
  

                

 

 
 
 
 

 

 
«Ηράκλειο, Ψθφιακι Πόλθ»  

Τόποσ εκδήλωςησ: Πολφκεντρο Νεολαίασ (Ανδρόγεω 2) 
Παραςκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010  

18.00 - 20.00 

 
Ο Γήκνο Ηξαθιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθό, Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην 
Ηξαθιείνπ, ην Κέληξν Μεηαθνξάο Τερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην 
Δπηζηεκνληθό θαη Τερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο ηνπ Ιδξύκαηνο Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο 
(ΙΤΔ) θαη ην ATEI ζπλδηνξγαλώλνπλ Δζπεξίδα κε ηίηιν:  
 

«Ηράκλειο, Ψηφιακή Πόλη» 
 
ηελ Παξαζθεπή, 10 Γεθεκβξίνπ 2010 (18.00-20.00) ζην Πνιύθεληξν Νενιαίαο (Αλδξόγεσ 
2) θαη απνηειεί κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή δξάζε γηα ηελ θαζηέξσζε εηήζηνπ γεγνλόηνο κε 
ζέκα ηελ ςεθηαθή πόιε. 
  
H αλάδεημε ηνπ ςεθηαθνύ ζηνηρείνπ, σο ζηνηρείν ηαπηόηεηαο ηεο πόιεο έρεη άκεζεο 
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο. Σηόρνο ησλ δηνξγαλσηώλ είλαη νη πνιίηεο λα έιζνπλ 
ζε επαθή θαη λα γλσξίζνπλ ηηο ςεθηαθέο δξάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ 
πόιε θαη λα παξαθηλεζνύλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ. Η παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ 
ΙΤΔ, ηνπ Τερλνινγηθνύ Πάξθνπ, ηνπ ΑΤΔΙ ελδπλακώλνπλ ηνλ ςεθηαθό ηνκέα ζαλ ηζρπξό 
ζηνηρείν ηαπηόηεηαο γηα ηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ. Η θηινμελία ηνπ ΔΝΙΣΑ, ε δεκηνπξγία 
ηεο Forthnet θαη ηνπ Θαιαζζόθνζκνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα ην πώο 
επεξεάδεη ε ζπζζώξεπζε γλώζεο  ηελ νηθνλνκία ελόο ηόπνπ. 
  
Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη νκηιίεο γηα ην ξόιν ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσληώλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, παξνπζίαζε ησλ 
ςεθηαθώλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ θαη παξνπζηάζεηο από εηαηξείεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε λέεο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο ζην Ηξάθιεην. Θα αθνινπζήζεη 
ζπδήηεζε. 
 
Η εθδήισζε είλαη ειεύζεξε ζην θνηλό.   

 
 
 
 
 
 



  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

18.00-18.10 Ζναρξθ - Χαιρετιςμόσ Δθμοτικισ Αρχισ Ηρακλείου 

18.10-18.30 
Ηράκλειο: ε πορεία για τθν ψθφιακι πόλθ 
Κωςτήσ Μοχιανάκησ, Προϊςτάμενοσ Πληροφορικήσ Δήμου Ηρακλείου 

18.30-18.50 
Τπθρεςίεσ ςτοχευμζνθσ πλθροφόρθςθσ: Προχπόκεςθ για τθν ποιοτικι 
αναβάκμιςθ τθσ ηωισ ςτισ ςφγχρονεσ πόλεισ 
Μανώλησ Στρατάκησ, Forthnet ΑΕ 

18.50-19.10 
Διαδίκτυο του μζλλοντοσ και ζξυπνεσ πόλεισ 
Δήμοσ Παναγόπουλοσ, Προϊςτάμενοσ Συςτημάτων και Δικτφων, Ινςτιτοφτου 
Πληροφορικήσ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και Ζρευνασ. 

19.10-19.30 
e-services ςτουσ τομείσ Σουριςμοφ και Πολιτιςμοφ 
Βαςίλησ Σπιταδάκησ, Διευθφνων Σφμβουλοσ FORTH-crs 

19.30-19.40 
Workfinder.gr-Portal Εφρεςθσ εργαςίασ 
Γιάννησ Χαραλαμπάκησ, Ιδρυτήσ NovelTech 

19.40-20.00 Βιμα ςτον πολίτθ 

 
 
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Διμοσ Ηρακλείου 
Κωςτήσ Μοχιανάκησ  
Tηλ. 2810399376 
E-mail: costis-m@heraklion.gr 

ΙΣΕ/ΕΣΕΠ ΚΡΗΣΗ 
Γιώργοσ Παπαμιχαήλ   
Tηλ. 2810391904 
Ε-mail: george@stepc.gr  
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