
Ανοισηά Δεδομένα και  Έξςπνε πόλε

Μνρηαλάθεο Κσζηήο
Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο – επηθνηλσληψλ Γήκνπ Ηξαθιείνπ



Ηπάκλειο : Μια έξςπνε και ανοικηή πόλε

Αρ ξεκινήζοςμε από ηα βαζικά :

• Οι πόλειρ ρξεηάδνληαη ηαπηφηεηα, εμεηδηθεχζεηο

• Δπηηπρεκέλε νηθνλνκία είλαη ε εμεηδηθεπκέλε νηθνλνκία

• Κακηά πφιε δελ κπνξεί λα είλαη θαιή ζε φια ηα ζέκαηα

• ε ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλε εμεηδίθεπζε ησλ πφιεσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πφιεο κε ζηφρν

ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, 

ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.



Σα βήμαηα για ηεν επιηςσία

1.Γηαηχπσζε ηνπ 
νξάκαηνο ηεο έμππλεο 

πφιεο

2.Σπιινγηθή δηαρείξηζε 
ηνπ νξάκαηνο

3. Γεκηνπξγία ελφο 
νδηθνχ ράξηε 

πινπνίεζεο ηνπ 
νξάκαηνο

4.Γεκηνπξγία 
Brandname



Η διαηύπωζε ηος ζηπαηεγικού ζηόσος

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΡΥΩΝ 
ΕΝΑΝΣΙ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ 

Ι.Υπνρξέσζε γηα παξνρή ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη 
αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

ΙΙ: Υπνρξέσζε παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ.

ΙΙΙ: Υπνρξέσζε πηνζέηεζεο αλνηθηψλ πξνηχπσλ.

IV:Υπνρξέσζε πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.

V:Υπνρξέσζε δηεπθφιπλζεο ηεο , κε ςεθηαθφ ηξφπν , ζπκκεηνρήο.

VI: Υπνρξέσζε γηα θαηάξηηζε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ



Ηπάκλειο:Έξςπνε πόλε (Σηξαηεγηθφ ζρέδην – Σπλεξγαζίεο ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ – Σπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ  )

ςλλογική διασείπιζε ηων ζηόσων



Ανηαγωνιζηικόηεηα - αποηελέζμαηα

Intelligent Community Forum

Γηα ην 2012, 2013 θαη 2014

Τν Ηξάθιεην ζηηο 58 Δπξσπατθέο πφιεηο πνπ

αμηνινγήζεθαλ ζην δηαγσληζκφ ηεο EE,

“ icapital of Europe “

πνπ θέξδηζε ε Βαξθειψλε (2014)



Open Knowledge Fountation

Αξιολόγεζε πόλεων για ηιρ επιδόζειρ 

ζηα OPEN DATA



Ο ανηαγωνιζμόρ διαθοπεηικών ζσεδίων

Η πξφθιεζε 
• Η πιαηθφξκα αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο πφιεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

αλνηθηά πξφηππα, κε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ, κε έλα 

ζπλδπαζκφ έηνηκσλ θιεηζηψλ εθαξκνγψλ αιιά θαη εθαξκνγψλ 

αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, ηξνπνπνηήζηκνπ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ , 

ζηεξηγκέλνπ ζε ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζε πιαίζην δηαθάλεηαο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο.

• Τν ζηνίρεκα ζα είλαη αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο. Αλνηθηά δίθηπα 

θαηλνηνκίαο, πξνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο κε αλαζρεδηαζκφ ησλ 

κνληέισλ πνπ δεκηνπξγνχλ ςεθηαθά ράζκαηα. 

• Γη’απηφ ν Γήκνο Ηξαθιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

θαη ην ζχιινγν θαζεγεηψλ Ββάζκηαο εθπαίδεπζεο ίδξπζαλ ην Κέληξν 

Διεχζεξνπ Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλνηθηψλ 

πξνηχπσλ θαη ηνπ Διεπζ.Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ.



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ να κάνοςμε ;

• Αλνηθηά δεδνκέλα

• Αλνηθηφ πεξηερφκελν 

• Αλνηθηή δηαθπβέξλεζε

• Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ

Ηξάθιεην :

www.heraklionopencity.gr

www.heraklionsmartcity.gr

Τα Big Data ηεο πφιεο

Apps, Apps θη άιια Apps

http://www.heraklionopencity.gr/
http://www.heraklionsmartcity.gr/


CommonFest

Opencoffe

Μαζεηηθφ Φεζηηβάι ςεθηαθήο 

δεκηνπξγίαο

Κνηλφηεηεο Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ

Η κοινωνία ηων πολιηών.

Ο από ηα κάηω ζσεδιαζμόρ

Η κοινωνία ηων πολιηών



NYC Open Data



Amsterdam Dashboard 



Σοπική διακςβέπνεζε :Ανοικηά δεδομένα 

και διαθάνεια

• Γηαχγεηα 

• δηαγσληζκνί , πξνκήζεηεο

• πξνζιήςεηο 

• απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ

• πνξεία πξνυπνινγηζκνχη

• Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία

• Δθινγηθά απνηειέζκαηα

• Σηαηηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο

• Πνπ έρεη wi-fi hotspots

• Πεξηερφκελν 

πρ Τνπξηζηηθφ



Σοπική διακςβέπνεζε :Ανοικηά δεδομένα και 

ζςμμεηοσή ηων πολιηών ζηε δωή ηερ πόλερ

Πιαηθφξκεο ζπκκεηνρηθφηεηαο

• Σπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο

• Γηαβνπιεχζεηο

• Γήισζε πξνβιεκάησλ

• Πξνζβαζηκφηεηαο – θηλεηηθφηεηαο

• Κπθινθνξηαθά



Πλαηθόπμερ ζςμμεηοσικόηεηαρ 

:Popularize



Hack4MedCrete HOMER project



Παπαδείγμαηα ζηεν Ελλάδα

• eAsti Γήκνπ Γιπθάδαο

• City of errors

• Βειηηψλσ ηε πφιε κνπ (Urenio)

• ΣπλΑζελά Γήκνπ Αζελαίσλ

• Human Grid ηνπ TEDxAthens

• OpenKorinthos



Εςσαπιζηώ για ηεν πποζοσή ζαρ


