
 

Σκόπελορ,  21-9-2022 

 

ΔΕΛΤΘΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Ψηθιακή Αναβάθμιζη ηος Δήμος Σκοπέλος» 

 

Η ραγδαία αυξανόμενθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ζχει αλλάξει τον τρόπο ηωισ  

και όλο και περιςςότεροι άνκρωποι γνωρίηουν να χρθςιμοποιοφν αλλά και ηθτοφν 

τθν ψθφιακι αναβάκμιςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν προκειμζνου να ενθμερϊνονται 

και να εξυπθρετοφνται άμεςα. Μζςα ςε αυτό το πνεφμα και ο Διμοσ Σκοπζλου ζχει 

ξεκινιςει τθν Ψθφιακι του αναβάκμιςθ με δφο (02) νζεσ ιςτοςελίδεσ , τζςςερισ (04) 

διαδραςτικζσ εφαρμογζσ (applications) παροχισ πλθροφοριϊν, ζνα (01) 

πρωτοποριακό ςφςτθμα Πυρανίχνευςθσ και μία (01) «Ψθφιακι Γωνιά» (ΔΛΤ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α. Τοςπιζηική Θζηοζελίδα ηος Δήμος 

Οινθιεξώζεθε ε θαηλνύξηα  Τνπξηζηηθή ηζηνζειίδα (site) ηνπ Γήκνπ καο  

(www.skopelos.gr).  

 

 

 

Πξόθεηηαη γηα κία λέα ζύγρξνλε ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ν επηζθέπηεο ζα 

αλαθαιύςεη ηε Σθόπειν, ηα ρσξηά θαη ηηο παξαιίεο ηεο, ζα κάζεη ηελ Ιζηνξία, ηελ 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη Παξάδνζε ηνπ λεζηνύ, ζα ελεκεξσζεί γηα ηα Μνπζεία, 

ηνπο Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο  θαζώο θαη πνπ κπνξεί λα θάλεη πεδνπνξία, θαηαδύζεηο 

ηζηηνπινΐα θιπ. Δπηπιένλ, ζα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο ηξέρνπζεο εθδειώζεηο,  πνπ ζα 

κείλεη, ηη ζα θάεη , πνπ ζα δηαζθεδάζεη .Ταπηόρξνλα ζα ηνπ δίλνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο όπσο πώο ζα θηάζεη ζηε Σθόπειν, πσο ζα θηλεζεί ζ΄ απηή, ηη θαηξό ζα 

θάλεη θιπ.   

Σαο παξνηξύλνπκε λα επηζθεθηείηε ηελ λέα καο ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα 

(www.skopelos.gr).  

 

http://www.skopelos.gr/
http://www.skopelos.gr/


B. Θζηοζελίδα (site) ηος Δήμος 

 Οινθιεξώζεθε ε   ζύγρξνλε  θαη ιεηηνπξγηθή  ηζηνζειίδα (site) ηνπ Γήκνπ καο  

(www.skopelos.gov.gr) 

Σηελ Αξρηθή Σειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα εηζέιζεη σο επηζθέπηεο 

πνπ νδεγείηαη θαηεπζείαλ ζην ηνπξηζηηθό site καο (www.skopelos.gr) ή σο Γεκόηεο 

κε ην λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε επαθή-επηθνηλσλία κε ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

  

 

 

Ο ρξήζηεο, σο Γεκόηεο, κπνξεί  λα επηιέμεη κία από ηηο ηξεηο (03) θαξηέιεο 

«Ενημεπυθώ», «Εξςπηπεηηθώ» θαη «Πποηείνυ» πξνθεηκέλνπ λα ενημεπυθεί γηα 

ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηηο Δθδειώζεηο, Γξάζεηο & Έξγα, Γηαγσληζκνί, ηηο 

Δπηρεηξήζεηο θ.α., λα εξςπηπεηηθεί ειεθηξνληθά, πιεξώλνληαο ηακεηαθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο (ππό εγθαηάζηαζε), ή εθδίδνληαο πηζηνπνηεηηθά θ.α  θαη λα αιηηθεί ή να 

πποηείνει ζηελ αληίζηνηρε θόξκα (ππό εγθαηάζηαζε),  ζηελ νπνία ν αξκόδηνο 

ππάιιεινο ζα  ηελ αλαηξνθνδνηεί. 

http://www.skopelos.gov.gr/
http://www.skopelos.gr/


 

 

 

Σαο παξνηξύλνπκε λα επηζθεθηείηε ηελ λέα καο ηζηνζειίδα. (www.skopelos.gov.gr) 

 

              Καιή πεξηήγεζε!!     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skopelos.gov.gr/


Γ.  iSkopelos 

 

To  iSkopelos είλαη κία δηαδξαζηηθή εθαξκνγή (application) ζε θηλεηά 

ηειέθσλα θαη tablets, ε νπνία πξνζδνθεί λα γίλεη ν ςεθηαθόο βνεζόο γη΄ απηόλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην λεζί ή ζέιεη λα ην επηζθεθηεί.  Η εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην 

ρξήζηε λα πεξηεγείηαη ζε απηό βιέπνληαο ην ράξηε κε όια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

(αξραηνινγηθνύ, ηζηνξηθνύ, ζξεζθεπηηθνύ, αξρηηεθηνληθνύ), πεξηνρέο θπζηθνύ 

θάιινπο, αμηνζέαηα αιιά θαη ζεκαηηθέο ή κε δηαδξνκέο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Σθνπέινπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Η εθαξκνγή είλαη δπλακηθή, θαζώο όπσο 

πεξπαηάεη ν ρξήζηεο κπνξεί λα παίξλεη πιεξνθνξίεο γηα όια ηα ζεκεία πνπ ζπλαληά 

ζην δξόκν ηνπ.  

Τνπ παξέρεη, σο εθ ηνύηνπ, όια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή ηνπ εκπεηξία ζην θαιύηεξν δπλαηό επίπεδν, κε εύθνιν θαη πξαθηηθό 

ηξόπν, έηζη ώζηε λα απνηειέζεη ηνλ θαιύηεξν πξεζβεπηή ηεο πεξηνρήο ζην κέιινλ γηα 

άιινπο πηζαλνύο επηζθέπηεο. 



Δ. Ψηθιακή Πςπανίσνεςζη 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Σπζηήκαηνο είλαη ε νινθιεξσκέλε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε, 

δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε θαηλνκέλσλ ππξθαγηάο ζε πεξηνρέο πςειήο 

επηθηλδπλόηεηαο  ηνπ λεζηνύ όπσο δάζε, δώλεο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, θ.ιπ. 

Τν Σύζηεκα αμηνπνηεί ηελ ζεξκηθή εηθόλα θηλνύκελσλ θακεξώλ επνπηεύνληαο 

ηα δάζε  γηα πηζαλή ύπαξμε  ππξθαγηάο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξώλεη  ην θέληξν 

ειέγρνπ ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη ηνπο εκπιεθόκελνπο ζε απηό . 

Τα δεηνύκελα ζηνηρεία ησλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Σπζηήκαηνο είλαη 

αλαιπηηθά ηα θάησζη: 

 Τν Σύζηεκα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δηθηπαθώλ θακεξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 

ζεξκηθό θαη νπηηθό θάζκα. 

 Η εηθόλα από ηελ θάζε θάκεξα κεηαθέξεηαη κέζσ αζπξκάηνπ δηθηύνπ ζην 

θέληξν ειέγρνπ όπνπ κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνύ επόπηεπζεο (VMS), 

εγθαηεζηεκέλν ζε Η/Υ, ν νπνίνο δίλεη άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κε 

πςειή αλάιπζή ηελ θαηάζηαζε ζε θάζε ζεκείν επόπηεπζεο. 

 Σε πεξίπησζε εληνπηζκνύ ππξθαγηάο, ην θέληξν ειέγρνπ ζα πηζηνπνηεί ην 

ζπκβάλ κε ηα ηκήκαηα πεξηπνιίαο θαη επόπηεπζεο θαη εθόζνλ είλαη αιεζέο ε 

εζθαικέλν, ζα αθνινπζείηαη πξνθαζνξηζκέλν ζελάξην. 

 Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπλαγεξκνύ (θαηά πξνζέγγηζε), 

ππνινγίδνληαη απηόκαηα από ην Σύζηεκα θαη ζηέιλνληαη κέζσ ηνπ θέληξνπ 

δηαρείξηζεο ζην email θαη ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

 

 

 



Ε. Ψηθιακή Γυνιά ζηον Αγνώνηα 

Η «Χεθηαθή Γσληά» είλαη έλα θέληξν ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνύ εγθαηεζηεκέλε ζηνλ Αγλώληα από ην Γεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν,  γηα ην 

λαπάγην «Φξηζηόθνξνο» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πάλνξκν. Γηαζέηεη ζπζθεπέο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο (VR) γηα «ζηεγλή» θαηάδπζε ζην λαπάγην, ςεθηαθό πιηθό 

(θσηνγξαθίεο, βίληεν), ζρέδηα ηνπ λαπαγίνπ, θαζώο θαη πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ην 

λαπάγην «Φξηζηόθνξνο» αιιά θαη γηα άιια λαπάγηα ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο 

Μαγλεζίαο.  

 

 

ΣΤ. Αςηόμαηορ τηθιακόρ βοηθόρ – Chatbot (εθαξκνγή-applictation) ,ππό 

εγθαηάζηαζε. 

 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ απηόκαηνπ ςεθηαθνύ βνεζνύ ηόζν νη πνιίηεο όζν θαη νη 

επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ απνκαθξπζκέλα θαη λα 

ζπλνκηιήζνπλ άκεζα θαη εύθνια κε ηνλ απηόκαην ςεθηαθό βνεζό. Ο απηόκαηνο 

ςεθηαθόο βνεζόο ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (AI) θαη κέζσ ηεο 

γξαπηήο επηθνηλσλίαο, παξέρεη άκεζε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη πξόζβαζε ζε 



πιεξνθνξίεο 24 ώξεο ην 24σξν, ελώ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα “καζαίλεη” θαη λα 

εμειίζζεηαη ζπλερώο κέζα από δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ 

ρξεζηώλ. 

 

Ζ. Πλαηθόπμα παποςζίαζηρ έπγυν και δπάζευν – Cityworks (εθαξκνγή-

applictation) ,ππό εγθαηάζηαζε. 

 

Η Πιαηθόξκα  it  o ks, πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία, παξαθηλεί 

ηνπο πνιίηεο λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμειίμεηο, αμηνινγώληαο θάζε θαηλνύξηα δξάζε, δηαηππώλνληαο ηελ 

άπνςή ηνπο θαη παξαθνινπζώληαο ηελ εμέιημή ηεο. Καη’ απηό ηνλ ηξόπν 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, αιιά θαη ε δέζκεπζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

 

Η. Mobile εθαπμογή (applictation) , ππό εγθαηάζηαζε. 

 

Τν  it  On απνηειεί έλα θαηλνηόκν εξγαιείν πνπ παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο 

δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνληαη θαζεκεξηλά γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ 

λεζηνύ ηνπο αιιά θαη λα απεπζύλνπλ ζην δήκν έλα αίηεκα, λα ππνβάινπλ θάπνην 

παξάπνλν ή ζθάικα πνπ έρνπλ εληνπίζεη. Τν  it  On πξνσζεί ηε ζπκκεηνρηθόηεηα 

θαη ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ζηόρν ηε βειηίσζή ηεο. Όια απηά είλαη 

δηαζέζηκα από ην θηλεηό γηα And oid θαη iOS. 

 

 

 



  Δίκαζηε βέβαηνη όηη όια ηα παξαπάλσ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνπο δεκόηεο θαη 

επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ. Όζν αθνξά ην Σύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο απνηειεί  έλα 

πξσηόηππν θαηλνηόκν  ζύζηεκα ην νπνίν νπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

δάζνπο καο. 

Από ηε πιεπξά καο, ζα ζπλερίζνπκε ηε δηαξθή εμέιημε ηνπ δήκνπ καο πξνο 

όθεινο ησλ δεκνηώλ καο αιιά θαη ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λεζηνύ καο, κέζα από ηε 

ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ. 

 

     Ο Γήκαξρνο  

Σηακάηεο Πεξίζζεο 

 

 


