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Πως εξασφαλίζουµε τα Data? 
Για υπάρχοντα συστήµατα/εφαρµογές 
  Δηµιουργία datasets/web services (σε επιλεγµένες σε πρώτη φάση εφαρµογές)  
  Χρηµατοδότηση 

  Ίδιοι πόροι 
  Προκήρυξη σχετικής δράσης από ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ή «Διοικητική 
Μεταρρύθµιση»  

Για νέα έργα που προκηρύσσονται 
  Πέραν των γενικών όρων για διαλειτουργικότητα, να υπάρχει πρόβλεψη (τεύχος 
δηµοπράτησης) στα παραδοτέα των αναδόχων για συγκεκριµένα datasets/web 
services 

Δεδοµένα τρίτων 
  Αξιολόγηση πληροφοριακού υλικού και αξιοποίηση του 



Παραδείγµατα Εφαρµογής 

Παράδειγµα 1: Δηµιουργία από την υπηρεσία µηχανογράφησης του Δήµου, µίας web 
υπηρεσίας για την παραγωγή αναφορών η οποία αξιοποιεί δεδοµένα που προέρχονται από 
διαφορετικές εφαρµογές (Οικονοµική Υπηρεσία, Λογισµικό Διαχείρισης Τεχνικών Έργων).  

Παράδειγµα 2: Ανάπτυξη Facebook Application µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα νέα 
του Δήµου 

Παράδειγµα 3: Αξιοποίηση πληροφορίας που αφορά τις επιχειρήσεις και τα Μνηµεία του 
Δήµου στο πλαίσιο της ανάπτυξης τουριστικού portal 

Παράδειγµα 4: Χρήση οικονοµικών στοιχείων (π.χ. οφειλών) από υπηρεσία άλλου Δηµόσιου 
φορέα. 

Παράδειγµα 5: Ανάπτυξη εφαρµογής σε Google Maps µε τα έργα που υλοποιεί ο Δήµος, 
αντλώντας τα απαιτούµενα δεδοµένα από το λογισµικό διαχείρισης έργων 

Παράδειγµα 6: Η δική σας ιδέα (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ?)…………… 



Εφικτότητα – Μοντέλο Διάθεσης 

 Υπάρχουν επιτυχηµένα αντίστοιχα case studies (Ην. Πολιτείες, 
Εσθονία, Αγγλία κ.α.) 

 Ανάπτυξη µια φορά της πλατφόρµας, και εγκατάσταση της σε 
κάθε φορέα µε την κατάλληλη παραµετροποίησης 
 Επιλογή συγκεκριµένων συχνά χρησιµοποιούµενων 
υπηρεσιών 

 Open Source 
 Σταδιακή εξάπλωση – χρήση 

 Σε πρώτη φάση οι φορείς που είναι έτοιµοι σε µεγάλο βαθµό 



Πλεονεκτήµατα / Σηµεία προσοχής 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
  Αξιοποίηση υπάρχουσας πληροφορίας 
  Ανάπτυξη νέων συνδυαστικών υπηρεσιών 
  Μείωση κόστους από επαναλαµβανόµενες εργασίες 
  Αποτελεσµατική αξιοποίηση των επενδύσεων σε έργα πληροφορικής 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
  Ποιότητα – Εγκυρότητα Δεδοµένων 
  Ασφάλεια δεδοµένων 
  Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης 



Επόµενα βήµατα 

Ο Δήµος Ηρακλείου µέσω του αρµόδιου Αντιδήµαρχου κ. Αλεξάκη αλλά και του 
υπεύθυνου µηχανογράφησης κ. Μοχιανάκη, έχει εκφράσει την πρόθεση του να 
συµµετάσχει στην υλοποίηση της πλατφόρµας σαν πιλοτικός φορέας. 

Η NovelTech παραµένει στην διάθεση σας προκειµένου σε συνεργασία και µε τον Δήµο 
Ηρακλείου να προχωρήσουµε στην παρουσίαση µιας αναλυτικότερης και 
λεπτοµερέστερης πρότασης όπου µέσα από την υλοποίηση της θα οφεληθούν οι Δηµόσιοι 
Φορείς. 
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