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Υλοποίηση του οράματός μας για το Δήμο 

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας, με άξονες: 

1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών

2. Διαχείριση Αποβλήτων, Ανακύκλωση και μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία

3. Έξυπνη και Πράσινη Κινητικότητα 

4. Έξυπνη και Πράσινη Ενέργεια 



Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών

● Συμμετοχή στο 100 Intelligent Cities Challenge. 

● Παροχή ασύρματων σημείων δωρεάν 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi hotspots) σε 
δημόσιους χώρους. 

● Παροχή εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης (tablets) 
στους δημοτικούς συμβούλους όλων των 
παρατάξεων για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Δήμου κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του COVID-19. 

● Ψηφιοποίηση και μοντελοποίηση των 
διαδικασιών του Δήμου (Ροές εργασιών).  

● Αυτοματοποιημένο Σύστημα Προτεραιότητας 
Πολιτών στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

● Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και άμεση 
επικοινωνία με τους πολίτες μέσω της 
πλατφόρμας Novoville. 



Η εξυπηρέτηση του 
Δημότη στο επίκεντρο

www.novoville.com

Δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα & το 
διαδίκτυο για τους Δημότες:

● Υποβολή αιτημάτων καθημερινότητας με ένα 
κλικ

● Ζωντανή ενημέρωση για την πορεία επίλυσής
τους

● Άμεση ενημέρωση για νέα, εκδηλώσεις, 
ανακοινώσεις του Δήμου και έκτακτα συμβάντα

● Συμμετοχή σε mobile polls/διαβουλεύσεις
● Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου και σημεία 

ενδιαφέροντος στο χάρτη

Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για το Δήμο:

● Στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. 
● Βελτιστοποίηση διαδικασιών & 

οργανογράμματος. 
● Διοίκηση με βάση πραγματικά δεδομένα.



Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση 
και μετάβαση σε κυκλική οικονομία

● Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων για το 
Κλίμα και την Ενέργεια.

● Οργάνωση του 1ου CLIMATHON CORFU 2020.

● Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη χωριστή 
συλλογή βιοαποβλήτων.  

● Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από φάρμακα
μέσω της συνεργασίας με τη Givmed. 

● Συμφωνητικό συνεργασίας για τον καθαρισμό των 
βυθών και ακτών σε επιλεγμένα επιβαρυμένα 
σημεία του Δήμου.

● Δημιουργία δημοτικών σημείων χωριστής 
συλλογής Λαμπτήρων και Ηλεκτρονικών και 
Ηλεκτρικών συσκευών  (ΑΗΗΕ).

● Δημιουργία ειδικού ενημερωτικού ιστοτόπου 
αφιερωμένο στην εναλλακτική διαχείριση 
απορριμμάτων στον Δήμο μας
(https://recycle.corfu.gr/) 

https://recycle.corfu.gr/


Έξυπνη και πράσινη κινητικότητα

● Έγκριση τοποθέτησης 36 έξυπνων 
στεγάστρων στάσεων για την 
εξυπηρέτηση των επιβατών και την 
προστασία τους από τις καιρικές 
συνθήκες

● Χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο 
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων», στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)»,του Πράσινου Ταμείου. 



Τα επόμενα βήματα για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στο Δήμο μας

● Καθιέρωση της Διαλογής στην Πηγή και την χωριστή 
συλλογή για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων, 
διασφαλίζοντας τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

● Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για τη 
βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και 
γενικότερα της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος. 

● Ανάπτυξη λύσεων ‘έξυπνης πόλης’ για ενημέρωση των 
κατοίκων και των επισκεπτών της σχετικά με τις 
διαθέσιμες επιλογές Έξυπνης και Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. 

● Προώθηση του θεματικού τουρισμού μέσω 
εφαρμογών (web, mobile), με έμφαση στο Ιστορικό 
Κέντρο της Κέρκυρας, με στόχο την ανάπτυξη 
ψηφιακών διαδραστικών και πολυκαναλικών 
υπηρεσιών στους επισκέπτες που προωθούν τον 
τουρισμό και τον πολιτισμό της πόλης, καθώς και τις 
τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά προϊόντα. 



Σας ευχαριστώ
Δρ. Παναγιώτα Τζάννε

Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

City Project Manager της ομάδας ICC του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων (100 Intelligent Cities Challenge)


