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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρόταση στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας του Δήμου μέσα από την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και ευφυών τεχνολογιών. 

Η πρόταση συμβάλει στην υλοποίηση βασικών εθνικών στρατηγικών στόχων: 

 Ασφάλεια και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε όλες τις καθημερινές συναλλαγές,  

 Παραγωγική αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου και  

 Εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.  

Τα συστήματα, που προτείνονται στα πλαίσια του παρόντος, υπηρετούν την ολοκλήρωση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού βασικών λειτουργιών του Δήμου θα λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και 
στόχος είναι να φιλοξενούνται στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). 

Η πρόταση έχει στο κέντρο της τον πολίτη, γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται λύσεις και δημιουργούνται 
υποδομές με στόχο την παροχή υπηρεσιών 5ου επιπέδου. Περιλαμβάνει στον πυρήνα της, τρείς κεντρικές 
δράσεις  οι οποίες εντάσσονται στον ΑΞΟΝΑ| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: 

 Επιχειρησιακή Συνέχεια – Εκσυγχρονισμός Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βάσει Διαδικασιών 

 Εξυπηρέτηση Συναλλαγών Πολιτών και Επιχειρήσεων 

 

2 ΑΞΟΝΑΣ| ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.1 Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης  - Open1|ParkaLot  

Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (management tool) το οποίο θα  λειτουργεί σαν  διαχειριστικό εργαλείο 
για τoν πλήρη έλεγχο της συνολικής  υποδομής στάθμευσης από τον φορέα. Αρθρωτή, πλήρως επεκτάσιμη 
εφαρμογή, με δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτα υποσυστήματα, web based, cloud based η οποία θα 
συγκεντρώνει επεξεργάζεται, οπτικοποιεί και  θα διαμοιράζει, σε πραγματικό χρόνο,  τη σηματοδότηση όπως 
αυτή αποστέλλεται από την τεχνολογική υποδομή για το σύνολο των λύσεων στάθμευσης.  Ο φορέας μέσω 
της πλατφόρμας θα μπορεί να παρακολουθεί και να εξάγει αυτοστιγμεί συμπεράσματα για το σύνολο των 
θέσεων στάθμευσης που εξυπηρετούνται με τεχνολογικά μέσα και μη, καθώς και να ενημερώνεται για την 
εν γένει κατάσταση των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην υποδομή.   

Περιλαμβάνει:  

- Διαχείριση παρόδιων θέσεων στάθμευσης με πληρωμή ή μη 

- Διαχείριση θέσεων ειδικού σκοπού (ΑΜΕΑ, Φορτοεκφόρτωσης, Αποτροπής κ.ο.κ) 

- Διαχείριση Θέσεων Μονίμων Κατοίκων  

- Διαχείριση κλειστών – υπαίθριων χώρων στάθμευσης  

- Διαχείριση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 

- Διαχείριση Παραβάσεων ΚΟΚ & Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, το οποίο καταγράφει και 
διαχειρίζεται τις Κλήσεις που εκδίδονται για τις πάσης φύσεως παραβάσεις οχημάτων 

- Mobile application για τον οδηγό, μέσω του οποίου μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο   
για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
χαρτογράφησης πληρωμών και να προβαίνει στην πληρωμή του τιμήματος στάθμευσης με 
πολλαπλούς τρόπους. 
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- Διαχείριση συνεργαζόμενων καταστημάτων για εναλλακτικό τρόπο πληρωμών, με πλήρως 
ηλεκτρονικά μέσα 

- Διασύνδεση με infopayment kiosks για πληρωμές σε απομακρυσμένα σημεία 

 

3 ΆΞΟΝΑΣ| ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

3.1 Έξυπνοι Κάδοι Απορριμμάτων – Open1|Waste Management 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο διαχειρίζεται έξυπνους κάδους ανακύκλωσης. Αρθρωτή, 
πλήρως επεκτάσιμη εφαρμογή, με δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτα υποσυστήματα, web based, 
cloud based η οποία θα συγκεντρώνει επεξεργάζεται, οπτικοποιεί και  θα διαμοιράζει, σε πραγματικό χρόνο,  
την σηματοδότηση όπως αυτή αποστέλλεται από την τεχνολογική υποδομή για το σύνολο των κάδων 
ανακύκλωσης. H αποτύπωση θα πραγματοποιείται σε γεωχωρικό υπόβαθρο και ανάλογα με τον όγκο 
πλήρωσης των κάδων θα δημιουργούνται μια σειρά από ειδοποιήσεις για την εκκένωση αυτών.  

Άμεση διαλειτουργικότητα με το σύστημα διαχείρισης γραφείου κίνησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων 
του φορέα, ούτως ώστε οι ειδοποιήσεις να αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, να δημιουργείται ένα 
optimum route planning και τα απορριμματοφόρα να δρομολογούνται με τον ιδανικότερο και 
ουσιαστικότερο τρόπο για την συλλογή των απορριμμάτων ανακύκλωσης.  

Παράλληλα η πληροφορία για την τοποθεσία των κάδων ανακύκλωσης, του τύπου αυτών, της πληρότητάς 
των και του optimum route planning θα προσφέρεται και μέσω mobile application για τους οδηγούς των 
απορριματοφόρων που βρίσκονται εν κινήσει.   

3.2 Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων – Open1| 
Fleet 

Το Open1│FLEET είναι μία cloud - web εφαρμογή διαχείρισης γραφείων κίνησης & στόλου οχημάτων. 
Απευθύνεται στα γραφεία κίνησης και γενικότερα στα τμήματα των φορέων που είναι επιφορτισμένα με 
την διαχείριση στόλου οχημάτων. Στόχος του συστήματος είναι η εκτέλεση όλων των καθημερινών 
εργασιών εύκολα, γρήγορα και οργανωμένα. 

Το Open1│FLEET συνοπτικά. 

 Φιλοξενείται τόσο σε υπολογιστική υποδομή νέφους (Cloud) όσο και στις υποδομές του Δήμου (on-
premise). 

 Παρέχει mobile app για τον οδηγό – ψηφιακά δελτία κίνησης. 

 Αξιοποιεί τα δεδομένα τηλεμετρίας για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των καθημερινών 
εργασιών. 

 Παρέχει διαλειτουργικότητα μέσω web service με άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

 Καλύπτει με πληρότητα το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του στόλου οχημάτων 

 Παρέχει αναλυτικά δεδομένα λειτουργίας και κόστους των οχημάτων.  

Μητρώο Οχημάτων 

Περιλαμβάνει το σύνολο των σταθερών στοιχείων και χαρακτηριστικών του οχήματος καθώς και τα ιστορικά 
στοιχεία κίνησης (διαδρομές, καταναλώσεις, βλάβες κλπ) με δυνατότητα επεξεργασίας και προβολής (π.χ 
μηνιαίο δελτίο). 

Τήρηση αναλυτικών στοιχείων για Έλεγχος ΚΤΕΟ, Τέλη Κυκλοφορίας, Σέρβις, Αλλαγή Λαδιών, Βλάβες, 
Ασφαλίσεις, Ανταλλακτικά κλπ  
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Μητρώο Οδηγών  

Αναλυτική καρτέλα οδηγού με στοιχεία ταυτότητας και επαγγελματικής ικανότητας (διπλώματα, Π.Ε.Ι., κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου άδειες, ). Το σύστημα παρέχει την παρακολούθηση των βαρδιών των οδηγών. Μέσα 
από μηνιαία, εβδομαδιαία ή και ημερήσια απεικόνιση, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει και να 
καθορίσει τις βάρδιες για έναν ή περισσότερους οδηγούς. 

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει και να επεξεργαστεί τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό βαρδιών κάθε 
οδηγού, και να προγραμματίσει τους επόμενους, θέτοντας ώρες, ημερομηνία και συχνότητα. 

Δελτία Κίνησης 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των δελτίων κίνησης και διαταγών πορείας. Η 
σημαντικότερη οντότητα για την ορθή λειτουργία ενός γραφείου κίνησης, μιας μεταφορικής εταιρίας ή ενός 
οργανισμού που χρειάζεται μια αυτοματοποιημένη διαχείριση. 

Το σύστημα παρέχει πολλαπλές δυνατότητες απλοποίησης και αυτοματοποίησης όπως: 

 Διαχείριση δρομολογίων που επαναλαμβάνονται συχνά με καταχώρηση αφετηρίας, προορισμού και 
ενδιάμεσων στάσεων.  

 Έκδοση εντολών κίνησης για χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χρήστη σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της υπηρεσίας. 

 Μαζική Έκδοση Εντολών Κινήσεων με Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής κινήσεων από μία ημερομηνία 
σε άλλη και μαζικής εκτύπωσης κινήσεων μίας ημερομηνίας από μία και μόνο οθόνη. 

 Δυνατότητα προσυμπλήρωσης των πεδίων του Δελτίου με βάση προηγούμενο δελτίο κίνησης.  

Καύσιμα - Πιστοποίηση Τιμών 

Δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας Εντολής Προμήθειας Καυσίμων. Μαζική ενημέρωση τιμών με βάση 
τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Εμπορίου.  

Παρακολούθηση εσωτερικής αντλίας καυσίμων.  

Πλάνα Συντηρήσεων 

Το σχέδιο συντήρησης επιτρέπει τη μαζική ενημέρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την τακτική 
συντήρηση οχημάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Για οχήματα της ίδιας κατηγορίας ορίζεται με βάση 
το εγχειρίδιο χρήσης τους το χρονικό η χιλιομετρικό όριο στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί μία εργασία 
συντήρησης. Με την καταχώρηση ενός σχεδίου συντήρησης ενημερώνονται αυτόματα οι καρτέλες των 
οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η τυποποίηση ενεργειών βάσει πλάνων συντήρησης ανά 
κατηγορία οχημάτων και λήψη σχετικών ειδοποιήσεων ανά όχημα καθιστώντας την διαχείριση συντηρήσεων 
οχημάτων στόλου ευκολότερη και αποδοτικότερη. 

Βλάβες/Επισκευές 

Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης μητρώου βλαβών και επισκευών οχημάτων που επιτελέστηκαν σε αυτές.  

Δυναμικές Αναφορές  

Παρέχεται πλήθος εκτυπώσεων τόσο για την καθημερινή εργασία (δελτία κίνησης, καταστάσεις κλπ) όσο και 
για την τεκμηρίωση της χρήσης και βέλτιστης αξιοποίησης του στόλου οχημάτων(καταναλώσεις, συντηρήσεις 
κλπ ). Δυνατότητα δυναμικού συνδυασμού διαφορετικών πηγών δεδομένων και γραφική απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων.  

Διαχείριση και Παρακολούθηση Δαπανών  

 Κατηγοριοποίηση προμηθευτών όπως Πρατήρια, ΚΤΕΟ, Συνεργεία, Ασφάλεια κλπ  

 Διασύνδεση με συστήματα οικονομικής διαχείρισης μέσω web services. 

 Λήψη παραστατικών από προμηθευτές  
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Ειδοποιήσεις 

Το σύστημα παρέχει δυναμικό σύστημα ειδοποιήσεων για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των 
οχημάτων/μηχανημάτων ή των οδηγών προσφέροντας γρήγορη εποπτική εικόνα των εργασιών του στόλου 
οχημάτων και δυνατότητα άμεσης διαχείρισης και εκτέλεσης μιας ενέργειας.  

Τηλεμετρία  

Αξιοποιούνται τα δεδομένα τηλεμετρίας για την αυτόματη συμπλήρωση δελτίων κίνησης και την ενημέρωση 
της συνολικής εικόνας των στοιχείων κίνησης του οχήματος (διαδρομές, αποστάσεις, καταναλώσεις κλπ ). 
Αποτύπωση σε χάρτες και τήρηση ιστορικού διαδρομών. Δυνατότητα ορισμού ζωνών στις οποίες επιτρέπεται 
ή αντίστοιχα απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων. 

Mobile εφαρμογή  

Το Open1│FLEET trip ψηφιοποιεί την τήρηση των δελτίων κίνησης καταργώντας το χαρτί. Τα στοιχεία 
συλλέγονται από την τηλεμετρία, επιβεβαιώνονται από τον οδηγό, ενημερώνεται η κεντρική βάση 
δεδομένων και επικυρώνονται από τον υπεύθυνο του γραφείου κίνησης.  

Παράλληλα η εφαρμογή προσφέρει στον οδηγό δυνατότητες όπως : 

 Λίστα επιθεώρησης οχήματος μέσω wizard 6 διαδοχικών βημάτων πριν την διαδρομή Ενημέρωση για 
ιστορικό συντήρησης οχήματος και καταγραφή ανάγκη συντήρησης 

 Καταγραφή συμβάντων και εισαγωγή αρχείων και φωτογραφιών 

 Ενημέρωση για λεπτομέρειες εξοπλισμού οχήματος 

 Πρόσβαση σε εγχειρίδια του οχήματος  

 

4 ΑΞΟΝΑΣ| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4.1 Σύστημα Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων  - Open1|Cemetery  

Το Open1 Cemetery είναι web εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους γνωστούς φυλλομετρητές (Edge, Explorer, 
Google chrome, Safari, Firefox) υλοποιημένη με τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού.  Το Open1 Cemetery 
προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση των κοιμητηρίων που διαχειρίζεται ο Δήμος 
καθώς και την παρακολούθηση των εσόδων του. Διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
«Οικονομικής Διαχείρισης» της OTS και η φιλοξενία του συστήματος παρέχεται τόσο σε υπολογιστική 
υποδομή νέφους (Cloud) όσο και στις υποδομές του Δήμου (on-premise). 

Το Open1 Cemetery υποστηρίζει γεωχωρικές βάσεις δεδομένων τεχνολογιών Open Source Geospatial 
Foundation και κατ’ επέκταση γραφική αποτύπωση των γεωχωρικών στοιχείων του Κοιμητηρίου (τάφοι, 
οστεοθήκες, χώροι τελετών κλπ). 

Οι Ενότητες που περιλαμβάνει είναι τα Σταθερά Στοιχεία που απαρτίζουν ένα Κοιμητήριο, καθώς και οι 
Διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη λειτουργία του.  Επιπλέον, αποτελείται από την ενότητα των 
Οικονομικών, η οποία αφορά τη διασύνδεση με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και σχετίζεται με τις 
κινήσεις εσόδων που απορρέουν από τη δραστηριότητά του. Τέλος, η ενότητα των Παραμετρικών 
περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις, που είναι απαραίτητες για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 

Άλλη μία σημαντική δυνατότητα – λειτουργίας της εφαρμογής είναι η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση (μέσω 
του Internet) των υπόχρεων ενός θανόντα ή Γραφείου Τελετών μέσω προαγοράς υπηρεσιών. Το σύστημα 
μπορεί εύκολα να επεκταθεί με την ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών για την παροχή απομακρυσμένων 
υπηρεσιών εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, κάθε γραφείο τελετών/υπόχρεος θανόντα θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση στο ΠΣΔΚ / Διαδικτυακή Πύλη με δικό του λογαριασμό ώστε να μπορεί να λαμβάνει 
μία σειρά από υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες θα αφορούν διαδικασίες όπως την κράτηση ελεύθερου τάφου, 
την ηλεκτρονική πληρωμή του, την πληρωμή τελών και μια σειρά σχετικών υπηρεσιών. Αυτή η δυνατότητα 
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αποτελεί στη πραγματικότητα το front-end σημείο μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αγοράζουν μία σειρά από υπηρεσίες που σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στους υπόχρεους και τα 
Γραφεία Τελετών. 

Ενότητες 

Το Σύστημα αποτελείται από τις Ενότητες: Διαδικασίες, Σταθερά Στοιχεία, Οικονομικά & Παραμετρικά μέσων 
των οποίων γίνεται εσωτερική διαχείριση των Οικονομικών και Διοικητικών λειτουργιών των Κοιμητηρίων. 

1. Διαδικασίες: Στην ενότητα των Διαδικασιών περιλαμβάνονται όλες οι βασικές λειτουργίες που 
αφορούν ένα Κοιμητήριο (Θανόντες, Παραχωρήσεις Οικογενειακών Τάφων, Τελετές, Αφές Κανδηλιών, 
Εργασίες, Αιτήσεις, Εργολήπτες, Πρόσωπα, Τοποθετήσεις, Ραντεβού Εκταφής, Κινήσεις Ψυκτικών 
Θαλάμων, Εκτυπώσεις) 

2. Σταθερά Στοιχεία: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της καταχώρησης και παρακολούθησης των δομικών 
στοιχείων του Κοιμητηρίου. Μπορεί είτε να προσθέσει, είτε να αναζητήσει και να προβάλει μια 
υπάρχουσα εγγραφή και να τη μεταβάλλει αν απαιτείται (όπως π.χ. να απενεργοποιήσει/ 
αποχαρακτηρίσει έναν τάφο). Επίσης, σε κάθε μια από τις καρτέλες των σταθερών στοιχείων ο χρήστης 
μπορεί να ορίσει και σε χάρτη ή να προβάλει πολύγωνο το οποίο καθορίζει στο χάρτη τη θέση του 
συγκεκριμένου στοιχείου. 

Στην ενότητα των Σταθερών Στοιχείων περιλαμβάνονται όλες οι οντότητες που απαρτίζουν το 
κοιμητήριο (Τάφοι, Διαθεσιμότητα Τάφων, Οστεοθήκες, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Χώροι Τελετών, 
Οστεοφυλάκια, Χωνευτήρια, Κοιμητήρια, Αποτεφρωτήρια 

3. Οικονομική Διαχείριση: Το Συστήμα είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με το σύστημα «Οικονομική 
Διαχείριση» της OTS αλλά διαθέτει την υποδομή διασύνδεσης με άλλα συστήματα εφόσον διατεθούν 
τις ανάλογες δυνατότητες διαλειτουργικότητας.  

Στην ενότητα των Οικονομικών περιλαμβάνονται όλες οι βασικές λειτουργίες χρεώσεων/οφειλών που 
αφορούν ένα Κοιμητήριο. Οι βασικές υπό-ενότητες είναι (Βεβαιωτικά, Χρηματικοί Κατάλογοι, 
Οικονομικές Περίοδοι, Χρεώσεις) 

4. Παραμετρικά: Στην ενότητα των παραμετρικών γίνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την έναρξη 
λειτουργείας του συστήματος, αλλά και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα παραμετρικά δεδομένα είναι 
απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής με βάση τον Τρόπο Λειτουργίας και Διαχείρισης 
ενός ή πολλών Κοιμητηρίων. Οι Βασικές υπό-ενότητες είναι (Χώρες, Διοικητικές Δομές, Τμήματα, 
Ληξιαρχεία, Θρησκείες, Κατηγορίες Τάφου, Κατηγορίες Οστεοθήκης, Τύποι Εργολήπτη, Τύποι Χρέωσης, 
Γραμμές Τύπου Χρέωσης, Τύποι Χρεώσεων ανά ενότητα, Λογαριασμοί Εσόδων, Τύποι Τοποθέτησης, 
Αλληλουχίες Τύπων Τοποθέτησης, Τύποι Εξαγωγής Τοποθέτησης, Τύποι Παράτασης, Τύποι Τελετής, 
Περίοδοι Διαθεσιμότητας Τελετών, Περίοδοι Απαγόρευσης Τελετών, Τύποι Αίτησης, Τύποι 
Δραστηριότητας, Τύποι Εργασίας, Τύποι Εγγράφων, Τύποι Εγγράφων ανά ενότητα, Εκτυπωτικά, Τύποι 
Παραχώρησης, Τελετές) 

Υποσύστημα Γεωχωρικής Πληροφορίας  

Το σύστημα διαχειρίζεται, απεικονίζει και αξιοποιεί τα γεωχωρικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών 
θέασης και μεταφόρτωσης. Η βάση δεδομένων είναι χωρικά ενεργοποιημένη και συμβατή με τα πρότυπα 
του OGC.  Το front end προβολής χαρτών υλοποιείται από ελεύθερες βιβλιοθήκες διαδικτυακής 
χαρτογραφίας. Το σύστημα υποστηρίζει:  

1. Εισαγωγή και αποθήκευση των χωρικών δεδομένων των Κοιμητηρίων. 

2. Δημιουργία και αποθήκευση μεταδεδομένων για τα χωρικά δεδομένα, 

3. Χωρική ανάλυση των δεδομένων 

4. Εξαγωγή δεδομένων σε ανοιχτά ψηφιακά πρότυπα στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας. 

Προσφέρει δυνατότητες όπως:  
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 καταχώρηση πολυγώνου τάφου πάνω σε χάρτη  

 προβολή πολυγώνου τάφου μέσα στην καρτέλα του τάφου 

 τα αποτελέσματα αναζήτησης με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων αποτυπώνονται πάνω στον 
χάρτη. Χρησιμοποιείται χρωματικός κώδικας πολυγώνων. Ενδεικτικά κατά την αναζήτηση 
διαθέσιμων τάφων το σύστημα προβάλει  το αποτέλεσμα τόσο σε λίστα όσο και πάνω στο χάρτη 
του κοιμητηρίου. 

 Με την επιλογή πολυγώνου προβάλλονται οι πληροφορίες του τάφου.  

4.2 Ψηφιακή Πλατφόρμα  Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών - Open1|MarketPlace  

Το OPEN 1|Marketplace αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των Υπαίθριων 
Αγορών σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Είναι web εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους γνωστούς 
φυλλομετρητές (Edge, Explorer, Google chrome, Safari, Firefox) και η φιλοξενία του συστήματος παρέχεται 
τόσο σε υπολογιστική υποδομή νέφους (Cloud) όσο και στις υποδομές του Δήμου (on-premise). 

Παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων που σχετίζονται με τους επαγγελματίες του κλάδου, με 
πλήρη παρακολούθηση για την κάθε  κατηγορία ή δραστηριότητα. 

Μέσω της πλατφόρμας, η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να 
γνωρίζει, κάθε λεπτομέρεια για τις θέσεις των επαγγελματιών σε κάθε υπαίθρια αγορά, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, πριν ακόμη επέμβει σε περίπτωση ελέγχου. 

Περιλαμβάνει τις πληροφορίες τοποθεσίας των θέσεων των υπαίθριων αγορών, με αποτύπωση σε χάρτη, 
online διαχείριση των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται από το προσωπικό του φορέα, καθώς  και 
προφίλ επαγγελματία, για την άμεση πληροφόρηση και διαχείριση όλων των συναλλαγών του με τον 
Οργανισμό.  

Μητρώο Υπαίθριων Αγορών 

Περιλαμβάνει την δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης των απαραίτητων στοιχείων του Μητρώου των 
Υπαίθριων Αγορών που πρέπει να τηρεί ο Οργανισμός, με δυνατότητες επεξεργασίας από τους χειριστές του 
συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για κάθε Υπαίθρια Αγορά παρέχεται η δυνατότητα ορισμού 
χαρακτηριστικών όπως η ημέρα λειτουργίας της, το ύψος των τελών ανά τετραγωνικό μέτρο, η περιγραφή 
της αγοράς και το επίπεδο των θέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Επιπρόσθετα για κάθε θέση μπορεί 
να καταχωρείται ο αριθμός της, οι διαστάσεις της, καθώς και η χρήση για την οποία προορίζεται. 

 Καθορισμός ορίων Υπαίθριας Αγοράς και σημεία θέσεων με δυνατότητα αποτύπωσής σε χάρτη. 

 Δημιουργία νέων θέσεων, μέσω συγχώνευσης ή διαχωρισμού παλιότερων θέσεων. 

 Άμεσος εντοπισμός των θέσεων που ανήκουν σε πωλητές με εκκρεμότητες προς τον φορέα. 
(Ληξιπρόθεσμη Άδεια ή Οφειλή). 

Μητρώο Επαγγελματιών 

Τήρηση Μητρώου Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις Υπαίθριες Αγορές. Δυνατότητα 
παραμετρικού ορισμού κατηγοριών επαγγελματιών (π.χ. παραγωγός, επαγγελματίας πωλητής)  

Τήρηση καρτέλας Επαγγελματία η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων (ταυτότητας 
και επικοινωνίας,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, Κατηγορία δραστηριότητας (παραγωγός, επαγγελματίας πωλητής), αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιείται, είδη μεταπώλησης , παρατηρήσεις σχόλια, επισυναπτόμενα έγγραφα.  

 Αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων από την καρτέλα συναλλασσόμενου στην Οικονομική διαχείριση 
και συμπλήρωση μόνο των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τη δραστηριότητα σε υπαίθριες 
αγορές. 

 Παρακολούθηση των στοιχείων άδειας του επαγγελματία ( είδος, αριθμός, ημερομηνίες έναρξης 
λήξης κλπ ) και δυνατότητα εκτύπωσης της. 
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 Προβολή του ιστορικού σχετικά με τη δραστηριοποίηση του επαγγελματία. Υπαίθρια αγορά, θέση 
στην αγορά, κατηγορία, είδη κλπ) 

 Ευρετήριο αναζήτησης με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης όπως  Επωνυμία, ΑΦΜ, 
Κατηγορία, Είδη. 

Ημερολόγιο Εργασίας Επαγγελματία 

Τήρηση και ενημέρωση του Ημερολόγιου Εργασίας του κάθε Επαγγελματία με τις ημέρες εργασίας, την 
υπαίθρια αγορά και τη θέση εργασίας.  

Δυνατότητα εισαγωγής είτε με επιλογή διακριτών ημερομηνιών είτε μαζικά. Αργίες εθνικές ή τοπικές 
λαμβάνονται αυτόματα υπόψη για την προβολή των ημερών λειτουργίας της αγοράς.  

Με την με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα υπολογίζει τις οφειλές που προκύπτουν σύμφωνα 
με τον τιμοκατάλογο του φορέα.  

Ευρετήριο ατομικών οφειλών 

Παρέχεται Ευρετήριο ατομικών οφειλών όπου εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες των Οφειλών των 
Επαγγελματιών. Για κάθε οφειλή εμφανίζεται η κατάσταση είσπραξής της, ενώ για τις περιπτώσεις μη 
συμμετοχής του Επαγγελματία στο προκαθορισμένο προγραμματισμό των Υπαίθριων Αγορών που έχει 
συμπεριληφθεί, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού της οφειλής του. 

Τύποι Τελών 

Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού τιμοκαταλόγου διαφορετικών τύπων τελών ανά υπαίθρια αγορά και 
συσχέτισή τους με τους κατάλληλους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων του προϋπολογισμού. 

Διασυνδέεται με το σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης  για την πλήρη παρακολούθηση της πορείας των 
εισπράξεων και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας Χρηματικών Καταλόγων (Χ.Κ.) και Βεβαιωτικών 
Σημειωμάτων (Β.Σ.) για τις οφειλές που προκύπτουν από τα τέλη χρήσης. 

Δυνατότητα δημιουργίας Βεβαιωτικού Σημειώματος είτε άμεσα μετά τον υπολογισμό μίας οφειλής είτε με 
επιλογή περισσοτέρων οφειλών. Ενημέρωση των στοιχείων του Β.Σ. με τα στοιχεία είσπραξης (στοιχεία 
διπλότυπου, ημερομηνία).  

Παρέχεται ευρετήριο Β.Σ. με συνδυασμό πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης μεταξύ των οποίων η υπαίθρια 
αγορά και η κατηγορία επαγγελματία. 

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Χρηματικού Καταλόγου από ανείσπρακτες ατομικές οφειλές. Κατά τη 
δημιουργία Χ.Κ. δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και επιλογών οφειλετών με διάφορα κριτήρια όπως 
κατηγορία τέλους, υπαίθρια αγορά, ημερολογιακό διάστημα κλπ ώστε να είναι  δυνατή η έκδοση Χ.Κ. ανά 
υπαίθρια αγορά, τέλος, κατηγορία επαγγελματία κλπ. 

Οι γραμμές του Χ.Κ. ενημερώνονται αυτόματα με τα στοιχεία είσπραξης (ποσό, ημερομηνία). Προβάλλονται 
τα συγκεντρωτικά ποσά βεβαίωσης, είσπραξης, υπολοίπου κάθε Χ.Κ.    

Παρέχεται ευρετήριο Χ.Κ. υπαίθριων αγορών με συνδυασμό πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης μεταξύ των 
οποίων η κατηγορία επαγγελματία και η υπαίθρια αγορά η δυνατότητα δημιουργίας Βεβαιωτικού 
Σημειώματος. 

 

 

4.3 Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων & Ψηφιακών Υπογραφών  

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων αποτελεί συνθετικό στοιχείο του ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης διαδικασιών με το οποίο εξασφαλίζεται η ομαλή ροή εγγράφων και δεδομένων 
μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και κατά την επικοινωνία του Δήμου με άλλους φορείς ή τους 
πολίτες. 
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Προϋποθέτει την προσαρμογή του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων για την ασφαλή ανταλλαγή 
εγγράφων και δεδομένων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και του Δήμου με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνεται η διασύνδεση βασικών συστημάτων με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διασύνδεση περιλαμβάνει : 

 την αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Οργανογράμματος ΚΣΗΔΕ ώστε να ενημερώνεται το μητρώο 
φορέων για τη λειτουργία αποστολής εγγράφου στο ΚΣΗΔΕ 

 δυνατότητα παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος ώστε να είναι δυνατή η χρήση των 
εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών (απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών) που παρέχει το 
ΚΣΗΔΕ. 

Επιπρόσθετα η αξιοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού προτύπου e-Delivery 
(https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL) με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση υπηρεσιών 
και οργανισμών αποτελεί απαραίτητο στόχο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εγγράφων με ψηφιακό 
τρόπο. Πρόκειται για ένα ασφαλές σύστημα αποστολής εγγράφων (και σχετικών πληροφοριών για τα 
έγγραφα αυτά) μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων. 

Με την προσαρμογή των συστημάτων ο φορέας θα είναι έτοιμος για την ασφαλή διακίνηση των εγγράφων, 
με προ - τυποποιημένο τρόπο. Η χρήση πρότυπων μεθόδων ανταλλαγής εγγράφων διασφαλίζει τόσο τον 
αποστολέα όσο και τον παραλήπτη, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών και μειώνεται το 
λειτουργικό κόστος. 

4.4 Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών Open1|EasyPay 

Το Open1│EasyPay είναι μία νέα web εφαρμογή διαχείρισης της ηλεκτρονικής είσπραξης βεβαιωμένων 
οφειλών. Απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων και γενικότερα στην Οικονομική Διεύθυνση των Φορέων 
αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.  

Στόχος του συστήματος είναι η απλοποίηση διαδικασιών παρέχοντας στον Φορέα ένα 24ωρο κανάλι 
είσπραξης οφειλών και στον πολίτη μία υπηρεσία πληρωμής οφειλών, διαθέσιμη από οπουδήποτε. 

Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρονικής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών μέσω της 
διασύνδεσής του με συστήματα «Οικονομικής Διαχείρισης» εισάγει αυτοματισμούς για την εύκολη και 
γρήγορη καταχώριση των ηλεκτρονικών πληρωμών ενημερώνοντας offline αρχείο πληρωμών. Ο Φορέας έχει 
την δυνατότητα να παρακολουθεί το πλήρες ιστορικό των ηλεκτρονικών πληρωμών και να έχει στη διάθεσή 
του όλη την πληροφορία των διπλοτύπων στα οποία μετασχηματίστηκαν. 

Το Open1|EasyPay όντας μια καινοτόμα cloud εφαρμογή αποτελεί μία ready-to-go λύση καθώς δεν 
απαιτείται κανενός είδους εγκατάσταση. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συνδεθεί από οποιοδήποτε 
σημείο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να έχει στη διάθεσή του ένα πλήρως λειτουργικό και ασφαλές 
περιβάλλον. 

Το Open1│EasyPay υιοθετεί μία ομοιόμορφη διάρθρωση μενού για μία ομαλή περιήγηση σε αυτό, μέσα από 
το φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον λειτουργείας του. 

O πολίτης λαμβάνει μία συγκεντρωτική ενημέρωση για το υπόλοιπο των οφειλών του για κάθε Φορέα με τον 
οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Μέσω ενός ενοποιημένου  μητρώου παρακολουθεί   όλες τις ανεξόφλητες 
βεβαιωμένες οφειλές του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης. Σε αυτό το 
μητρώο προστίθεται κάθε νέα εγγραφή οφειλής και ο πολίτης μπορεί να πραγματοποιεί αναζήτηση βάσει 
φίλτρων. 

Από τις διαθέσιμες βεβαιωμένες οφειλές, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει όσες επιθυμεί να εξοφλήσει με 
αυτόματο υπολογισμό τυχόν προσαυξήσεων και να μεταβεί στην σχετική σελίδα πληρωμής. Από τις 
διαθέσιμες οφειλές σε ρύθμιση, ο πολίτης μπορεί επίσης να επιλέξει όσες επιθυμεί να εξοφλήσει με 
αυτόματο υπολογισμό τυχόν προσαυξήσεων και να μεταβεί στην σχετική σελίδα πληρωμής. 
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Παράλληλα, ο πολίτης έχει εικόνα όλων των πληρωμών που έχει πραγματοποιήσει. 

 

4.5 Σύστημα Διαχείρισης Κλειστών & Ανοικτών χώρων Άθλησης – Open1|Booking 

Το OPEN 1|Booking αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των Κλειστών & 
Ανοικτών χώρων Άθλησης σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Είναι web εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους 
γνωστούς φυλλομετρητές (Edge, Explorer, Google chrome, Safari, Firefox) και η φιλοξενία του συστήματος 
παρέχεται σε υπολογιστική υποδομή νέφους (Cloud). 

Περιλαμβάνει την δημιουργία όλων των απαραίτητων μητρώων για την λειτουργία των χώρων & των δομών, 
γεωχωρικές αποτυπώσεις και  την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των σωματείων, που λειτουργούν σε 
οργανωμένο πλαίσιο εντός των χώρων αυτών.   

Παράλληλα, προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα , από την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή του , να 
πληροφορηθεί τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης ανά ημέρα και ώρα. Με τη συμπλήρωση των 
απαραίτητων στοιχείων (όνομα , επώνυμο κλπ)  ο πολίτης κάνει κράτηση για χρήση του χώρου, στην 
επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα.  Η χωρητικότητα της εγκατάστασης κάθε χρονική στιγμή καθορίζεται από 
το φορέα σύμφωνα με τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου.      

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ελεγκτή στην είσοδο της εγκατάστασης, ώστε να γνωρίζει πόσοι και ποιοι 
έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση , απλοποιώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης και 
εισόδου σε αυτήν. 

 

5 ΑΞΟΝΑΣ| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

5.1 Σύστημα Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου  & Κοινόχρηστων Χώρων – Open1|Rentals 

Το OPEN 1|Rentals αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των  κοινόχρηστων 
χώρων & χώρων αστικού πρασίνου σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Είναι web εφαρμογή που 
χρησιμοποιεί τους γνωστούς φυλλομετρητές (Edge, Explorer, Google chrome, Safari, Firefox) και η φιλοξενία 
του συστήματος παρέχεται σε υπολογιστική υποδομή νέφους (Cloud). 

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των αναλυτικών στοιχείων που συνθέτουν τους χώρους 
αστικού πρασίνου και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Τα αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται για κάθε χώρο 
περιλαμβάνουν γεωχωρικά, λειτουργικά , δομικά, και λοιπά δεδομένα που καθορίζονται παραμετρικά 
ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του κοινόχρηστου χώρου. Το σύνολο των δεδομένων προβάλλονται 
σε χάρτη και είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο. 

Η τήρηση του αναλυτικού μητρώου διευκολύνει αφενός τη διαχείριση τους για τις υπηρεσίες του Δήμου 
αφετέρου προσφέρει, μέσω web app, τη δυνατότητα στον πολίτη να αξιολογεί την ποιότητα, το επίπεδο 
καθαριότητας και την ποιότητα των υποδομών που διαθέτει κάθε χώρος.   

Το σύστημα υποδέχεται δεδομένα από έξυπνες συσκευές που ενδεχομένως έχουν τοποθετηθεί για την 
παρακολούθηση λειτουργιών του κάθε χώρου (π.χ. φωτισμός,άρδευση κλπ) ενώ ταυτόχρονα δίνει τη 
δυνατότητα στην υπηρεσία να καταγράφει ή να προγραμματίζει ενέργειες συντήρησης ή/και αποκατάστασης 
βλαβών. 

Τέλος το σύστημα διασυνδέεται με άλλες εξωστρεφείς εφαρμογές του Δήμου όπως η διαχείριση πρόσβασης 
σε χώρους ή/και εκδηλώσεις. Εφόσον κοινόχρηστοι χώροι ή τμήματα αυτών διατίθενται για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων τα υποσυστήματα επικοινωνούν και ανταλλάσσουν τα απαραίτητα δεδομένα 
ώστε αφενός οι πολίτες να μπορούν να διαχειριστούν την πρόσβαση/κράτηση ψηφιακά αφετέρου το σύνολο 
των υπηρεσιών του Δήμου να ενημερώνεται αυτοματοποιημένα για την κατάσταση του χώρου και τυχόν 
ενέργειες που πρέπει να προγραμματίσουν. 
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5.2 Ανάπτυξη Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) Πόλης    

Το ψηφιακό δίδυμο είναι ένα εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο μιας πόλης, που απεικονίζει σε πραγματικό 
χρόνο τον παλμό της. Εμπλέκεται δε σε κάθε επίπεδο διαχείρισης, όπως 

 συγκοινωνίες, 

 υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, πυροσβεστική) 

 υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 

 πολεοδομία, 

Ολοκληρώνει δε, πολύ-επίπεδες πηγές δεδομένων (κτίρια, αστικές υποδομές, δεδομένα IoT, λειτουργίες 
κοινής ωφέλειας, επιχειρήσεις, μετακινήσεις ανθρώπων και οχημάτων, προσομοιώσεις πολιτικής 
προστασίας κ.ά. 

Η υλοποίηση του ψηφιακού διδύμου:  

 Βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων σε εκτελεστικό επίπεδο και επιτρέπει στους υπεύθυνους να 
παρακολουθούν στενά, τους βασικούς δείκτες λειτουργίας και συμπεριφοράς της πόλης. 

 Επιτρέπει τη προσέγγιση «Mission Control» στις λειτουργίες της πόλης. Μια προβολή σε πραγματικό 
χρόνο των λειτουργιών της (από ένα συγκεκριμένο σηματοδότη κυκλοφορίας έως την συνολική 
εικόνα ρυθμού, όγκου και βάρους των φορτίων συλλογής απορριμμάτων) δίνει στις διαχειριστικές 
ομάδες τη δυνατότητα να προβλέψουν ζητήματα και να μετριάσουν ενδεχόμενους κινδύνους. 

 Παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στη δημιουργία και ανάπτυξη ιδεών, και στην ταχεία επιλογή, 
προσομοίωση και δοκιμή πολεοδομικών σχεδιασμών και δόμησης. 

 Επιτρέπει (λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που συγκεντρώνει) στις ομάδες διαχείρισης 
πόλεων να πραγματοποιούν αναλυτικές αξιολογήσεις (για παράδειγμα, ανάλυση συχνών 
ατυχημάτων σε ένα σήμα κυκλοφορίας) και να διατυπώνουν εστιασμένες καμπάνιες με στόχο την 
αλλαγή συμπεριφορών. 

 Διευκολύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους εταίρους της πόλης και επιταχύνει την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με την ώθηση της χρήσης δεδομένων (π.χ., μεταξύ πρακτορείων 
δημόσιων μεταφορών και τουριστικών γραφείων). 

Τα κέντρα ελέγχου τεχνολογίας ψηφιακού διδύμου βελτιώνουν δραστικά τις λειτουργίες της πόλης, 
οδηγώντας σε σημαντικά οφέλη για τους πολίτες. Η τρισδιάστατη προβολή της πόλης σε πραγματικό χρόνο 
επιτρέπει καλύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ομαλή ροή κυκλοφορίας και δημιουργεί 
μια ενεργειακά αποδοτική πόλη. Ένα ψηφιακό δίδυμο λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα για μια νέα εποχή 
εφαρμογών ψηφιακής πόλης που βοηθούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των 
επισκεπτών. 

 

6 ΑΞΟΝΑΣ| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

6.1 Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της 
επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ 

6.1.1 Επιχειρησιακή Συνέχεια – Εκσυγχρονισμός Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 

Στόχος είναι η τεχνολογική και επιχειρησιακή αναβάθμιση των βασικών, κεντρικών πληροφοριακών 
συστημάτων του φορέα, ώστε να υπάρξει μια νέα σύγχρονη  προσέγγιση στον τρόπο της εν γένει λειτουργίας 
του δήμου. Ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων θα προσδώσει, μέσω μιας διττής 
προσέγγισης, την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, παράλληλα όμως μέσω των ιδίων συστημάτων 
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θα επιτευχθεί η δυνατότητα άμεσης διεπαφής των πολιτών με τον Δήμο και η ενίσχυση της εξωστρέφειας.  
Απώτερος σκοπός είναι:  

 H απλούστευση και αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών 

 Η διασφάλιση της απομακρυσμένης και απρόσκοπτης εργασίας μέσα από ένα ασφαλές, σύγχρονο 
περιβάλλον λειτουργίας. 

   Η αμεσότερη και ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση  του πολίτη 

   Η αξιοποίηση των δεδομένων από ετερογενής λύσεις έξυπνων πόλεων 

 Η  αξιοποίηση δεικτών και η παροχή άμεσης πληροφόρησης, μέσω dashboards, για την καθημερινή 
λειτουργία των οργανωτικών δομών του φορέα  

Η τεχνολογική και επιχειρησιακή αναβάθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα : 

 την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας τόσο με το σύστημα διαχείρισης διαδικασιών όσο και με το 
σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών. Το ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης, λειτουργίας και  αρχιτεκτονικής 
αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή αυτοματοποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών. 

 να καταστεί δυνατή η μεταφορά και λειτουργία των συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος (G Cloud) 
ώστε αφενός να είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από τα στελέχη και τη Διοίκηση 
αφετέρου να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και ασφάλεια των δεδομένων.  

 να δημιουργηθεί ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας και λειτουργίας για το σύνολο των οργανωτικών 
μονάδων και των φορέων του Δήμου.  

 να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις πολλές και σημαντικές αλλαγές του θεσμικού 
πλαισίου τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος όπως η εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΠΔ 54/2018), η εφαρμογή και παρακολούθηση στοχοθεσίας, το 
σύστημα MyData, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η αξιολόγηση προσωπικού και οργανωτικών 
μονάδων.  

 να υπακούει στις γενικές αρχές σχεδίασης και λειτουργικότητας, όπως αυτές υπαγορεύονται τόσο 
από το υφιστάμενο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες γραμμές περί ψηφιακού 
μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το διεθνές Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας.  

Τα κρίσιμα συστήματα στα οποία θα απαιτηθούν παρεμβάσεις εστιάζονται στους τομείς Διαχείρισης 
Οικονομικών Πόρων,  Δημοτικών Εσόδων και Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίοι είναι σημαντικοί πυλώνες 
λειτουργίας του Δήμου. Η αναβάθμισή τους και η χρήση σύγχρονων ευφυών τεχνολογιών αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συνολική ψηφιακή μετάβαση του Δήμου και συνδέεται άρρηκτα, τόσο με τη Διαχείριση 
Διαδικασιών, όσο και με την οργάνωση και εξυπηρέτηση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων.   

6.1.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βάσει Διαδικασιών 

Yλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, πλήρως παραμετροποιήσιμου, το οποίο θα 
υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών, ανάλογα με την στελέχωση και την ωριμότητά 
τους. Οι διαδικασίες του φορέα καταγράφονται, απλοποιούνται, μοντελοποιούνται, αυτοματοποιούνται  και 
εξειδικεύονται στις ανάγκες του οργανισμού και πλέον εκτελούνται ηλεκτρονικά, παρέχοντας δυνατότητες 
διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, καθοδηγώντας και αυτοματοποιώντας την ροή εργασιών και τα βήματά 
αυτών.  

Προβλέπεται η υιοθέτηση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων στην 
καθημερινή λειτουργία του Δήμου με την κατάλληλη προσαρμογή των επιμέρους δομικών στοιχείων του 
πληροφοριακού συστήματος. Η λειτουργία του συστήματος θα επιτρέψει την άμεση αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων σημαντικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
όπως το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, η Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου για την επίτευξη 
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Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και  το Εθνικό 
Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. 

Ο κεντρικός πυλώνας λειτουργίας του θα είναι η διεκπεραίωση υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, αλλά και η 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, μέσω διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων και θεσμικά συμβατών 
λειτουργιών (OMG-BPMN, Business Process Management and Notation). 

Με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, θα δημιουργείται και ο ηλεκτρονικός της φάκελος. Στόχος η πλήρης  
ηλεκτρονική εκτέλεση των εργασιών, η ολοκληρωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η χρήση ψηφιακών 
υπογραφών, η απομακρυσμένη χρήση και λειτουργία από όλους τους εμπλεκόμενους, η διασύνδεση με τον 
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. 

Ενδεικτικά θα αποτυπωθούν και θα μοντελοποιηθούν ομάδες διαχείρισης διαδικασιών, που είναι 
συναρτώμενες  με συστήματα λειτουργίας δομών του φορέα και διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου, αλλά και 
Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου ανά Αντικείμενο, Δ/νση και τμήμα 

Μέσω της ως άνω τεχνολογικής αναβάθμισης επιτυγχάνονται άμεσα, μεταξύ άλλων:  

- Εξ ’ορθολογισμός των λειτουργιών του Δήμου. 

- Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης βασικών εργασιών 

- Αύξηση της παραγωγικότητας 

- Ορισμός εξειδικευμένων δεικτών KPI’s και παρακολούθηση αυτών. 

6.1.3 Εξυπηρέτηση Συναλλαγών Πολιτών και Επιχειρήσεων 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο ενοποιεί σε ένα κεντρικό περιβάλλον, το σύνολο της 
δραστηριότητας της πόλης και δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει και να πραγματοποιήσει 
οποιαδήποτε συναλλαγή με το Δήμο. Προσφέρει λειτουργικότητες ONE CLICK για ενημέρωση, 
προγραμματισμό ραντεβού, ηλεκτρονικές κρατήσεις σε εκδηλώσεις, πιστοποιητικά, αιτήσεις, αναφορές, 
καταγγελίες, παράπονα, ηλεκτρονικές πληρωμές, εκδόσεις βεβαιώσεων και αδειών, ηλεκτρονικούς 
λογαριασμούς, αυτόματους υπολογισμούς επιβαλλόμενων τελών, έγγραφα, εισπράξεις, πληρωμές κλπ. 

Αποτελεί το κεντρικό σημείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων, με 
το σύνολο των οργανωτικών μονάδων και φορέων του Δήμου. Παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να 
εκτελέσει και να ολοκληρώσει τα βήματα μίας συναλλαγής χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή μίας 
αίτησης, την οποία θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το στέλεχος κάποιας υπηρεσίας.  

Αντλεί δεδομένα (πολιτικές, στοιχεία συναλλασσόμενου, χρεώσεις κλπ ) που αφορούν στη συναλλαγή, 
ενημερώνει τον πολίτη για τα αναγκαία βήματα και τον καθοδηγεί στην εκτέλεσή της, μέχρι την επιτυχή 
ολοκλήρωσή της. Κατά τα πρότυπα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν 
πρόσβαση στα στοιχεία τους και έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους, χωρίς να 
απαιτείται φυσική παρουσία και όπου είναι δυνατό χωρίς την απασχόληση του προσωπικού του Δήμου.  

Το σύστημα διασυνδέεται με τα  πληροφοριακές δομές του φορέα και τα κεντρικά κρατικά πληροφορικά 
συστήματα, για την αυτόματη άντληση δεδομένων και την αμφίδρομη επικοινωνία (TAXISNET, GOV.GR κλπ). 
Παρέχει αυξημένη διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων και επαγγελματιών της πόλης, ώστε να 
απλουστευθεί η αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων και δεδομένων. 

6.2 Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος & 
Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

6.2.1 Πλατφόρμα Συμμετοχικότητας 

Οι διοικήσεις των οργανισμών θέλουν να ακούν τους πολίτες και οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν ενεργά 
στη διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν αυτούς και την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.  
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Με αρωγό την τεχνολογία, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα πλέον να καταθέτουν τις απόψεις και τις 
προτάσεις τους,  για μία σειρά από ζητήματα όπως: τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την βελτίωση 
των σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τον προϋπολογισμό και την εκτέλεσή του, εθελοντικές δράσεις, 
συλλογικές δράσεις, κοκ. 

Ενδεικτικά, το σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας συμπεριλαμβάνει: 

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού:  

- Η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
αποτελεί συνθήκη για την ενίσχυση της διαφάνειας, τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς, 
και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 
δημοσίευση των ανοικτών δεδομένων των δημόσιων φορέων ορίζεται στην Ελλάδα με τον Νόμο 
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α )́. Ειδικά για τους προϋπολογισμούς, οι Ο.Τ.Α. δημοσιεύουν στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

Ηλεκτρονική διαβούλευση:   

Η διάχυση των νέων τεχνολογιών και η εξάπλωση της χρήσης τους οδήγησε σε αυξημένες δυνατότητες για 
την εφαρμογή του διαβουλευτικού προτύπου υπό το πρίσμα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης. 

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επίτευξη μιας πιο δημοκρατικής 
κουλτούρας με λιγότερους αποκλεισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο διαβουλευτικό στοιχείο. Έτσι, αντί 
οι πολίτες να είναι σε θέση απλώς να πληρώνουν τους φόρους τους ηλεκτρονικά, θα μπορούν να 
συμμετέχουν σε έναν ευρύ διάλογο σχετικά με το πως αυτοί δαπανώνται. 

- Η Αρχή θα μπορεί να θέτει σε δημόσια – ηλεκτρονική διαβούλευση θέματα για την διάθεση των 
οικονομικών πόρων, συνοδευόμενων από προτάσεις και επεξηγήσεις 

- Οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν, να λαμβάνουν γνώση για το πως δαπανώνται οι 
οικονομικοί πόροι, να συμφωνούν, να απορρίπτουν ή και να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία: 

Ένα από τα συστατικά της ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία ορίζεται ως 
η άσκηση του δικαιώματος ψήφου για οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως 
του διαδικτύου. Αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τρόπο οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και δίνει τη 
δυνατότητα να ασκήσει ο πολίτης το δικαίωμα ψήφου από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η φυσική του 
παρουσία. Πέραν της προφανούς αυξημένης ευκολίας για τον πολίτη, υπάρχει και οικονομικό όφελος, αφού 
οι παραδοσιακές διαδικασίες απαιτούν μεγάλες δαπάνες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους. 

- Η Αρχή θα μπορεί να θέτει σε δημόσια – ηλεκτρονική ψηφοφορία θέματα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, για τα οποία κρίνει ότι θα ήθελε / απαιτείται η γνώμη των δημοτών και να τα 
συνοδεύει με προτάσεις και επεξηγήσεις 

- Οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν ευρύ διάλογο, να λαμβάνουν γνώση και να 
ψηφίζουν, να συμφωνούν, να απορρίπτουν ή και να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις 

7 ΑΞΟΝΑΣ| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ – BUSINES CONTINUITY 

7.1 Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις    

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση κυβερνοασφάλειας αποτελείται από δέκα πυλώνες, που αναπτύσσονται 
προσαρμοζόμενοι στο εύρος και στο ρυθμό ανάπτυξης της έξυπνης πόλης. Περιλαμβάνει: 

1. Την εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας πρώτης γραμμής. Αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή των 
μηχανισμών και διαδικασιών ασφάλειας άμεσης προτεραιότητας που θα μειώσουν τους κινδύνους που είναι 
εκτεθειμένες οι υποδομές του Δήμου σήμερα και θα προετοιμάσουν το περιβάλλον εφαρμογής των 
μελλοντικών υπηρεσιών της έξυπνης πόλης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται μηχανισμοί ασφάλειας 

http://www.ots.gr/


 

Smart technology  Better world 

 

 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 125 Τ.Κ. 54627 | ΑΘΗΝΑ: Αλεξανδρουπόλεως 25  Τ.Κ. 11527 Ιλίσια 
TΗΛ: 2310 590100 | Email: sales@ots.gr| Site: www.ots.gr 

    16 | 17 

περιμετρικής άμυνας (firewalls, IDS/IPS), προστασίας από ιομορφικό λογισμικό και ransomware, 
διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου. 

2. Το ασφαλές σύστημα επικοινωνίας οντοτήτων της έξυπνης πόλης. Παρέχει ασφαλείς συνδέσεις μεταξύ 
όλων των οντοτήτων (χρηστών, συσκευών και συστημάτων) του οικοσυστήματος της έξυπνης πόλης, 
εξασφαλίζει την αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση πολιτών και συσκευών με προηγμένους μηχανισμούς 
ασφαλείας, τη διαλειτουργική διασύνδεση με άλλους εθνικούς φορείς αυθεντικοποίησης χρηστών και την 
εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας του Δήμου. Υποστηρίζει επιπλέον την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας 
του Δήμου για ασφαλή τηλε-εργασία, τηλε-διάσκεψη, τηλε-εξυπηρέτηση και τηλε-εκπαίδευση. Εξασφαλίζει 
για τους εργαζομένους την ασφαλή μεταφορά αρχείων, ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασφαλούς 
πλοήγησης κ.α. 

3. Την προσαρμογή και διαρκή επικαιροποίηση του Δήμου για τη συμμόρφωσή του σε απαιτήσεις νόμων 
(π.χ. GDPR), κανονιστικών πλαισίων (π.χ. NIS) ή προτύπων ασφάλειας (π.χ. ISO 27001). Το σύστημα διοίκησης 
και διαχείρισης ασφάλειας που θα εφαρμόζεται, εξασφαλίζει κάθε φορά τις απαραίτητες διαδικασίες και 
μηχανισμούς ασφάλειας για την προσαρμογή του δήμου στις απαιτήσεις αυτές. 

4. Το σύστημα ευφυούς ανάλυσης περιστατικών ασφάλειας και προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος 
του οικοσυστήματος των ψηφιακών υπηρεσιών της έξυπνης πόλης αποτελεί το ευφυές σύστημα 
προσδιορισμού κυβερνοεπιθέσεων και ανάλυσης συμβάντων που προστατεύει σε πραγματικό χρόνο το 
οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών της έξυπνης πόλης. Συλλέγει δεδομένα από υπηρεσίες, συστήματα, 
συσκευές ΙοΤ, αξιοποιεί προηγμένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και κυβερνογνώση που αντλείται από 
έμπιστες πηγές καταγραφής κυβερνοαπειλών. Εντοπίζει έγκαιρα κυβερνοαπειλές, ενημερώνει και προβαίνει 
στην αποτροπή ή στον περιορισμό των συνεπειών τους. Εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων και των 
κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και προσαρμόζεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας του 
οργανισμού. 

5. Την υπηρεσία έγκαιρης αντίδρασης και υποστήριξης της ανθεκτικότητας. Εξασφαλίζει την έγκαιρη και 
οργανωμένη αντίδραση (αυτοματοποιημένη ή μη) σε περιστατικά παραβίασης με στόχο την αποφυγή ή τον 
περιορισμό των συνεπειών των επιθέσεων εναντίον της αποκάλυψης και της ακεραιότητας των δεδομένων 
ή της διαθεσιμότητας των ψηφιακών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο ανθεκτικότητας 
(penetration testing) των δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών της έξυπνης πόλης, την έγκυρη ταυτοποίηση 
των επιθέσεων (digital forensics) καθώς και την αυτοματοποιημένη αντίδραση ή μη για τον περιορισμό ή τον 
τερματισμό των επιθέσεων. 

6. Φυσική προστασία κεντρικών υποδομών και δεδομένων του Δήμου. Περιλαμβάνει τη δημιουργία data 
center room σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 (π.χ. πυροπροστασία, αντιπλημμυρικό δάπεδο, ψύξη, 
έλεγχο φυσικής πρόσβασης) για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της 
διαθεσιμότητας του φιλοξενούμενης πληροφοριακής υποδομής του Δήμου. 

7. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο. Σημαντική συνεισφορά στην 
επαγρύπνηση και στη μείωση των περιστατικών ασφάλειας στην έξυπνη πόλη που σχεδιάζουμε, έχει η 
διαρκής ευαισθητοποίηση των χρηστών και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα κυβερνοαπειλών. Γι’ 
αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας η παροχή στους χρήστες και στο προσωπικό της έξυπνης πόλης, μέσω ενός 
οργανωμένου πλαισίου, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού κυβερνοασφάλειας, έγκαιρες ειδοποιήσεις 
αποφυγής επίκαιρων κυβερνοαπειλών και μηνιαίες αναφορές καλών πρακτικών. 

8. Ολοκληρωμένο σύστημα ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery System - DRS). Πρόκειται για 
εξωτερική υπηρεσία, που στόχο έχει την άμεση ανάκαμψη των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών του 
Δήμου, σε περίπτωση που αυτό καταστεί μη διαθέσιμο (π.χ. λόγω επίθεσης ransomware ή φυσικής 
καταστροφής), διασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών. 

9. Το Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας (Security Operations Center). Θα αναπτυχθεί εντός του Δήμου στην 
περίπτωση που στο μέλλον υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό ή διαφορετικά ως εξωτερική 
υπηρεσία ή υβριδικά. Παρέχει στην έξυπνη πόλη διαρκή προστασία και διαχείριση των περιστατικών 
ασφάλειας σε συνεχή βάση 24x7. Το SOC εξασφαλίζει για λογαριασμό του Δήμου, τον έγκαιρο εντοπισμό, τη 
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διερεύνηση, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που συμβαίνουν στις δικτυακές 
υποδομές και στις υπηρεσίες του. 

10. Σύστημα αποτροπής διαρροών δεδομένων (Data Loss Prevention). Ορίζει και εφαρμόζει την πολιτική κατά 
της διαρροής δεδομένων από τον Δήμο μέσω μη εγκεκριμένων καναλιών και πρακτικών (π.χ. αποτροπή 
αντιγραφής αρχείων, παρακολούθηση συνημμένων αρχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). 

 

http://www.ots.gr/

