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Έξυπνες πόλεις vs Έξυπνοι Δήμοι 



Δήμοι της 
Περιφέρειας

 Ορεινοί ή Νησιωτικοί Δήμοι

 Μικροί ή Μεσαίοι Δήμοι

 Μεγάλες χωρικές εκτάσεις 

 Επιπλέον Αρμοδιότητες 
 Ύδρευση & Αποχέτευση 

 Διαχείριση ρεμάτων

 Αγροτική οδοποιία  

 Παραλίες κ.α.



Προβλήματα

Υποστελέχωση

Ανειδίκευτο προσωπικό 

Έλλειψη πόρων

Απαρχαιωμένες υποδομές

Άγνοια των ΤΠΕ

Πολίτες με ελλείπεις γνώσεις ΤΠΕ

Εκτεταμένα δίκτυα 



Δήμαρχε πρέπει να γίνουμε και εμείς smart 
city!



Να γίνουμε 
και εμείς 

σαν τα 
Τρίκαλα



Πώς θα γίνει η μετάβαση;

 Καταγραφή εξοπλισμού, υποδομών  και λύσεων 

 Στρατηγικό σχέδιο 

 Εσωτερική διαβούλευση με τις υπηρεσίες 

 Επικοινωνία με τους φορείς

 Διαβούλευση με την κοινωνία 

 Ανάπτυξη λύσεων 

 Τεχνικά έργα με υποδομές για ΤΠΕ  



Ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας

 4 πρώην Δήμοι  + 1 Κοινότητα 

 26 Τοπικές Κοινότητες 

 Πληθυσμός Δήμου: 25.814 

 Το λιμάνι κατέχει τη 2η θέση σε κίνηση επιβατών

 Ηγουμενίτσα: πόλη 60 ετών

 Οικονομία
 Τουρισμός 

 Υπηρεσίες 

 Αγροτοκτηνοτροφία



Αποτελέσματα πρώτης καταγραφής! 

 Περιορισμένη χρήση του ΠΣ  

 Απαρχαιωμένος εξοπλισμός  

 30 και πλέον ανενεργές τηλεφωνικές γραμμές 

 Καμία καταγραφή εξοπλισμού 

 Ανενημέρωτη Ιστοσελίδα από το 2008 

 Επικοινωνία με φαξ 

 Μεγάλα email (π.χ. grafeio.dimarxou@1345.syzefxis.gov.gr)

 Απουσία συστήματος καταγραφής αιτημάτων 



Τι κάναμε 

 Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος 

 Τηλεέλεγχος – τηλεδιαχείριση ύδρευσης  

 Νέα ιστοσελίδα & Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 

 Εφαρμογή για καταγραφή των προβλημάτων 

 Ψηφιοποίηση των εισερχόμενων 

 Αντικατάσταση των Η/Υ (75%)

 Αναδιάταξη δικτυού Εκτυπωτών 

 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας 

 Wi-Fi hotspots 



Προβλήματα

 Πολυνομία 

 Μη ύπαρξη σχετικής νομοθεσία 

 Ασταθές οικονομικό περιβάλλον

 Συναρμοδιότητες 

 Βιωσιμότητα

 Λύσεις που δεν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 



Επόμενα Βήματα 

 Στρατηγικό σχέδιο για έναν έξυπνο Δήμο
 Monitoring για πλημμύρες 
 Νέα Ιστοσελίδα (mobile, τουρισμός)
 Ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων 
 Ψηφιακές υπογραφές σε όλους 
 Έξυπνη Στάση 
 Opendata
 Πράσινος και Έξυπνος Οδοφωτισμός
 Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων
 Ηλεκτροκίνηση 



Κίνητρα για 
την αλλαγή

Εξοικονόμηση πόρων

Διαφάνεια 

Βελτιστοποίηση τρόπου λήψης 
αποφάσεων 

Υποστήριξη αποφάσεων 

Βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών 



Μαζί με τους πολίτες!

 Ενημέρωση Πολιτών για την βιώσιμη Κινητικότητα 

 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας  

 Ευρωπαϊκό Βραβείο  

 Εθνικό Βραβείο  



Μαζί με την τοπική κοινωνία



Φυσικό τοπίο, μοναδικής ομορφιάς, η 
πανέμορφη δαντελωτή ακτογραμμή 
του Δήμου Ηγουμενίτσας !


