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Σίμος Μισιρλόγλου

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η
διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται
ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους,
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Σύνταγμα της Ελλάδας,..



Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις ευφυείς πόλεις (Smart Cities

Consortium) μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού 

Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), την ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΜΠ, τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών 

Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 



EUROCITIES STRATEGIC FRAMEWORK 2014‐2020 TOWARDS AN URBAN AGENDA FOR THE EU

SMARTER CITIES

“How are cities improving urban life through sustainable integrated solutions? And 
how are they developing good quality services for citizens and businesses? These are 
some of the challenges for cities when becoming ‘smarter’. This involves joining up 
policies across a wide range of areas, such as energy and energy efficiency, urban 
mobility, waste, ICT and open data. Becoming ‘smarter’ is also about identifying 
and testing new business and financing models to be able to deploy and scale up 
new technologies in cities. And there are no ‘smart cities’ without ‘smart citizens’, 
adding challenges around engaging and empowering citizens to help make their 
cities ‘smarter’…”



Βασικοί πυλώνες μιας ευφυούς πόλης (Smart City)

Η εκδοχή που έχει επικρατήσει διεθνώς και προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτή που 
ορίζει τους παρακάτω έξι (6) βασικούς πυλώνες μιας ευφυούς πόλης:

Ευφυής Διακυβέρνηση

Ευφυές Περιβάλλον

Ευφυής Κινητικότητα

Ευφυής Οικονομία

Ευφυής Διαβίωση

Ευφυείς Πολίτες



Η πορεία (Road Map) …

2017

2014

2012

2008

“Ανοικτά” δεδομένα

Όραμα/πρόθεση «Ανοιχτή 
Διακυβέρνηση» μέσω Γεω‐
κόμβου

Επανασχεδιασμός GeoPortal

Αρχικό έργο





Βραβείο «Special Achievement in GIS» ‐ San Diego – 06/2016



80 % των δεδομένων 
οποιουδήποτε οργανισμού 
έχει και χωρική διάσταση

ενώ 

* 70 % των υπαλλήλων έχουν πρόσβαση 
σε δεδομένα που δεν θα έπρεπε να έχουν !!!!

* “What’s Your Data Strategy?” – Harvard Business Review
Apr 20, 2017



Story Map – Μνημεία Δήμου

Ηλεκτροφωτισμός & 
Αιτήματα / Παράπονα Επαναχωροθέτηση κάδων / δρομολογήσεις

Ευφυής Διακυβέρνηση

Αισθητήρες (Sensors) για Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση (IoT)



Όροι Δόμησης (ΝΟΚ 2012)

Άδειες Δόμησης / Επικίνδυνα / EEMK

Διασύνδεση με ΕΔΑ ΘΕΣΣ



SQL Server 2014 + ArcGis API for JavaScript + 
ArcGIS for Desktop/Server 10.5.1 + Web App Builder + ArcGis for Collector 



Ε.Ε.Μ.Κ. (2013‐17)



Άδειες Δόμησης / 
Επικίνδυνα ‐ Ετοιμόρροπα



Όροι Δόμησης 
(ΝΟΚ 2012)



Αναλυτικές 
πληροφορίες 
όρων δόμησης

Εμφάνιση 
τοποθεσίας σε 
μεγαλύτερη 
κλίμακα

Περιοχή 
επιλογής



Στις 22‐09‐2015 υπογράφηκε «Μνημόνιο Συνεργασίας» με την τέως «Εταιρεία
Παροχής Αερίου» (Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.) νυν ΕΔΑ ΘΕΣΣ, το οποίο αφορά την
ανταλλαγή συγκεκριμένων Γεωχωρικών δεδομένων των δύο Φορέων, μέσω των
αντίστοιχων Γεωχωρικών Portals (WMS &WFS) που κατέχουν και λειτουργούν.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες πλέον έχουν τη δυνατότητα να συσχετίζουν τις Μελέτες
Εφαρμογής τους με τις πραγματικές συνθήκες, σε ότι αφορά τις οδεύσεις των
δικτύων των αγωγών του Φυσικού Αερίου.



ΕΔΑ ΘΕΣΣ (ArcGIS 
Server 10.5.1)



Εφαρμογή Κτηματολογίου (Web App Builder – API JavaScipt)



Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Αιτήματα / Παράπονα (Web App Builder)

• Φωτιστικά (21.729)
• Φρεάτια (14.984)
• Ιστοί (20.296)
• Πίνακες (460)
• Δίκτυο –
Υπόγειο/Υπέργειο



Αιτήματα – Παράπονα (Web App Builder – IMC (βραβεύτηκε από Ευρωπαϊκό Επίτροπο))



Επαναχωροθέτηση κάδων / δρομολόγια ‐ GPS (Web App Builder)



Story Map (ESRI) – Τουριστικός Χάρτης Δήμου

http://thessaloniki.gr/θέλω‐να‐γνωρίσω‐την ‐πόλη/επισκεφθείτε/χάρτες





Συλλογή δεδομένων (Ελληνικά / Αγγλικά / Γερμανικά / Ρώσικα)
(Cloud Service ‐ AGOL)



Crowd source



“Ανοικτά” Δεδομένα –
“Ανοιχτή” πλατφόρμα Γεωχωρικών Πληροφοριών  (2014)

http://gis.thessaloniki.gr/sdi



http://opendata.thessaloniki.gr



http://data.gov.gr



Καταστήματα
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος

http://gis.thessaloniki.gr/sdi





Ψηφιακή πλατφόρμα χρήσης δορυφορικών δεδομένων (Copernicus / Sentinel / SDI)

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η αναβάθμιση της υπάρχουσας Υποδομής Γεωχωρικών

Πληροφοριών (SDI) του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να παρέχει στον τελικό χρήστη (εσωτερικό

χρήστης, πολίτης, άλλες υπηρεσίες), προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και

τηλεφόρτωσης στα δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus, σε σχεδόν πραγματικό

χρόνο, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web services).

Καινοτόμος τεχνολογική προσέγγιση, για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε άμεσα αξιοποιήσιμα

παραγόμενα προϊόντα προστιθέμενης αξίας (Ολοκλήρωση υλοποίησης 9/12/2017)

http://gis.thessaloniki.gr/sdi



“WMS configurator”

“Sentinel Playground”



Αισθητήρες (Sensors) για κάθε είδους Ρύπανση (IoT)

Σήμερα αναφερόμαστε στην ανάγκη διασύνδεσης ενός εντυπωσιακά μεγάλου, ουσιαστικά
μη πεπερασμένου συνόλου συσκευών ‐ όπως δισεκατομμύρια αισθητήρες ‐ που απαρτίζουν
το Internet of Things (IoT).

Η τεχνολογία αυτή, θα αποτελέσει τμήμα έργου που συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Horizon 2020» (Ημ. έναρξης ‐ 1/2018). Ειδικότερα, θα
δημιουργηθεί μία πλατφόρμα παρακολούθησης του παράκτιου μετώπου του Θερμαϊκού
κόλπου με σκοπό τη τελική μελέτη ανάπτυξης και ανασυγκρότησης του θαλάσσιου
μετώπου.

Πληροφορίες θα συγκεντρώνονται και θα αναλύονται και τα αποτελέσματα αυτών θα 
έχουμε τη δυνατότητα να τα χαρτογραφούμε στο περιβάλλον της Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών και με χρήση GeoDashboarding να δίνουμε μια πλήρη εικόνα τους.



Αισθητήρες (Sensors) για κάθε είδους Ρύπανση (IoT) – {Υπό μελέτη}

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την
ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές παραμέτρους και διαθέτει
αξιόπιστη υποδομή (Δίκτυο 8 Σταθμών Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και
ισάριθμο Μετεωρολογικών Σταθμών), τεχνογνωσία, καθώς και τις μεγαλύτερες
χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

• χρωματικοί δείκτες για το κοινό, ώστε να υπάρχει άμεση αίσθηση της επιβάρυνσης της
ατμόσφαιρας και της ανάγκης προστασίας,
• δεδομένα σε χαρτοκεντρικό περιβάλλον (το λειτουργούν SDI),
• πληροφορία θα δίνεται ελεύθερα στους πολίτες και στις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη
χρήση ανοικτών προτύπων, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία της δημόσιας
υγείας, και
• αλλεργιογόνα & μύκητες



Αξιολόγηση Επισκεπτών

http://gis.thessaloniki.gr/sdi



SERVICE MONTH COUNTER
WMS Sep‐16 201729
WMS Oct‐16 272636
WMS Nov‐16 297684
WMS Dec‐16 235828
WMS Jan‐17 291874
WMS Feb‐17 789677
WMS Mar‐17 976036

Στατιστικά WMS
Χώρα Περίοδοι σύνδεσης % Νέες περίοδοι σύνδεσης Νέοι χρήστες
Greece 10192 59.53% 6067
Russia 163 3.68% 6
United 
States 92 95.65% 88
Germany 66 74.24% 49
United 
Kingdom 45 88.89% 40
Austria 35 97.14% 34
Cyprus 34 82.35% 28
Italy 31 74.19% 23
France 22 59.09% 13
(not set) 21 90.48% 19

10883 59.57% 6483

Γεωγραφική Κατανομή Επισκεπτών
Google Analytics (14/9/2016 – 14/05/2017)



Ο Δήμος διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα και Άξονες
Προτεραιότητας που αφορούν τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,

Προτάσεις ο ΔΘ έχει υποβάλει, στα παρακάτω Προγράμματα:

•Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014‐2020 (ΕΣΠΑ 2014‐2020) 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης” (ΑΑΔ&ΔΒΜ 2014‐
2020) 

•HORIZON 2020
•ERASMUS + 
•INTERREG‐MED 2014‐2020 
•Black Sea Basin 2014‐2020 
•LIFE‐ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
•LIFE 2014‐2020 
•Interreg Europe
•ACTIVE YOUTH του EEA GRANTS YOUNG UNEMPLOYMENT – ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΟΧ για ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 2014‐
2021 
•European Neighbourhood Instrument (ENI) Cross‐Border Cooperation (CBC) of the Mediterranean Sea 
Basin



Risk Information / Management System (MoU)






