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Υφιστάμενη 
Κατάσταση

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του επιπέδου 
και του είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης: 
• Stakeholder Analysis 
• SWOT Analysis

Στάδια και οργάνωση υλοποίησης 
της Μελέτης

Διαμόρφωση Ενδεικτικού καταλόγου έργων 
και δράσεων

Μεθοδολογία

Έργα & Δράσεις

Άξονας δράσης στην 1η φάση του έργου

Πρώτη εξειδίκευση της ΣτρατηγικήςΣτρατηγική



Υφιστάμενη Κατάσταση

• Ανάλυση υφιστάμενων 
συνόλων δεδομένων και 
αναγκών μελετητών

• Καταγραφή υφιστάμενης 
κατάστασης στην Β. Εύβοια

• Υφιστάμενα προγράμματα 
και δράσεις 

• Υποδομές
• SWOT ανάλυση



Στρατηγική

• Οριζόντια υποστήριξη μελετών
• Οργάνωση και παρακολούθηση 

υλοποίησης

• Ενίσχυση της εξυπηρέτησης 
των πολιτών

• Ψηφιακή αναβάθμιση 
περιοχής και τοπική 
ανάπτυξη

• Ζωντανό εργαστήρι 
εφαρμογής καινοτόμων 
πιλοτικών δράσεων



Σημεία εκκίνησης

”Παραδοσιακά” ΚΕΠ
Αποτύπωση υφιστάμενων 
ψηφιακών υποδομών και 

υπηρεσιών

Ψηφιακές υπηρεσίες
arogi.gov.gr 

Αποτύπωση δικτύων
Ψηφιακή εξοικείωση

Κύριες δραστηριότητες
γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, 

τουρισμός



Οριζόντιες και κάθετες 
ενέργειες

Έργα και δράσεις



Οριζόντιες ενέργειες

Κοινές πηγές δεδομένων
• Διασφάλιση δεδομένων
• Κοινό υπόβαθρο

Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων 
και φωτοδοτών (ψηφιακές 
υποδομές, υποστήριξη 
λειτουργίας)

• Ολιστικό ΚΕΠ
• Κέντρο Χωροταξίας & 

Περιβάλλοντος
• Διαδημοτικός Φορέας 

Διαχείρισης Προορισμού
• Φορέας Διαχείρισης Νέους 

Δάσους



Κάθετες ενέργειες Ι

Ψηφιακές υπηρεσίες
• Περιφέρειας σε gov.gr
• Δήμων σε Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
• Ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες
• Νέες ψηφιακές υπηρεσίες πρόνοιας και 

γεωργίας
• Διαβουλεύσεις και υποβολή προτάσεων 
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα φυσικών 

καταστροφών
• Αποτύπωση τοπικών δομών

Ενίσχυση βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων

• Πρακτικές γνώσεις χρήσης 
Η/Υ

• Βοήθεια αξιοποίησης 
ψηφιακών δημόσιων 
υπηρεσιών

• Εστίαση σε εργαλεία 
αγροτικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος



Κάθετες ενέργειες ΙΙ

Τοπικό οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας 
& επιχειρηματικότητας (συνέργεια ΕΜΠ)

• Δράσεις DigiGov Lab-InnoHub
• Συνεισφορά σε ψηφιακές υπηρεσίες στο:

• Κέντρο Επιχειρηματικότητας (Hub) στο 
Μαντούδι ή 

• Διαδημοτικό DMO
• Θερμοκοιτίδα Φορέα Νέου Δάσους

• Ψηφιακή αναβάθμιση & δεξιότητες
• Ψηφιοποίηση άρθρου 11 για ψηφιακούς 

νομάδες

Ψηφιακές υποδομές
• Πρότυπες δράσεις σε 

σχολεία
• Πιλοτικά δίκτυα υψηλών 

ταχυτήτων (π.χ. 5G, 
οπτικές ίνες)

• Ελεύθερη πρόσβαση (π.χ. 
gov-roam, wi-fi hotspots)

Κάθετες δράσεις
• Έξυπνη γεωργία
• Τουρισμός (π.χ. 

γαστρονομικός)
• Υπηρεσίες υγείας


