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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Δελφών εγκαινιάζει μία νέα ψηφιακή εποχή με πολλαπλά οφέλη για 

τους πολίτες και την τοπική ανάπτυξη 

 

Στην αναβάθμιση της ψηφιακής του παρουσίας προχώρησε ο Δήμος Δελφών, υλοποιώντας 

την νέα ψηφιακή πύλη του Δήμου, με πολλές καινοτόμες υπηρεσίες προς τους δημότες, αλλά 

και ολοκληρωμένη παρουσία του Δήμου και του προορισμού. Σκοπός του νέου portal του 

Δήμου Δελφών, που λειτουργεί σε πιλοτική λειτουργία στην ακόλουθη διεύθυνση 

http://www.dimosdelfon.gr/, είναι αφενός η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση και 

ενημέρωση των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου και αφετέρου η ανάδειξη ενός ιστορικού 

τόπου και προορισμού. 

Η πύλη παρέχει στους δημότες και επισκέπτες της περιοχής, πλήρη και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση για την πόλη, την ιστορία, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, καλύτερη 

απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, αμεσότερη επικοινωνία και ουσιαστική συμμετοχικότητα σε 

έργα και δράσεις του Δήμου, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τον Δήμο στους δημότες και 

επισκέπτες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ψηφιακές αναπτυξιακές υποδομές και πλαίσιο 

ανοιχτής διακυβέρνησης και διαφάνειας για μία βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 

Η αναβαθμισμένη παρουσία του Δήμου Δελφών περιλαμβάνει, εκτός από τη νέα 

διαδικτυακή ταυτότητα με πλήθος πληροφοριών προς τον πολίτη και επισκέπτη, το κέντρο 

υπηρεσιών για απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον αυτόματο ψηφιακό βοηθό 

για συνεχή κι άμεση ενημέρωση, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης και 

συμμετοχικότητας για υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων προς τον Δήμο καθώς και 

την πλατφόρμα προβολής έργων και δράσεων σε χάρτη, όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο (real time) την εκτέλεση των τεχνικών έργων και 

δράσεων του Δήμου, οικονομικά στοιχεία και να δημοσιεύσουν την άποψή τους, ενώ 

παράλληλα το portal αποτελεί ένα σύγχρονο περιβάλλον ειδικά υλοποιημένο για άτομα με 

αναπηρίες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα διαδικτυακή παρουσία του Δήμου Δελφών προσφέρει μία 

πλήρη εικόνα της ταξιδιωτικής εμπειρίας του τόπου μέσα από ολοκληρωμένη πληροφόρηση 

για τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα, την γαστρονομία και την μετακίνηση στην περιοχή που 

συμβάλλουν στην τουριστική ανάδειξη του τόπου και στην προσέλκυση περισσότερων 

επισκεπτών. Μέσα από την ενότητα ¨Επισκέψου και Ανακάλυψε” ο προορισμός του Δήμου 

Δελφών ξεδιπλώνει όλη την ομορφιά του και όλους τους λόγους που αξίζει κάποιον να τον 

επισκεφτεί. 

http://www.dimosdelfon.gr/?fbclid=IwAR38EpY49AhkCaN3dIhZe1XPse7ExqcVRI9Y7sS_R7tFwf1eM9yJ3S1CDEU


Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά λειτουργικά ψηφιακά εργαλεία της νέας διαδικτυακής πύλης 

του Δήμου Δελφών είναι: 

● Κέντρο ηλεκτρονικών αιτημάτων για απομακρυσμένη ψηφιακή διεκπεραίωση αυτών και 

επικοινωνία με τον Δήμο, όπως προέγκριση ίδρυσης και λειτουργία καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ. 

● Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων 

προς τον Δήμο. 

● Έξυπνο Ψηφιακό Βοηθό (Chatbot) για άμεση ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών, 

εύκολα και απλά μέσω του facebook messenger για όλα τα θέματα του Δήμου, αλλά και του 

τόπου ως τουριστικού προορισμού. 

● Πλήρη τουριστική προβολή με παροχή πληροφοριών για τον Δήμο, την ιστορία του, τα 

σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, τις περιοχές που απαρτίζουν τον προορισμό κ.λπ. 

● Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες και διαδικασίες του Δήμου, καθώς και πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας. 

● Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες προς τους Δημότες, καθώς και γενικών 

πληροφοριών για τους επισκέπτες. 

● Ροή νέων για δελτία τύπου, ανακοινώσεις, συνεδριάσεις και προκηρύξεις. 

● Ημερολόγιο εκδηλώσεων ώστε να συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες σε ένα σημείο. 

● Σύγχρονο περιβάλλον ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία. 

Συνεργάτης του Δήμου στην υλοποίηση της νέας ψηφιακής παρουσίας του Δήμου Δελφών 

είναι η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) 

η οποία έχει διακριθεί μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και 

Περιφέρειες, Κεντρική κυβέρνηση, τραπεζικό τομέα και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις 

προώθησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

Ο Δήμαρχος του Δ. Δελφων Παναγιώτης Ταγκαλής δήλωσε: ‘Οι νέες ψηφιακές και καινοτόμες 

υπηρεσίες του Δήμου Δελφών, σηματοδοτούν μία ακόμη περισσότερο εξωστρεφή πορεία 

του Δήμου και φέρνουν ακόμη πιο κοντά τους δημότες και τους επισκέπτες στο Δήμο, 

συμβάλλοντας στην πληρέστερη πληροφόρηση και συμμετοχική διαμόρφωση απόψεων και 

πολιτικών, ενώ παράλληλα δημιουργούν ψηφιακές αναπτυξιακές υποδομές και πλαίσιο 

ανοιχτής διακυβέρνησης και διαφάνειας για μία βιώσιμη οικονομική και τουριστική 

ανάπτυξη.‘ 

Μπορείτε να επισκεφθείτε το νέο portal του Δήμου Δελφών στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.dimosdelfon.gr/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.crowdpolicy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rqOP2Jqbug6n5qIWZlFcl2RL7ok1aSiNWomDzRjGEpiO6Fe5w_8J2J1o&h=AT1vWhEC0GAhRvAppFDRbdB1eIxk_M49OTeRTpI5wHD1H6Jw2I9Om_F7Lic8IaXCTWL7M4M_PPVw1lltgkjE09fVpvJOp_F1dpZOubtRr-z8IhnJnbmpCKF7h5e0fXoajA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0FcfMC3hDX9x_hjfDGPvHUeUiQOhmRoeJWlN8gQU8eb3QvAF8O0_tHM--_F6-ogRB1xRucacErOBaN35lb8iXDxiVmCrAUE7PM2Yy_xPTAxNAhBq-Y-q_63cxAukRbecy37F9IyWFRA1Sp8Do32DsnR85Wlkcy2hrgk3GpNRBHZyJ0r4se
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dimosdelfon.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3U8zql6HBc-EJ0R_U4P1BdoyFUv4IRyrKx7-bSOXqmswSN3juN1eklDAo&h=AT0qzrDAUajSvjk79UMm0-7HGEP-ve9ScIQKW-9vd_sLoXRBVt140wwliwbxzugJjHDn9pvCXwUOkxyGn5cU_-FRGD4vVShQ_nGVAS0UG4gyxdSTRNZW1uqupHELn1YP_g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0FcfMC3hDX9x_hjfDGPvHUeUiQOhmRoeJWlN8gQU8eb3QvAF8O0_tHM--_F6-ogRB1xRucacErOBaN35lb8iXDxiVmCrAUE7PM2Yy_xPTAxNAhBq-Y-q_63cxAukRbecy37F9IyWFRA1Sp8Do32DsnR85Wlkcy2hrgk3GpNRBHZyJ0r4se

