
από τθν 

ΠΟΛΗ 1.0 
ςτθν 

ΠΟΛΗ 3.0

Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, 
τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

Μοχιανάκθσ Κωςτισ
Διμοσ Ηρακλείου



›

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ;

ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο περιβάλλον
• Η κοινότθτα και οι ςχζςεισ μζςα ςε αυτι κάνουν

τον ΣΟΠΟ αυτό που είναι

• Ζνασ δρόμοσ;
• Είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξθσ ποικίλων 

δραςτθριοτιτων (πολιτικϊν, οικονομικϊν, πολιτιςτικϊν 
κά) που ςτθρίηεται ςτισ υπάρχουςεσ υποδομζσ

• Η ποιότθτα τθσ πλατφόρμασ κακορίηει πολλζσ από τισ 
ευκαιρίεσ τθσ κοινότθτασ

• Τπάρχουν οι κοινωνικοί ανταγωνιςμοί, άρα ο τελικόσ ςκοπόσ δεν είναι κακολικά αποδεκτόσ
• Αποφάςεισ παίρνουν όςοι αςκοφν ΣΩΡΑ τθν εξουςία ( άρα μποροφν να αλλάξουν)
• Οι ςτόχοι δεν ωφελοφν όλουσ το ίδιο

Σόποσ *

Φυςικό 
περιβάλλον

Σεχνικό
περιβάλλον

Ανθρώπινο 
περιβάλλον



Μονόδρομη κατεφθυνςη

Πόλη 1.0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

WEB 

›



Πόλη 1.0
Διακυβζρνθςθ

›

• Οι ελίτ αποφαςίηουν, 
κατζχουν τα μζςα 
παραγωγισ και 
δθμιουργοφν

• Οι ευκφνεσ των 
κυβερνϊντων είναι να 
αναπτφςςουν και να 
ςυντθροφν τθν πλατφόρμα 
ΠΟΛΗ παρζχοντασ δθμόςια 
αγακά και υπθρεςίεσ

• Ο πληθυςμόσ είναι 
εργατικό δυναμικό και 
αγορά για ό,τι οι ελίτ 
αποφάςιςαν να παράγουν 
και να παρζχουν

• Ο πλθκυςμόσ προςφζρει 
φυςικι και πνευματικι 
δφναμθ ωσ εργατικό 
δυναμικό και καταναλϊνει 
αγακά και υπθρεςίεσ



Πόλη 1.0
Παραγωγι εμπόριο κατανάλωςθ
Σο Marketing προϊόντων

• ΣΟΧΟ : Η ανάπτυξθ , 
τυποποίθςθ και πϊλθςθ 
προϊόντων

• Η Βιομθχανικι επανάςταςθ
• Οι αγοραςτζσ 

καταναλϊνουν 
ικανοποιϊντασ φυςικζσ 
ανάγκεσ

• υναλλαγζσ μιασ μονάδασ 
προσ πολλοφσ αποδζκτεσ

›



Πόλη 1.0
Νζεσ τεχνολογίεσ - Web 1.0

• Δθμιουργία ςτατικϊν 
ιςτοςελίδων

• Ο χριςτθσ:
Καταναλϊνει περιεχόμενο
Δεν μπορεί να ανταπαντιςει
Χρειάηεται το δικό του δικτυακό 
τόπο

›

Web master

Site web 1.0

Internet surfers



Από την ΠΟΛΗ 1.0 ΣΗΝ ΠΟΛΗ 2.0
Η μετάβαςθ

ΠΟΛΗ  
1.0

ΠΟΛΗ  
2.0

• Αμφιςβήτηςη  
ιεραρχίασ

Παγκοςμιοποίηςη

Σεχνολογική
ανάπτυξη

›



Αμφίδρομη κατεφθυνςη

Πόλη 2.0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

WEB 

›



Ικανοποίηςη των 
επιθυμιών των 

πελατών

Διαφοροποίηςη 
προϊόντων και 

υπηρεςιών

Ο πελάτησ 
προςπαθεί να 
ικανοποιήςει 

εκτόσ τισ ανάγκεσ 
και τισ επιθυμίεσ 

του

Εδραίωςη θζςησ 
εταιρείασ και 

προϊόντων

Ο πωλητήσ 
προςπαθεί να 
καταλάβει τον 

πελάτη, ζρευνεσ 
αγοράσ, αγορζσ 

ςτόχοι. 

Η 
παγκοςμιοποίηςη 

δημιουργεί 
ανάγκεσ για την 
υποςτήριξη τησ 
ιδιαιτερότητασ

Πόλη 2.0
Παραγωγι εμπόριο κατανάλωςθ 

›

Πελατοκεντρικό 
μάρκετινγκ



Πόλη 2.0
Νζεσ τεχνολογίεσ - Web 2.0

• Φκθνοί Η/Τ

• Κινθτά τθλζφωνα

• Χαμθλό κόςτοσ χριςθσ διαδικτφου

• Λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα

• Εκφραςτικά μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (blogs, 
Twitter, Facebook, Flickr κά)

• υνεργατικά μζςα (wikipedia, κά) 

›



Πόλη 2.0
Νζεσ τεχνολογίεσ - Web 2.0

• Ο χριςτθσ:

από καταναλωτισ γίνεται 
παραγωγόσ και καταναλωτισ 
περιεχομζνου 

ανταλλάςει ποικιλία πλθροφοριϊν 

ςυνεργάηεται 

›

• Δθμιουργοφνται 
οι ψθφιακοί 
οργανιςμοί με 
διαδραςτικό 
περιεχόμενο



Πόλη 2.0
Διακυβζρνθςθ

›

• τθν ΠΟΛΗ 1.0 οι πολίτεσ
λειτουργοφςαν αντιδρϊντεσ,

• τϊρα διεκδικοφν ςυμμετοχι 
ςτισ αποφάςεισ

• ςυμμετζχουν ςε 
δθμοψθφίςματα, 
διαβουλεφςεισ, ηθτοφν 
μείωςθ των επιπζδων 
διακυβζρνθςθσ.

• Η ΠΟΛΗ 2.0 δεν ςτθρίηεται 
πια μόνο ςτισ παραδοςιακζσ 
ελίτ που ελζγχουν, 
αποφαςίηουν και παρζχουν, 

• βαςίηεται εν μζρει και ςε 
ςυμμαχίεσ, ςυμπράξεισ 
ΔΗΜΟΙΟΤ, ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ τομζα 
και ομάδων πολιτϊν.



Πόλη 2.0
Διακυβζρνθςθ

›

Ομάδεσ 
πολιτών



Από την ΠΟΛΗ 2.0 ΣΗΝ ΠΟΛΗ 3.0
Η μετάβαςθ

ΠΟΛΗ  
2.0

ΠΟΛΗ  
3.0

Αφξηςη 
ςυμμετοχικότητασ

Ιςχυροποίηςη
των κοινωνικών
δικτφων και των

ομάδων 
πολιτών

Ανάγκη ανάπτυξησ 
ανθρωποκεντρικών

υπηρεςιών

›



Αμφίδρομη κατεφθυνςη και ςυνδημιουργία
Μετατόπιςη τησ εμπιςτοςφνησ πολιτών από τισ εταιρείεσ και 

τουσ κρατ. Οργανιςμοφσ ςτουσ άλλουσ πολίτεσ και καταναλωτζσ 

Πόλη 3.0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

WEB 

›



Οι καταναλωτζσ 
ανταλλάςουν ιδζεσ και 
γνώμεσ για το προϊόν 

μζςω κοινωνικών 
δικτφων

Ολοκληρωμζνα όντα 
που εκτόσ από 

ανάγκεσ και 
επιθυμίεσ θζλουν να 

ικανοποιήςουν 
κοινωνικζσ και 

πνευματικζσ αξίεσ

Εταιρικοί ςτόχοι με 
όραμα και αξίεσ

Ζμπνευςη από 
κοινωνικζσ αξίεσ 

βελτίωςησ του κόςμου

υνεργατική χζςη 

Οι εταιρείεσ ακοφν τισ 
γνώμεσ των πελατών, 

υιοθετοφν και 
ενςωματώνουν ςτα 

προϊόντα και τη 
διαφήμιςη τισ 

προτάςεισ τουσ 

Πόλη 3.0
Παραγωγι εμπόριο κατανάλωςθ 

›

Ανθρωποκεντρικό
και ςυνεργατικό 

μάρκετινγκ



Πόλη 3.0
Νζεσ τεχνολογίεσ - Web 3.0

›

•Σο διαδίκτυο του μζλλοντοσ κα
ςτθρίηεται ςτθ διαςφνδεςθ κάκε
είδουσ αιςκθτιρων , βαςιηόμενο ςε
κοινά και δθμόςια πρωτόκολλα και
πρότυπα ,κα διαςυνδζει

αντικείμενα 

ανκρϊπουσ, 

χϊρουσ, 

ςυςκευζσ,

μεταφζροντασ τθν πλθροφορία.

• θμαςιολογικόσ ιςτόσ

WEB 3.0



Πόλη 3.0
Νζεσ τεχνολογίεσ - Web 3.0

›

• Πζντε τεχνολογίεσ κα ςθμαδζψουν τα επόμενα χρόνια:

Η ευρυηωνικι ςυνδεςιμότθτα

θ υπολογιςτικι του ςφννεφου (Cloud)

οι ζξυπνεσ προςωπικζσ ςυςκευζσ

οι εξελίξεισ ςτισ δθμόςιεσ διεπαφζσ

οι ανοικτζσ υποδομζσ δεδομζνων

EVERYTHING
EVERYWHERE

ALWAYS

*

WEB 3.0

• Η ψθφιακι πόλθ 
Ψθφιακζσ ςυνεργατικζσ 
πλατφόρμεσ



Πόλη 3.0
Διακυβζρνθςθ

›

• τθν ΠΟΛΗ 3.0 εκτόσ των κεςμικϊν 
παραγόντων διοίκθςθσ κα 
ςυναντοφμε ποικίλεσ  υβριδικζσ 
μορφζσ ςχθμάτων λιψθσ αποφάςεων

• Οι Εκνικζσ, Περιφερειακζσ και Σοπικζσ 
κυβερνιςεισ δεν πρόκειται να 
εκχωριςουν εξ ολοκλιρου τισ 
αρμοδιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων 
αλλά κα ενεργοφν ςαν ζνασ από τουσ 
παράγοντεσ λιψθσ αποφάςεων.

• Αιτιματα για δθμοκρατικι και 
ανοικτι διακυβζρνθςθ.

• Σμιμα δραςτθριοτιτων που μζχρι 
τϊρα ιταν ςτθ ςφαίρα του 
δθμοςίου ενδιαφζροντοσ 
διεκδικείται από εκελοντικζσ 
πρωτοβουλίεσ πολιτϊν.

• Απαίτθςθ μείωςθσ τθσ επιρροισ 
μεςαηόντων ςτθ ςχζςθ παραγωγϊν 
προϊόντων ι υπθρεςιϊν και τελικϊν 
καταναλωτϊν.

• Πρόςβαςθ παντοφ και ψθφιακζσ 
υπθρεςίεσ για τθν μείωςθ τθσ 
φυςικισ παρουςίασ ςτα γκιςζ. 



www.citybranding.gr
Πόλεισ & Πoλιτικζσ

*

Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ

facebook.com/mochianakis.costis

Skype: costis.mochianakis

Διμοσ Ηρακλείου : 
Αγίου Σίτου 1
ΣΚ 71202 Ηράκλειο

www.citybranding.gr
mochianakis.costis@gmail.com

0030 2810 399175


