνο

3. Γεκηνπξγία ελόο 
νδηθνύ ράξηε 

πινπνίεζεο ηνπ 
νξάκαηνο

4.Γεκηνπξγία 
Brandname

Σα πέληε βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


