
3ο ΚΠΣ, «κοινωνία της πληροφορίας» και Δήμος Ηρακλείου 
 
Ο Δήμος Ηρακλείου θέτοντας ως πρώτο στόχο του την εξυπηρέτηση των δη-
μοτών και πιστεύοντας ότι η δημιουργία ψηφιακού χάσματος στην κοινωνία 
είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος ,σχεδίασε και άρχισε να υλοποιεί μια σειρά έρ-
γων στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ και του επιχειρησιακού προγράμματος «κοινω-
νία της πληροφορίας».  
Στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι, η Κοινωνία της Πληροφορίας που 
διαμορφώνεται, να είναι µια κοινωνία για όλους.Μια κοινωνία χωρίς ανισότη-
τες στην πρόσβαση της ψηφιακής τεχνολογίας και χωρίς κινδύνους από τη 
χρήση της για τα δικαιώματα του πολίτη και την  ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης. 
Με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2004 ο Δήμος είχε χαράξει 
την στρατηγική διεκδίκησης κονδυλίων για μια σειρά έργων που άρχισαν να 
υλοποιούνται. 
Α. Δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο για όλους. 
Στον Δήμο Ηρακλείου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η υλοποίηση μητροπολιτικού 
δικτύου οπτικών ινών που σε πρώτη φάση θα συνδέσει όλες τις δημόσιες υ-
πηρεσίες και στη συνέχεια θα δώσει στους κατοίκους της πόλης μας γρήγορη 
και φτηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
Για να βοηθηθούν οι πολίτες που δεν διαθέτουν εξοπλισμό στο σπίτι ή την ερ-
γασία τους δημιουργούμε τοπικά κέντρα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο 
κατανεμημένα έτσι ώστε γεωγραφικά να καλύπτουν ολόκληρη την πόλη.Σε 
πρώτη φάση δημιουργούνται στο Πολύκεντρο νεολαίας, στο αθλητικό κέντρο 
στις Πατέλες και στην πρώην Λαχαναγορά. 
Β. Δημιουργία νέας Δημοτικής πύλης (portal) για παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω της πύλης αυτής ο δημότης θα μπο-
ρεί: 
1. Να υποβάλει προς τη Δημοτική αρχή αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών, 
καθώς επίσης και να παίρνει πληροφορίες από τις δημοτικές υπηρεσίες. 
2. Να παίρνει απάντηση σε αιτήματά του μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά 
πιστοποιητικά όταν κατοχυρωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή. 
3. Να παίρνει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως δημοτική και φο-
ρολογική ενημερότητα. Να κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές και να παίρνει ειδο-
ποιήσεις. 
4. Να διατυπώνει την γνώμη του σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, άλλες ψη-
φοφορίες και forum ανταλλαγής ιδεών. 
5. Να ενημερώνεται για τοπικά γεγονότα, εκδηλώσεις κτλ και να έχει πρόσβα-
ση σε χρηστικές πληροφορίες όπως κινηματογράφοι, διανυκτερεύοντα φαρ-
μακεία κ.ά. 
Γ. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. 
Ψηφιοποίηση των αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και όλων 
των τοπικών εφημερίδων από τον 19ο αιώνα μέχρι περίπου το 1960. 
Δ. Έργα εκμετάλλευσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, ώστε 
να αποκτήσει ο Δήμος ενοποιημένα ψηφιακά αρχεία για το σύνολο του πολε-
οδομικού συγκροτήματος της πόλης, γεγονός που θα βελτιώσει αποφασιστικά 
την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες που συναλλάσσονται με την πολεοδο-
μία του Δήμου. 
 
 



α/α Τίτλος Έργου Περιγραφή Προϋπολογισμός 
(€) Χρηματοδότηση 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξο-
πλισμού για την δημιουργία Τοπι-
κών Κέντρων Πρόσβασης στο Δια-

δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου 

Προμήθεια και εγκατά-
σταση εξοπλισμού για την 
δημιουργία Κέντρου Πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο στο 

Δήμου Ηρακλείου 

61.504,00 

Μέτρο 1.5 «Προώθη-
ση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας» Π.Ε.Π. 
Κρήτης 2000-2006 

2 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση Δήμου 
Ηρακλείου 

Δημιουργία πλατφόρμας 
για την πρόσβαση των 
Δημοτών στις υπηρεσίες 
του Δήμου μέσω Διαδι-

κτύου. 

250.000,00 Μέτρο 2.2 «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» 

3 
Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης Δήμου Ηρα-

κλείου 

Προμήθεια και εγκατά-
σταση εξοπλισμού και 

συστήματος διάθεσης δη-
μόσιας πληροφορίας και 
ψηφιακών υπηρεσιών η-
λεκτρονικής κυβέρνησης 

μέσω διαδικτύου. 

110.500,00 

Μέτρο 1.5 «Προώθη-
ση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας» Π.Ε.Π. 
Κρήτης 2000-2006 

4 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφο-
ριών και Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

στον Δήμο Ηρακλείου 

Δημιουργία ενός Γεωγρα-
φικού Συστήματος Πλη-
ροφοριών με στόχο την 
παροχή εξυπηρέτησης 

του πολίτη. 

637.300,00 Μέτρο 2.4 «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» 

5 Ηλεκτρονικό Σύστημα περιήγησης 
στην παλιά πόλη του Ηρακλείου 

Προμήθεια και εγκατά-
σταση εξοπλισμού και 
εργαλείου κατασκευής 
δικτυακών πυλών και 

προσαρμογή της δικτυα-
κής πύλης στις ανάγκες 
του έργου, συλλογή, ψη-
φιοποίηση, καταχώρηση, 
μετάφραση και τεκμηρίω-

ση υλικού. 

150.000,00 Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-
2006 

6 Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ι-
νών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 

Τοποθέτηση δικτύου οπτι-
κών ινών στους Δήμους 
Ηρακλείου & Ν. Αλικαρ-
νασσού με σκοπό την η-
λεκτρονική  διασύνδεση 
όλων των Δημόσιων Υπη-
ρεσιών της περιοχής. 

2.880.000,00 
 

Μέτρο 4.2 «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» 

7 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
Εγγράφων 

Ψηφιοποίηση Εφημερίδων 
και εγγράφων 18ου αιώνα  199.998,00 «Κοινωνία της Πληρο-

φορίας» 

8 Δήμος Ηρακλείου Βήματα στον 
Πολιτισμό και την παράδοση 

Ψηφιοποίηση Οπτικοαου-
στικού υλικού Βικελαίας 

Βιβλιοθήκης 
80.664,00 «Κοινωνία της Πληρο-

φορίας» 

 
 


