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Πεπιεσόμενα 

• Νησιωτική Ανάπτςξη

• Εξελίξειρ ΤΠΕ (Future Internet)

• Ψηυιακό Νησί

• Πποηάζειρ



Νηζιωηικόηηηα

'…ζε ανηίθεζη με ηιρ ηπειπωηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ 

ηείνοςν να είναι απκεηά  ομοιόμοπθερ και ομοιογενείρ ωρ 

ππορ ηα σωπικά ηοςρ σαπακηηπιζηικά, ο κόζμορ ηων 

μικπών νηζιών είναι θηιαγμένορ από άπειπερ 

διαθοπεηικέρ ονηόηηηερ, οι οποίερ είναι ςπεπβολικά 

δύζκολο να καηηγοπιοποιηθούν και πάνηα ςποπίπηοςν 

ζε ενζηάζειρ ζσεηικά με ηην οπθόηηηαρ ηοςρ' 

(Doumenge, 1985). 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ 

ΝΗΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ
• Η Νησιωτικότητα είναι ακραία και ειδική μορφή 

του περιφερειακού προβλήματος

• Κριτήρια προσδιορισμού  του προβλήματος στο 
νησιωτικό χώρο:

1. Μεγαλύτερη ευρύτητα και μεγαλύτερη ένταση των 
περιφερειακών ανισοτήτων – Μειωμένες ευκαιρίες

2. Αντίθεση ηπειρωτικής χώρας (κέντρο) και νησιών 
(περιφέρεια) 

3. Ισότητα ή αποτελεσματικότητα – Ενίσχυση 
πολιτικών ισόρροπης ανάπτυξης

4. Μονοκλαδική ειδίκευση – Παραδοσιακοί κλάδοι –
Ανάπτυξη δυναμικών κλάδων 

5. Δράσεις καινοτομικού χαρακτήρα – πρότυπο 
«περιφερειακού πειραματισμού»



ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ

• Γεωγραφική ασυνέχεια: Μόνιμο χαρακτηριστικό – Εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου –
Προβλήματα στις αγορές και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον

• Περιορισμένη ποικιλία και ποσότητα φυσικών πόρων

• Απομόνωση και μειωμένη προσβασιμότητα

• Πληθυσμιακές Διακυμάνσεις 

• Έλλειψη αξιοποίησης φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος

• Περιβαλλοντική ποικιλομορφία σε εύθραυστη δομή

• Προσδιορισμός της έντασης της νησιωτικότητας: 
απομόνωση - απόσταση - μέγεθος

• Ανυπαρξία οικονομιών κλίμακας



ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ΣΟΤ ΝΗΙΩΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

• Διαπιστώσεις: 

– Μόνιμος χαρακτήρας του περιφερειακού 

προβλήματος – Εξειδικευμένες παρεμβάσεις

– Ανάγκη συνεχούς παρέμβασης

• Κατευθύνσεις

– Ενίσχυση της εξωστρέφειας

– Αξιοποίηση φυσικών και ανθρώπινων πόρων

– Χωροθέτηση μικροπεριφερειών και εφαρμογή της 

«εκ των κάτω ανάπτυξης»



Future Internet

• Σν δηαδίθηπν ζαλ θηλεηήξηνο κνριόο ηνπ 
21νπ αηώλα ζα αληηκεησπίδεη ηελ ζπλερώο 
απμαλόκελε  θπθινθνξία δεδνκέλσλ ζε 
απηό  θα ηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο ηάζεηο

• Σν κειινληηθό δηαδίθηπν ζα είλαη έλαο 
αόξαην ζύκπιεγκα από θιαζζηθά δίθηπα 
θαη δηθηπαθά αληηθείκελα



Γιαδίκηςο 2020: Πληποθοπία 
ζε κίνηζη

• Νέα δηαδηθηπαθή δνκή

• Δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο επαλαζρεδηάδνπλ ηελ 
νηθνλνκία καο

• Φπζηθόο θαη ςεθηαθόο θόζκνο ζε ζύγθιεζε

• Νέεο πξννπηηθέο ζε ζεζκηθό πιαίζην θαη 
ζπλήζεηεο

• Πεξηερόκελν δηαζέζηκν παληνύ θαη γηα ηνλ 
θαζέλα



Η νέα ππαγμαηικόηηηα ηος διαδικηύος: 
Πποζωπικό Παγκόζμιο Γίκηςο –

Υαπακηηπιζηικά

• Πνιιά ηεξκαηηθά, θνηλό πεξηερόκελν 

• Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε θάζε πεξηβάιινλ

• Επαηζζεζία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα πιαηζίνπ 
αλαθνξάο

• Δηαδξαζηηθό θαη πξνζαξκνζηηθό πεξηερόκελν



Η νέα ππαγμαηικόηηηα ηος διαδικηύος: 
Πποζωπικό Παγκόζμιο Γίκηςο –

Παπάγονηερ

• Σερλνινγηθνί

– Δηαθνξεηηθνί Ρπζκνί ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

– Αξηζηνπνίεζε Υξήζεο spectrum

– Αξηζηνπνίεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

– Αλνηθηά πξόηππα

• Αγνξάο

• Θεζκηθά



Οικονομία Τπηπεζιών 
Γιαδικηύος - Υαπακηηπιζηικά

• Πξόζβαζε ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο .

• Δηαδξαζηηθά κέζα εθπνκπώλ - service providers 
πνπ πξνζθέξνπλ add-on ππεξεζίεο

• Πξνζαξκνζκέλα ζπζηήκαηα έμππλνπ ζπηηηνύ

• Σερλνινγίεο παξνπζίαζεο

• Δηαδξαζηηθόηεηα πνιιαπιώλ κνξθώλ 

• Πιαηθόξκεο γηα ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο



Οικονομία Τπηπεζιών 
Γιαδικηύος - Παπάγονηερ

• Εκπηζηνζύλε θαη αζθάιεηα ηνπ ζπλνιηθνύ 
ζπζηήκαηνο

• Αιιαγή πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (identity)
(i.e. avatar)

• Δηαρείξηζε πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

• Παξαγσγή ζε ηνπηθό επίπεδν

• Νένο ξόινο ησλ πξνηύπσλ

• Η δηαθπβέξλεζε γίλεηαη ζεκαληηθή ζε πνιηηηθό 
επίπεδν  



Αγαθά ζηο διαδίκηςο 
Υαπακηηπιζηικά

• Τπνδνκή γηα πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο  

• Ειεύζεξε δηάζεζε αγαζώλ 

• Επνρή θνηλσληθώλ ζπλαιιαγώλ (social 
retailing)



Αγαθά ζηο διαδίκηςο 
Παπάγονηερ

• Ελεκέξσζε (awareness) ζε ηνπηθό 
γεσγξαθηθό θαη πεξηβαιινληηθό επίπεδν.

• Κόζηνο κνλάδαο

• Αλάθιεζε δεδνκέλσλ θαη θζελή 
ζπλδεζηκόηεηα 

• Νέν ζεζκηθό πιαίζην



ΝΔΔ ΘΔΜΙΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
Υαπακηηπιζηικά

• Ελζσκάησζε Ιδησηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο 
ζηηο εθαξκνγέο 

• Οη λέεο εθαξκνγέο ζα αληηκεησπίδνπλ ηελ 
αλάδεημε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ 

• Θέκαηα Ηζηθήο  αλαδεηθλύνληαη ζε 
ζεκαληηθό παξάγνληα 



ΝΔΔ ΘΔΜΙΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ
Παπάγονηερ

• Απολογιζμόρ, διακςβέπνηζη, εθνικοί παπάγονηερ 
• Πλαίζιο για ιδιωηικόηηηα και αζθάλεια 
Σερλνινγία:
• Σερλνινγίεο θαη Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο
• πιινγή δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζία
• Σεσνολογίερ ιδιωηικόηηηαρ (έξςπνερ κάπηερ): 
Οηθνλνκία:
• Ισνηλάηηζη δεδομένων και θέμαηα ιδιοκηηζίαρ: 
• Επηρεηξεκαηηθά κνληέια
Θεζκηθά θαη Ννκηθά:
• Αλάπηπμε εξγαιείσλ ηδησηηθόηεηαο
• Ιζνξξνπεκέλν ζεζκηθό πιαίζην
• Επηπηώζεηο ζηελ θνηλσλία 



Intelligent Community network services model

Πηγή: Michael K. Wons,”Intelligent community network services”,  May 2009



Φεθηαθά νηθνζπζηήκαηα

• Σα ςεθηαθά νηθνζπζηήκαηα είλαη έλα ‘ςεθηαθό 
πεξηβάιινλ’ πνπ πεξηέρεη ‘ ςεθηαθνύο 
νξγαληζκνύο’ πνπ κπνξεί λα είλαη ηκήκαηα 
ινγηζκηθνύ, εθαξκνγέο, ππεξεζίεο, γλώζε, 
επηρεηξεζηαθά κνληέια, καζήκαηα, θιπ.

• Οη  παξαπάλσ ‘ςεθηαθνί νξγαληζκνί’ 
αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγνύληαη ή 
θαηαζηξέθνληαη αθνινπζώληαο ηνπο λόκνπο πνπ 
δηέπνπλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα 



Δθαπμογή ηων DBE ζηιρ νηζιωηικέρ πεπιοσέρ

• Αλάπηπμε κνληέινπ επηρεηξεζηαθήο πιαηθόξκαο 

• Η πιαηθόξκα  (κε πεξηερόκελν e-services) 
βαζίδεηαη ζε αξρηηεθηνληθή πιέγκαηνο θαη 
ειεύζεξν ινγηζκηθό

• Οη νληόηεηεο κπνξνύλ λα είλαη απινί πνιίηεο ή 
ζπιινγηθνί θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, 
πξνζζέηνπλ ή αθαηξνύλ ππεξεζίεο ζηελ 
πιαηθόξκα



ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
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Θεωπηηική ζσεδίαζη ηηρ Πλαηθόπμαρ
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Πξνηάζεηο

• Νεζηά ηδαληθνί ρώξνη γηα εθαξκνγή ηνπ 
future internet

• Η έλλνηα ηνπ ςεθηαθνύ έμππλνπ λεζηνύ 
βαζηθόο κνριόο γηα ηελ Επξσπατθή 
πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε

• Κνηλσληθή δηαβνύιεπζε

• εκαληηθό εκπόδην ε έιιεηςε ππνδνκήο



Εςσαπιστώ πολύ για την 

πποσοσή σαρ


