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Το Χαρακτηριστικό της περιοχής η εξάρτηση 

από την λιγνιτική δραστηριότητα



Kozani 2.0

Η Κοζάνη στην Μετάβαση

➢ Κοζάνη - Έξυπνος Δήμος

➢ Κοζάνη – Ελκυστικός Δήμος

➢ Κοζάνη – Εξωστρεφής, Ανταγωνιστικός και 

Βιώσιμος Τόπος

Λειτουργικός και 

Αποτελεσματικός Δήμος!



Smart Cities: Φετίχ ή Αναγκαιότητα;



Ηλεκτρονικός Εκσυγχρονισμός!

Εσωτερική ή Εξωτερική Ανάγκη?



Δήμος Κοζάνης: Οικονομική Διαχείριση 

Αλλαγή του Ηλεκτρονικού Προγράμματος 

Οικονομικής Διαχείρισης. 

Εμπλουτίσαμε τα ηλεκτρονικά μας εργαλεία

❖ Αποτελέσματα:

❖ Εξοικονόμηση πόρων

❖ Ταχύτερη πληρωμή των προμηθευτών

❖ Διαφάνεια

❖ Δομική λειτουργία των υπηρεσιών

❖ ISO 9001:2015



Η νέα εφαρμογή του Δήμου Κοζάνης για το G.I.S

https://gis.cityofkozani.gov.gr/portal/home/

https://gis.cityofkozani.gov.gr/portal/home/
https://gis.cityofkozani.gov.gr/portal/home/


GIS ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)»

 ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

 ΣΥΝΔΕΣΗ GIS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ



Από τη Βαγδάτη στην Κοζάνη!

Χαμένοι στα στενά της πόλης!



Από το GIS στο Kozani Guide

https://cityofkozani.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index

.html?appid=5c5ef43be89e49c1a3cd20e4c0dbe0ab

https://cityofkozani.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5c5ef43be89e49c1a3cd20e4c0dbe0ab


Εφαρμογές GIS

ΓΡΑΜΜΉ ΤΟΥ ΔΗΜΌΤΗ



Εφαρμογές GIS

Collector 

for ArcGIS

Workforce 

for ArcGIS

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ GIS 

TOY ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ



Εφαρμογές GIS

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ



Ηλεκτρονική Καταγραφή Κίνησης Οχημάτων

http://new.exandas-gis.com/#!/dashboard/home

http://new.exandas-gis.com/#!/dashboard/home


Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένη σχέδιο για την πόλη, δεν μπορεί να μην ενσωματώνει τις νέες 

τεχνολογίες.



Πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής 

καταναλώσεων ενέργειας Δήμου Κοζάνης

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

http://seap.uowm.gr/seap/admin/dashboard.php

http://seap.uowm.gr/seap/admin/dashboard.php


Σημεία ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Wifi

Spots) στην πόλη της Κοζάνης

Στην πόλη της Κοζάνης λειτουργούν 16 σημεία ασύρματης

πρόσβασης - wifi (Hotspots) σε υπαίθριους ή/και κλειστούς

δημόσιους χώρους με τη χρήση γραμμών VDSL και bandwidth ανά

χρήστη 2-5 Μbps με SSID dimoskozanis.

Στους χώρους λειτουργίας των ασύρματων σημείων πρόσβασης στο

Διαδίκτυο περιλαμβάνονται χώροι και κτίρια όπως:

• Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

• Υπαίθριος Χώρος Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Κοζάνης

• Υπαίθρια θέατρα

• Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

• Πλατεία Νίκης

• Δημοτικός Κήπος

• Υπαίθριος Χώρος Δημαρχείου

• Δημοτικό Πάρκο Αγίου Δημητρίου 

• Κλειστό Γήπεδο Λευκόβρυσης Κοζάνης

• Βοηθητικοί αθλητικοί χώροι 



Σημεία ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Wifi

Spots) στο Δήμο Κοζάνης

Στην Δήμο Κοζάνης λειτουργούν σημεία

ασύρματης πρόσβασης - wifi (Hotspots) σε

υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους

χώρους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και τα

τοπικά καταστήματα των Δημοτικών

Ενοτήτων .



Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Κοζάνης

 Αξιόπιστο και επικαιροποιημένο πληροφοριακό 

περιεχόμενο για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες

 Διαφάνεια

 Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ δήμου-δημοτών μέσα 

από ένα σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας

 Ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης 

περιοχής του δήμου

 Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για 

τους υπαλλήλους του δήμου όσο και για τους δημότες 

που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Διαδραστικές 

Εφαρμογές

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 3ου επιπέδου (σύστημα 

ηλεκτρονικών αιτημάτων)             Στόχος η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 5ου επιπέδου

 Εξοικείωση των δημοτών με τις νέες τεχνολογίες

 Συμμετοχή του δημότη στα θέματα του Δήμου



Ανάπτυξη Intranet (Ενδοδίκτυο)
Πρόσβαση στο Intranet έχουν οι 

υπάλληλοι τον Οργανισμού μέσω 

του τοπικού δικτύου του Φορέα:

• Ανακοινώσεις που αφορούν 

στο προσωπικό του  

Οργανισμού

• Δυνατότητα λήψης πρότυπων 

εγγράφων

• Δυνατότητα λήψης λογισμικού 

ανοικτού κώδικα

• Πρόσβαση σε 

οδηγούς/εγχειρίδια χρήσης 

εφαρμογών λογισμικού

• Τηλεφωνικός Κατάλογος και 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

υπαλλήλων 

• Ομάδα συζητήσεων

• Ψηφοφορία

• Επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο με τους Υπαλλήλους του 

Τμήματος ΤΠΕ



Χρήση Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

Ο Δήμος διαθέτει 50 ψηφιακά πιστοποιητικά. Μέχρι το τέλος 

του 2019 όλο το διοικητικό προσωπικό θα διαθέτει 

υπηρεσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό. 

 Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών με ηλεκτρονικό τρόπο από τους 

υπαλλήλους των υπηρεσιών

 Διακίνηση εσωτερικής αλληλογραφίας ηλεκτρονικά 

 Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος 

 Διαφάνεια συναλλαγών



Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 

Ο Δήμος διαθέτει Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Network) που διασυνδέει περίπου 35 

σημεία Δημόσιου Ενδιαφέροντος όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια, σχολεία, ΔΟΥ, Δημόσια 

Νοσοκομεία, τα κτίρια των Δήμων ή της Νομαρχίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, επιμελητήρια, Αστυνομία, 

Πυροσβεστική κλπ. 

 Ταχύτερο και φθηνότερο Internet (ευρυζωνικό Internet) για τους Κόμβους του ΜΑΝ

 Δημιουργία ενιαίου Τοπικού Δικτύου και Δικτύων VPN για τα κτίρια που φιλοξενούν υπηρεσίες του Δήμου. 

 Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων 

 Δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα με πρακτικά μηδενικό κόστος τόσο μεταξύ των 

διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων όσο και για τους πολίτες, χάρη στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας



Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Κοζάνης 



Το νέο κτήριο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης.

Η ηλεκτρονική αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και η χρήση των νέων τεχνολογιών,  μεγάλο στοίχημα για τον 

Δήμο Κοζάνης.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!



Η νέες τεχνολογίες στην Διαχείριση των 

Απορριμμάτων!

 Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων!

 4 Ρεύματα ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 
αλουμίνιο)

 Πιλοτική Λειτουργία συλλογής βιοαποβλήτων και 
Τηγανελαίων, σύντομα σε όλο τον Δήμο!

 Σύστημα συλλογής συσκευασιών, ογκωδών κ.λ.π. 

 Στην περιφέρεια λειτουργεί από το 2017 η Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων με μορφή ΣΔΙΤ.

Αποτελέσματα:

➢ Μηδενικά Πρόστιμα στην Δυτ. Μακεδονία για ΧΑΔΑ

➢ Η μόνη περιφέρεια που πιάνει τους στόχους της 
σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.



Η επόμενη μέρα στην διαχείριση 

απορριμμάτων.
 Προχωράμε στην εκπόνηση μελέτης, με τη συνδρομή της ΔΙΑΔΥΜΑ, για τον επανασχεδιασμό του 

δικτύου αποκομιδής απορριμμάτων!

Μέχρι την άνοιξη θα έχει ξεκινήσει πολιτική λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου πληρότητας των κάδων 

Στόχοι:

• Μείωση του κόστους

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Υπάρχει πλήρης ηλεκτρονική αποτύπωση των Κάδων και των 

Απορριμματοδεκτών! 

Μέσω GIS όλο το σύστημα της αποκομιδής θα μπορεί να 

παρακολουθείται ηλεκτρονικά!



Ερωτήματα και Προβληματισμοί 

και Δυσκολίες:

 Μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας ’έξυπνες’;                       

 Υπάρχουν διαθέσιμο οικονομικοί πόροι για αυτό;

 Προσαρμόζονται εύκολα οι άνθρωποι;

 Απαιτείται συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού.

 Τεράστιο Πρόβλημα η Γραφειοκρατία

 Οφείλουμε να το διαχειριστούμε το ζήτημα του εκσυγχρονισμού ως 

αναγκαιότητα και όχι ως επικοινωνιακό τρικ



Συμμετοχή στο Πρόγραμμα StarDust


