
Από τη µηχανοργάνωση των

υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη

Μοχιανάκης Κων/νος

Προϊστάµενος Πληροφορικής ∆ήµου Ηρακλείου



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

� Ευρυζωνικότητα – οπτικές ίνες

70 χιλ οπτικές ίνες που συνδέουν

-110 ∆ηµόσια κτίρια

-τα τρία τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ

-3 κεραίες wi-Max

 



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

� Ευρυζωνικότητα – Ασύρµατα
δίκτυα

Ασύρµατο δίκτυο µέσα στα κτίρια σε χώρους που κινούνται δηµότες

�Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου

�Αµφιθέατρο Ανδρόγεω

�Πολύκεντρο νεολαίας

�Αίθουσα Παπανδρέου



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

� Ευρυζωνικότητα

� Ασύρµατα
δίκτυα



Κάλυψη του ∆ικτύου

� Οκτώ κεντρικές πλατείες της πόλης

� Ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης

� Οκτώ κεντρικούς δρόµους

� Πάνω από 1 χιλ. µήκος της παραλιακής οδού Σοφ. 

Βενιζέλου όπου βρίσκονται χώροι αναψυχής, 2 

µουσεία, καφετέριες, κέντρο εκδηλώσεων και κέντρο

νεολαίας.



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

� 163 υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων

� Εξυπηρέτηση από ένα σηµείο µέσω
� ∆ηµοτικού διαδικτυακού Portal

� ∆ηµοτικών καταστηµάτων στα

� ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα &

� Χωριά



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

� e-ψηφοφορίες

� Forum

� ∆ιαβουλεύσεις

� Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού

� ∆ιακηρύξεις προµηθειών , έργων

� ∆ηµοσίευση αποφάσεων ∆ηµοτικού

Συµβουλίου και ∆ηµαρχιακής

Επιτροπής

e-∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

� ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



Από την µηχανοργάνωση στις

ψηφιακές δράσεις

� ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων Κρήτης και Αιγαίου σε Θέµατα

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στόχοι :

�∆ιατύπωση κοινής ψηφιακής πολιτικής

�Κοινές ψηφιακές δράσεις και αναζήτηση

χρηµατοδοτήσεων

�Ανάπτυξη δικτύων Οπτικών ινών και Ασύρµατων

δικτύων

�Τεχνική βοήθεια στους ∆ήµους του ∆ικτύου

∆ΙΚΤΥΟ ΙΚΑΡΟΣ



Το blog του ∆ικτύου



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Υποχρέωση για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο

διαδίκτυο και ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και

περιεχοµένου

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Υποχρέωση υιοθέτησης ανοικτών προτύπων

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Υποχρέωση διευκόλυνσης της , µε ψηφιακό τρόπο , 

συµµετοχής

� ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Υποχρέωση για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών



Συνεργασία των 4 διαδηµοτικών δικτύων της χώρας

� Συµµετοχή στη διαβούλευση για την αξιοποίηση

των ΜΑΝ
1. ∆ιεκδικούµε τη συµµετοχή στο διαχειριστικό σχήµα

2. Ενδιαφερόµαστε µόνο για την διαχείριση των υποδοµών

3. Ζώνες µε βάση κριτήρια

4. Απόφαση του ρόλου των ψηφιακών κοινοτήτων πριν την προκήρυξη

διαγωνισµού

� ∆ιατύπωση 7 σηµείων για κοινή δράση των

ψηφιακών κοινοτήτων της χώρας
1. Ένταξη όλων των ∆ήµων της χώρας στα δίκτυα

2. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ΜΑΝ

3. Επέκταση των ΜΑΝ.Ολοκλήρωση των έργων

4. Αξιοποίηση Ασύρµατων δικτύων

5. ∆ιασύνδεση των ΜΑΝ

6. Παρέµβαση στο σχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών και δικτύων

7. Προγραµµατικές συµβάσεις για Τεχνική βοήθεια στους ∆ήµους



Προγραµµατισµός ΕΣΠΑ

1. Ανάπτυξη επιπλέον ηλεκτρονικών υπηρεσιών

2. Παροχή υπηρεσιών µέσω ασύρµατου δικτύου

3. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

4. Ψηφιακές δράσεις Πολιτισµού

5. Ψηφιακές δράσεις στον Αθλητισµό

6. ∆ηµοτική Web TV

7. ∆ιαδηµοτική πύλη Αβάθµιας Τ. Αυτοδιοίκησης Κρήτης

8. Ψηφιακές δράσεις για µετανάστες

9. Ψηφιακές υπηρεσίες τηλεπρόνοιας

10. Ηλεκτρονική διαχείριση πάρκιγκ

11. ∆ιαδικτυακό φεστιβάλ νεολαίας

12. Ανάπτυξη ευφυούς οικισµού Βασιλειών



Από τον Ψηφιακό ∆ήµο στην

Ψηφιακή πόλη

1. Οικονοµική ανάπτυξη (Εταιρείες νέων Τεχν. ,Τεχν πάρκο, ΑΕΙ-ΤΕΙ …)

2. Εκπαίδευση (ψηφιακές δραστηριότητες σχολείων, σχολικό δίκτυο …)

3. Απασχόληση (εκπαιδευτικές δράσεις,on line αναζήτηση Εργασίας …) 

4. Περιβάλλον και ενέργεια (αύξηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών
στην προστασία του περιβάλλοντος …)

5. Φροντίδα υγείας (ψηφιακές δράσεις τηλεπρόνοιας και φροντίδας …)

6. Ασφάλεια ( Πολιτική προστασία, διαχείριση εκτάκτων αναγκών … )

7. Κοινωνική ενσωµάτωση (ΑΜΕΑ, ψηφιακός αναλφαβητισµός …)

8. Τουρισµός και πολιτισµός (υπηρεσίες τουρισµού και πολιτισµού … )

9. Αστικές µεταφορές (∆ιαχείριση κυκλοφορίας, πάρκιγκ …)

10. Τοµέας επικοινωνιών (αύξηση του ρόλου των οπτικών ινών και
ασύρµατων δικτύων …)

11. ∆ιαχείριση αστικού σχεδιασµού

12. Συνεργασίες

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΠΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ :


