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Μέρος 1ο:

Τι (δεν) είναι 
είναι έξυπνη 

πόλη;



More buzzwords?



η έξυπνη πόλη



What innovation is 
excatly?



Ας θέσουμε την ερώτηση, σωστά



BOSTON SMART CITY PLAYBOOK



Μέρος 2ον: ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός



Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το εργαλείο
Ο πραγματικός 

στόχος



Είναι όμως απλό να 

αλλάξουμε;



Οι υποδομές

Οι λειτουργίες

Το ανθρώπινο δυναμικό



ο δήμος

οι δημότες

η πόλη 



Μέρος 3ο: ο ψηφιακός μετασχηματιμός που αφορά ΟΛΟΥΣ



#Αθήναγιαόλους
Θέλουμε internet #γιαόλους, θέλουμε ψηφιακές δεξιότητες #γιαόλους,

θέλουμε ψηφιακές υπηρεσίες #γιαόλους. Κανείς δεν μένει πίσω!

#Αθήναανοιχτή
Ένας δήμος που δίνει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες με #ανοιχτές υπο-

δομές, που διαθέτει #ανοιχτά το λογισμικό που παράγεται με δημόσιους

πόρους, με #Ανοιχτά Σχολεία για περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, με

ανοιχτά δεδομένα, που έχει #ανοιχτά ασύρματα δίκτυα για όλους.

#Αθήναστομέλλον
Κοιτάζουμε το μέλλον και καλωσορίζουμε την κοινωνία του gigabyte και

τη 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

#Αθήναμαζί
Κανείς δεν μπορεί να πετύχει δουλεύοντας μόνος του. Αναζητήσαμε και αναζητούμε εταιρείες 

και φορείς που έχουν κοινό όραμα με εμάς: μία καλύτερη Αθήνα. #Μαζί ανοίξαμε ξανά την οικία της Λέλας 

Καραγιάννη,#μαζί κάνουμε μάθημα στα Ανοιχτά Σχολεία.

Ο Οδικός Χάρτης για την Ψηφιακή Αθήνα (2018)



Υποδομές
Τα δίκτυα της πόλης, το θεμέλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ηλ. διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση
Το χαμένο στοίχημα των προηγούμενων δεκαετιών επιστρέφει

Ψηφιακές δεξιότητες
Ισότιμη πρόσβαση στην νέα εποχή

Συμμετοχή και επικοινωνία
Καλύτερη πρόσβαση των δημοτών στην πληροφορία που τους αφορά

Καινοτομία
Μία πόλη-εργαστήριο

Ο Οδικός Χάρτης για την Ψηφιακή Αθήνα (2018)



Το πρόβλημα των σιλό 



Ο δήμος Αθηναίων στην εποχή της κοινωνίας 
τους Gigabit



10.000 ευκαιρίες για 
δωρεάν ψηφιακή 
εκπαίδευση για το 

2018

Κάθε μέρα, μία 
εκπαιδευτική 

δράση στην Αθήνα



Ενοποιημένο 
σύστημα παροχής 

κοινωνικών και 
ιατρικών υπηρεσιών

«Νοιάζομαι»

20 ενοποιημένες 
υπηρεσίες

120.000 ωφελουμένοι



Ηλεκτρονικές 
εγγραφές 

στον 
αθλητισμό

και τον 
πολιτισμό



myathenspass



100% εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων και της ψηφιακής 
υπογραφής



40 έγγραφα εκδίδονται 
ηλεκτρονικά από τους 
δημότες 

Διασύνδεση με Taxis 



Ανοιχτός προϋπολογισμός
Συμμετοχικός προϋπολογισμός
ΣυνΑθηνά
ACCMR
Athens Culture Net



Η 4η βιομηχανική 
επανάσταση, στην 

πράξη

1160 μαθητές

168 εκπαιδευτικοί,

σε 2 μήνες



Η 
μεγαλύτερη 
ψηφιακή
καμπάνια 

για την 
Αθήνα



• Εισάγουμε καινοτομία στις δομές της πόλης

• Ανοίγουμε τις υποδομές της πόλης

• Δίνουμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες και 

επιχειρηματίες



Εισάγουμε 
τεχνολογία στο 
σημαντικότερο 
χώρο πρασίνου 

της χώρας



Χτίζοντας ένα 
ανοιχτό

τεχνολογικό 
μέλλον για 
την Αθήνα



Ψηφιακό Συμβούλιο της 
Αθήνας: 
Πρώτη φορά οι εταιρείες, 
τα πανεπιστήμια και η 
αυτοδιοίκηση συζητούν 
και συνεργάζονται



Περισσότερα νέα, 
προσεχώς...



In theory there is no difference 

between theory and practice.

In practice there is


