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ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΕΞΥΠΝΕ ΠΟΛΕΙ

Σι είναι θ «Ανκρϊπινθ Ζξυπνθ Πόλθ» και 
γιατί κάποιοσ να κζλει να ηιςει εκεί?

Εςτίαςθ ςτον ρόλο των πολιτϊν ςτισ πόλεισ του μζλλοντοσ

Πυροδότθςθ ψθφιακισ κοινωνικισ καινοτομίασ 

για νζεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ 

ςτα πλαίςια ενόσ κοινοφ οράματοσ

ανκρωποκεντρικισ «εξυπνάδασ» τθσ πόλθσ

29, 10, 2014



Επιςκόπθςθ

• Κάτοικοι και Μζρθ

• Οι προκλιςεισ των καιρϊν

• Ανκρϊπινθ Εξυπνάδα

• Αντιμετϊπιςθ των Προκλιςεων

April 10, 2014



Κάτοικοι και Σόποι

• Εςτίαςθ ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτα μζρθ που 
διαβιϊνουν: 

– ε ΑΝΘΡΩΠΟΤ και όχι ςε αφθρθμζνεσ ζννοιεσ 
λειτουργιϊν και αναγκϊν, 

– και ςε ΜΕΡΗ, δθλαδι πραγματικζσ κζςεισ εντόσ 
του Διμου, με ςυγκεκριμζνουσ αςτικοφσ 
χαρακτθριςμοφσ και λειτουργία.

29, 10, 2014



Οι προκλιςεισ των καιρϊν

• H (επιτζλουσ) εξυπθρζτθςθ του Δθμότθ

• Η Ανάγκθ για Περιςςότερο Αποτελεςματικι 
Εκπροςϊπθςθ

• Οι Καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ τθσ 
Χρθματοπιςτωτικισ Κρίςθσ

• Η οικονομικι υγκυρία
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Οι προκλιςεισ των καιρϊν

• Απαιτοφν Αλλαγζσ και Μεταςχθματιςμοφσ

– ςτον τρόπο που ηοφμε, εργαηόμαςτε, παίηουμε 
και κτίηουμε το μζλλον μασ

• Επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν 
αυτϊν, με τθ βζλτιςτθ χριςθ των διακζςιμων 
δθμόςιων πόρων.
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Ανκρϊπινθ Εξυπνάδα

• Επιλζγοντασ λιτζσ λφςεισ. Μερικοί κανόνεσ: 
– Προϊκθςθ του ρόλου των απλϊν λφςεων ΣΠΕ, 

παρζχοντασ ζνα ρεπερτόριο παραδειγμάτων 
εργαςίασ.

– Οργάνωςθ περιβαλλόντων μακροπρόκεςμθσ 
αμοιβαίασ μάκθςθσ, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να μάκουν τισ δυνατότθτεσ των ΣΠΕ και να 
γίνουν ενεργοί και όχι πακθτικοί χριςτεσ.

– Να τεκμθριϊνονται πάντα οι τρόποι χριςθσ των 
ποικίλων ΣΠΕ εργαλείων, και να διατθρείται μια 
ανοιχτι βιβλιοκικθ, προςβάςιμθ από όλουσ.
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Αντιμετϊπιςθ των Προκλιςεων

• ενάρια με τουσ πολίτεσ να ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτθν δθμιουργία των υπθρεςιϊν που επιλφουν 
τα δικά τουσ προβλιματα.
– Επιβάλλεται, θ εξ αρχισ εμπλοκι των πολιτϊν ςτθ 

διαδικαςία ςυν-ςχεδιαςμοφ, 
– Σα δθμόςια ιδρφματα ζχουν ζνα νζο και αςυνικιςτο 

ρόλο: τθν ενορχιςτρωςθ των ςυνεργατικϊν 
διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ με τθ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν, των τοπικϊν επιχειριςεων, του κλάδου των 
ΣΠΕ, κακϊσ και τθν τοπικι κοινότθτα ψθφιακισ 
καινοτομίασ. Θα ςυμμετάςχουν πάντοτε οι 
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ και υπθρεςιακοί τθσ 
Δθμοτικισ Αρχισ κλπ.

29, 10, 2014



ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΟΛΗ Α ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΕΞΤΠΝΗ

• ΣΑ ΟΤΙΩΔΗ

• ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

• ΦΟΡΕΙ ΣΠΕ 

• ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ
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ΣΑ ΟΤΙΩΔΗ

• Εκτίμθςθ των διακζςιμων πόρων και 
ταξινόμθςθ ςε τζςςερεισ κφριεσ κατθγορίεσ: 

– Η τοπικι κοινωνία των πολιτϊν και (μθ ΣΠΕ) ςτισ 
επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρίτου 
τομζα

– Η κοινότθτα των ΣΠΕ, θ οποία περιλαμβάνει τα 
πανεπιςτιμια, τα κζντρα Ε & Α, τθσ βιομθχανίασ, 
των ΜΜΕ, πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, ακόμθ και 
ατομικι επίδοξουσ επιχειρθματίεσ . 
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ΣΑ ΟΤΙΩΔΗ

– Η τοπικι αυτοδιοίκθςθ και οι διαφορετικζσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και διοικιςεισ που παίηουν 
ρόλο ςτθ χάραξθ πολιτικισ και τθν παροχι 
υπθρεςιϊν . 

– Οι φυςικζσ και τεχνολογικζσ υποδομζσ που 
διατίκενται ςε αυτό το πεδίο

• Άνοιγμα, Διαχείριςθ & Επικαιροποίθςθ μεγάλου όγκου 
Δεδομζνων

• Που υμβαίνει / Ιςχφει τι!
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ΣΑ ΟΤΙΩΔΗ

– Η τοπικι αυτοδιοίκθςθ και οι διαφορετικζσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και διοικιςεισ που παίηουν 
ρόλο ςτθ χάραξθ πολιτικισ και τθν παροχι 
υπθρεςιϊν. 

– Οι φυςικζσ και τεχνολογικζσ υποδομζσ που 
διατίκενται ςε αυτό το πεδίο

– Άνοιγμα, Διαχείριςθ & Επικαιροποίθςθ μεγάλου 
όγκου Δεδομζνων.
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ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

• τθ δθμιουργία των μθχανιςμϊν, απαιτοφνται 
δθμιουργικζσ και ενεργζσ ομάδεσ πολιτϊν, και 
δεδομζνου ότι αυτό είναι μια δυναμικι 
διαδικαςία με δικι του ηωι, οι ίδιοι οι 
μθχανιςμοί κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
αντιλθφκοφν τισ ενδείξεισ αδυναμίασ και 
ζγκαιρα να τουσ ευκυγραμμίςουν
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ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

• ιγουρευτείτε ότι κα ςυμπεριλθφκοφν 
ομάδεσ που ςυχνά περικωριοποιοφνται τόςο 
ςτθ λιψθ αποφάςεων όςο και τθν 
τεχνολογικι ανάπτυξθ, όπωσ εκνοτικζσ
ομάδεσ ι νζοι, ακόμθ και παιδιά.
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ΦΟΡΕΙ ΣΠΕ 
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• Μποροφμε να χωρίςουμε τουσ παράγοντεσ 
των ΣΠΕ ςε δφο κατθγορίεσ:

– Επιχειριςεισ ΣΠΕ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ΜΜΕ), οι οποίοι προςφζρουν προϊόντα και 
υπθρεςίεσ ςτθν αγορά.



ΦΟΡΕΙ ΣΠΕ 
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και τθ λεγόμενθ

• Κοινότθτα Ψθφιακισ Καινοτομίασ που 
αποτελείται από μικρο-ομάδεσ που 
εμπλζκουν 

– εραςιτζχνεσ ι/και μερικισ απαςχόλθςθσ 
προγραμματιςτζσ, 



ΦΟΡΕΙ ΣΠΕ 
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– εκκολαπτόμενεσ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ. Οι 
τελευταίεσ είναι μια πολφ δθμιουργικι και 
καινοτόμοσ ομάδα, ςυνικωσ νζοι, τεχνικά 
εγγράμματοι ανάπτυξθσ ΣΠΕ, με μια ιςχυρι 
αίςκθςθ τθσ θκικισ, τθσ κοινότθτασ και τθσ 
ταυτότθτασ (μάρτυρασ θ αυτο-ειρωνικι χριςθ 
των υποτιμθτικϊν όρων όπωσ Κοινότθτα Nerd ι 
Geek).



ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ
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• Απαιτείται θ κατάλλθλθ διαμόρφωςθ τθσ 
διαδικαςίασ ϊςτε να αποφευχκεί θ 
δθμιουργία υπερβολικισ ςφγκρουςθσ με τισ 
υπάρχουςεσ επιχειρθςιακζσ δομζσ, και πάνω 
απ‘ όλα να μετατοπιςτεί το επίκεντρο τθσ 
ςυνεργαςίασ από το παραδοςιακό 
"διαχείριςθσ παραπόνων» ςε μια win-win "ασ 
εξετάςουμε και αυτό μαηί» προςζγγιςθ.



ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ
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• Ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

– με τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ τθσ πόλθσ που 
μποροφν να επθρεάςουν τθν πραγματικι αλλαγι 
πολιτικισ και 

– των δθμοτικϊν υπαλλιλων που είναι γνϊςτεσ 
ςχετικά με τισ ΣΠΕ και μπορεί να βοθκιςουν ςτον 
εντοπιςμό των δυνατοτιτων και των ευκαιριϊν. 
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Future Internet Paradigms
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Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ τεχνολογίεσ για τισ ζξυπνεσ 
πόλεισ είναι: 

– Σο Κντερνετ των Αντικειμζνων (IoT) αναφζρεται ςε 
τεχνολογίεσ που ανιχνεφουν και ενεργοφν για τον 
κόςμο των πραγμάτων: τα δίκτυα μεταφορϊν, 
ενςωματωμζνοι αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ, 
διακίνθςθ ανκρϊπων και αγακϊν κλπ. 
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• Διαδίκτυο των Τπθρεςιϊν (IOS) περιλαμβάνει 
τθ χριςθ διαδικτυακϊν εργαλείων και 
εγκαταςτάςεισ για τθν παροχι 
εξατομικευμζνων δυναμικϊν υπθρεςιϊν π.χ. 
διαδρομι ζκτακτθσ ανάγκθσ, Πλθροφορίεσ  
και δρομολόγθςθ προσ κενζσ κζςεισ 
ςτάκμευςθσ κ.λπ. 



Future Internet Paradigms
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• Διαδίκτυο των Ανκρϊπων (ΙοP) ειςάγει τον  
ενεργό ρόλο των ανκρϊπων και των 
κοινωνικϊν δικτφων ςτθν παροχι 
περιεχομζνου, και εμπλουτίηει τα άλλα 
παραδείγματα του IoT και IoS



Κάποιεσ Προςπάκειεσ

• Δεδομζνα Ελεγχόμενθσ τάκμευςθσ ςε 
πραγματικό Χρόνο

• Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Διμου Ακθναίων 
ςε πραγματικό Χρόνο

• Αποτφπωςθ Χρονοςειρϊν και τατιςτικϊν

– Οικονομικά τοιχεία

– Άδειεσ Καταςτθμάτων

– Βεβαιϊςεισ

– Μθτρϊα
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Ενθμζρωςθ ςε Πραγματικό χρόνο
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Ενθμζρωςθ ςε Πραγματικό χρόνο
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