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Η έξςπνη πόλη ωρ αζηική ηαςηόηηηα

•
•
•
•





Οι πόλεισ χρειάηονται ταυτότθτα, εξειδικεφςεισ
Επιτυχθμζνθ οικονομία είναι θ εξειδικευμζνθ οικονομία
Καμιά πόλθ δεν μπορεί να είναι καλι ςε όλα τα κζματα
θ ςτρατθγικά ςχεδιαςμζνθ εξειδίκευςθ των πόλεων χρθςιμοποιείται
ωσ εργαλείο οικονομικισ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ πόλθσ με ςτόχο
τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν,
τθν προςζλκυςθ κεφαλαίων,
επιχειριςεων και
εξειδικευμζνου προςωπικοφ.

Η βάζη ηος αζηικού ζσεδιαζμού και η ανηαγωνιζηικόηηηα ηων πόλεων
• Θ αναπτυξιακι πολιτικι μιασ πόλθσ κεωρείται ότι ςτθρίηεται
ςτθν αλλθλεπίδραςθ πζντε κρίςιμων παραγόντων ( CEC,1992:
22.θμαιοφορίδθσ, 1998: 145).
• 1.Σον βακμό διαφοροποίθςθσ τθσ οικονομικισ βάςθσ και τθν
φπαρξθ εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ.
• 2.Σθν κεςμικι ικανότθτα για τθν χάραξθ και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν.
• 3.Σθν φπαρξθ υπθρεςιϊν υψθλισ τεχνολογίασ και τοπικι
διαςφνδεςθ με εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα.
• 4.Σθν ποιότθτα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και θ ποιότθτα τθσ
αςτικισ ηωισ
• 5.Ο βακμόσ ανάπτυξθσ ι/και εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν
μεταφορϊν και τθλεπικοινωνιϊν.

Οι αζηικέρ ηαςηόηηηερ ηος Ηπακλείος
• Σηόρνο καο είλαη λα ηζρπξνπνηήζνπκε ην Ηξάθιεην σο Μηηποπολιηικό κένηπο ηηρ
Μεζογείος.
• Θέινπκε ην Ηπάκλειο –πόλη ανθεκηική, κε απνηειεζκαηηθέο ππνδνκέο θνηλσληθήο
ζηήξημεο, αλζξσπνθεληξηθά δνκεκέλε θνηλσληθή πνιηηηθή, ζπκκεηνρηθά δίθηπα
αιιειεγγύεο, νξγαλσκέλεο δνκέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο
θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ .
• Ηπάκλειο με ιζσςπή πολιηιζηική και Τοςπιζηική ηαςηόηηηα, πόιε θάξν πνιηηηζκνύ , κε
ηζρπξή δεκηνπξγηθή βηνκεραλία, ειθπζηηθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντόληα , κε
ηζρπξή ζπλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
• Ηπάκλειο, ππαγμαηικά Έξςπνη Πόλη -ηόπνο θαηλνηνκίαο, αλάπηπμεο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, βειηησκέλεο πνηόηεηαο δσήο, ειεθηξνληθήο θαη ζπκκεηνρηθήο
δηαθπβέξλεζεο.
• Ταπηόρξνλα πξνσζνύκε έλα νέο ηθικό ζςμβόλαιο ηεο Δεκνηηθήο αξρήο κε ηνπο πνιίηεο
πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαθάλεηα, ηελ λνκηκόηεηα θαη ηελ αμηνθξαηία. Ελζαξξύλνπκε ηνπο
πνιίηεο λα ζπκβάιινπλ κε ηηο πξνηάζεηο , ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή
ηνπο ζηε δηακόξθσζε ελόο απνηειεζκαηηθνύζςμμεηοσικού μονηέλος ηοπικήρ
δημοκπαηίαρ.

Η έξςπνη πόλη ωρ πολιηική ππόκληζη

• Θ ζξυπνθ πόλθ δεν είναι τεχνολογικι ζννοια
• Θ ζξυπνθ πόλθ είναι πολιτικι πρόκλθςθ
• Απαιτείται θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτικϊν
• Οι τοπικζσ αυτοδιοικιςεισ είναι αποτελεςματικότερεσ ςτθν επίλυςθ
τοπικϊν προβλθμάτων ςε ςφγκριςθ με τισ Εκνικζσ κυβερνιςεισ

Το ςπόβαθπο ηηρ πόληρ

• Εξειδικευμζνθ οικονομία ( πρωτογενισ τομζασ, τουριςμόσ)
• Ιςχυρό δυναμικό ςτισ μεταφορζσ και τθλεπικοινωνίεσ
• Δυναμικό πανεπιςτθμιακό δυναμικό, Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ
ζρευνασ, ENISA
• Ανεπτυγμζνθ ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και ςυνεργατικότθτασ
• Κουλτοφρα καινοτομίασ
• Δίκτυο ΙΚΑΡΟ, κοινόσ ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζργων

Το ζσήμα ηος ζηπαηηγικού ζσεδίος
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Οι άξονερ ηος ζηπαηηγικού ζσεδίος

Δι

 Ενζργεια και Περιβάλλον
 Ζξυπνα Κτίρια, Ζξυπνθ διαχείριςθ Πόρων, Βιϊςιμοσ
Αςτικόσ χεδιαςμόσ
 Κινθτικότθτα
 Αποδοτικζσ Μεταφορζσ, Πολυτροπικι Πρόςβαςθ
 Σεχνολογικι Τποδομι
 Διακυβζρνθςθ
 Online Τπθρεςίεσ, Ζξυπνεσ υποδομζσ, Ανοιχτι
Διακυβζρνθςθ, Ζξυπνθ Διαχείριςθ Πόλεων
 Οικονομία
 Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία, Παραγωγικότθτα
 Σοπικι και Παγκόςμια φνδεςθ
 Πολίτεσ
 Ψθφιακι Κοινωνικι Ζνταξθ και υμμετοχι,
Εκπαίδευςθ, Δθμιουργικότθτα
 Διαβίωςθ
 Πολιτιςμόσ και Ευεξία, Αςφάλεια, Τγεία

Η επιηποπή «Ηπάκλειο:Έξςπνη πόλη»

Τπόπορ λειηοςπγίαρ ηηρ επιηποπήρ «Ηπάκλειο:Έξςπνη πόλη»

• Θ επιτροπι αυτι κα πρζπει να είναι μία οντότθτα ςυμβουλευτικοφ
χαρακτιρα προσ τα κζντρα λιψθσ αποφάςεων . Σα μζλθ τθσ πρζπει να
επιτελοφν ζνα διπλό ρόλο. Να εκφράηουν τισ κζςεισ των φορζων που
ςυμμετζχουν αλλά ταυτόχρονα να μεταφζρουν τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ
εμπειρίεσ και επιςτθμονικζσ γνϊςεισ . Θα πρζπει να λαμβάνονται
αποφάςεισ και να χαράηονται πολιτικζσ οι οποίεσ κα μεταφζρονται ςε
κάκε φορζα τθσ πόλθσ. Επίςθσ, θ ςυνεργαςία αυτι κα πρζπει να επιδείξει
διαφάνεια και ςυνζπεια ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, ϊςτε οι
πρωτοβουλίεσ και οι προτάςεισ τθσ να παραμζνουν ελκυςτικζσ για τουσ
πολίτεσ κακϊσ και για τουσ πικανοφσ επενδυτζσ.
• Θ κοινωνία των πολιτϊν πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ. Οι ομάδεσ
πολιτϊν με δράςεισ μζςα ςτθν πόλθ που ενιςχφουν το οικοςφςτθμα
καινοτομίασ και δθμοκρατικισ ςυμμετοχικότθτασ αποτελοφν τον
απαραίτθτο εταίρο για τθν διάχυςθ του οράματοσ «Θράκλειο: ζξυπνθ
πόλθ.»

Οδικόρ σάπηηρ έπγων
• Ελέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ
1.Έμππλα Κηίξηα (Κηίξηα κε πηζηνπνηεκέλε βησζηκόηεηα ) 2.Δηαρείξηζε Πόξσλ 3.(Πξάζηλεο Τερλνινγίεο ΤΠΕ )
• Κηλεηηθόηεηα
1.Τερλνινγηθή Υπνδνκή 2.Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 3.Αζηηθόο Εμνπιηζκόο ΤΠΕ
• Δηαθπβέξλεζε
• Online Υπεξεζίεο (Online Δηαδηθαζίεο, Ηιεθηξνληθέο Πιεξσκέο Κνηλσληθώλ Παξνρώλ )
• Υπνδνκή (Κάιπςε Αζύξκαηνπ Δηθηύνπ Wi-Fi, Κάιπςε Επξπδσληθώλ Υπεξεζηώλ, Κάιπςε Αηζζεηήξσλ )
• Αλνηρηή Δηαθπβέξλεζε ( Αλνηρηά Δεδνκέλα, Αλνηρηέο Εθαξκνγέο Κηλεηώλ Σπζθεπώλ, Πξνζηαζία
Πξνζσπηθώλ Σηνηρείσλ)
• Έμππλε Δηαρείξηζε Πόιεσλ (Μεηαθνξέο, Πεξηβάιινλ, Ελέξγεηα, Δηαρείξηζε ζπκκεηνρηθώλ δξαζηεξηνηήησλ,
Πνιηηηθή πξνζηαζία, Σπλεξγαζίεο Τνπηθώλ Φνξέσλ )
• Οηθνλνκία
• Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (Νενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, Καηλνηνκία, Έμππλν
θαη θαηαξηηζκέλν εξγαηηθό πξνζσπηθό )
• Πνιίηεο
• Ψεθηαθή Κνηλσληθή Έληαμε θαη Σπκκεηνρή (Ννηθνθπξηά ζπλδεδεκέλα ζην Δηαδίθηπν, Δηείζδπζε έμππλσλ
θηλεηώλ ζπζθεπώλ, Σπκκεηνρή ηνπ Πνιίηε, Κνηλσληθά κέζα, social media , Δξάζεηο θαηάξηηζεο γηα ηελ
κείσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο )
• Δεκηνπξγηθόηεηα (Αζηηθό δσληαλό εξγαζηήξην (living lab))
• Δηαβίσζε
• Αζθάιεηα (Έμππλε πξόιεςε εγθιεκαηηθόηεηαο )

Τομζασ
Ζξυπνα Κτίρια

Άξονασ

Αξιολόγηζη ηηρ πόληρ ωρ «Έξςπνη».Πεπιβάλλον
Δείκτησ

Κτίρια με
Πιςτοποιθμζνθ
βιωςιμότθτα

Τρόποσ Μζτρηςησ
Αρικμόσ των LEED ι BREAM πιςτοποιθμζνα κτίρια τθσ πόλθσ (θμείωςθ: εάν θ πόλθ ςασ
χρθςιμοποιεί άλλο πρότυπο διευκρινίςτε το)
% των εμπορικϊν και βιομθχανικϊν κτιρίων με ζξυπνουσ μετρθτζσ
% των εμπορικϊν κτιρίων με ςυςτιματα αυτοματιςμοφ

Ζξυπνεσ
Κατοικίεσ

% των κατοικιϊν (πολυκατοικίεσ και μονοκατοικίεσ) με ζξυπνουσ μετρθτζσ
% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ (ISO 37120: 7.4)
υνολικι οικιακι χριςθ ενζργειασ ανά κάτοικο (ςε kWh / ζτοσ) (ISO 37120: 7.1)

Διαχείριςη Πόρων

Αποτφπωμα
Άνκρακα
Ποιότθτα
Ατμόςφαιρασ
Παραγωγι
Αποβλιτων
Κατανάλωςθ
Νεροφ

Βιώςιμοσ Αςτικόσ
Σχεδιαςμόσ

Περιβάλλον

Ενζργεια

% του δθμοτικοφ δικτφου θλεκτροδότθςθσ που εκπλθρϊνει όλεσ τισ παρακάτω απαιτιςεισ
ζξυπνου δικτφου θλεκτροδότθςθσ 1.) επικοινωνία διπλισ κατεφκυνςθσ 2.) Αυτοματοποιθμζνα
ςυςτιματα ελζγχου για τθν αντιμετϊπιςθ διακοπϊν ςτθν λειτουργία του ςυςτιματοσ 3.)
πλθροφορίεσ για τουσ πελάτεσ ςε πραγματικό χρόνο 4.) Επιτρζπει τθν κατανεμθμζνθ
παραγωγισ 5.) Τποςτθρίηει το ςφςτθμα net metering
Μζτρθςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου ςε τόνουσ ανά κάτοικο (ISO 37120: 8.3)
Μζτρθςθ ποςοςτοφ λεπτϊν ςωματιδίων με ςυγκζντρωςθ 2.5 (μg / m3) (ISO 37120: 8.1)
% των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ πόλθσ που ανακυκλϊνονται (ISO 37120: 16.2)
φνολο ςυλλεγόντων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων τθσ πόλθσ ανά κάτοικο (ςε κιλά) (ISO
37120: 16,3)
% των εμπορικϊν κτιρίων με ζξυπνουσ μετρθτζσ νεροφ
Θ ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ ανά κάτοικο (λίτρα / θμζρα) (ISO 37120: 21,5)

χεδιαςμόσ
Περιβαλλοντολογικισ
Ανκεκτικότθτασ

Θ πόλθ ςασ ζχει μια δθμόςια ςτρατθγικι ι ζνα ςχζδιο αφξθςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ απζναντι
ςτο κλίμα; (Ναι / Όχι) Εάν ναι αναφζρατε το ςφνδεςμο.

Πλθκυςμιακι
Πυκνότθτα

τακμιςμζνθ πυκνότθτα πλθκυςμοφ (μζςθ πυκνότθτα των ξεχωριςτϊν περιοχϊν απογραφισ
που απαρτίηουν τθν ευρφτερθ πόλθ)

Πράςινοι Χϊροι
Ανά Κάτοικο

Πράςινεσ εκτάςεισ ανά 100.000 κατοίκουσ (ςε m2) (37120 ISO: 19.1)

Τομζασ
Αποδοτικζσ
Μεταφορζσ

Άξονασ

Αξιολόγηζη ηηρ πόληρ ωρ «Έξςπνη». Κινηηικόηηηα
Δείκτησ

Τρόποσ Μζτρηςησ
Ποδθλατοδρόμοι ςε χιλιόμετρα και λωρίδεσ ανά 100.000 κατοίκων (ISO 37120: 18,7)

Μεταφορζσ
Κακαρισ
ενζργειασ

Αρικμόσ κοινϊν ποδθλάτων ανά κάτοικο
Αρικμόσ κοινϊν οχθμάτων ανά κάτοικο

Τεχνολογική Υποδομή

Πολλαπλοί
Τρόποι
Πρόςβαςη
σ

Κινητικότητα

Αρικμόσ ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ θλεκτρονικϊν οχθμάτων εντόσ τθσ πόλθσ
Μζςα
Μαηικισ
Μεταφοράσ

Ετιςιοσ αρικμόσ ταξιδιϊν με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ ανά κάτοικοσ (ISO 37120: 18,3)
% των ςυνολικϊν διαδρομϊν με μθ μθχανοκίνθτων μζςων μεταφορϊν
Ενοποιθμζνο ςφςτθμα ναφλων για τισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ

Ζξυπνεσ
Κάρτεσ

% των ςυνολικϊν εςόδων από τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ που λαμβάνονται μζςω
ενοποιθμζνα ςυςτιματα ζξυπνθσ κάρτασ

Πρόςβαςθ ςε
Πλθροφορίεσ ςε
Πραγματικό
Χρόνο

Εφαρμογι δυναμικισ κοςτολόγθςθσ ςφμφωνα με τθ ηιτθςθ (π.χ. τιμολόγθςθ κατά ϊρεσ
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ, μεταβλθτζσ τιμζσ ςε λωρίδεσ διοδίων, μεταβλθτζσ τιμζσ
χϊρων ςτάκμευςθσ). Ναι/Όχι
% των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν που ςυνδζονται με ςφςτθμα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ ςε
πραγματικό χρόνο
Αρικμόσ των υπθρεςιϊν δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ που προςφζρουν πλθροφορίεσ ςε
πραγματικό χρόνο για το κοινό: 1 πόντοσ για κάκε κατθγορία μεταφορϊν μζχρι 5
πόντουσ (λεωφορείο, περιφερειακό τρζνο, μετρό, ςφςτθμα ταχείασ μεταφοράσ (π.χ.
BRT, τραμ) και μορφζσ μεταφορϊν κοινισ χριςθσ (π.χ. bikesharing, car-sharing)
Διακεςιμότθτα πολυτροπικισ εφαρμογισ (app) του ςυςτιματοσ μεταφορϊν με
τουλάχιςτον 3 ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ (Ναι / Όχι)

Τομζασ
Υποδομή

Δείκτησ
Online
Διαδικαςίεσ
Θλεκτρονικισ
Πλθρωμζσ
Κοινωνικϊν
Παροχϊν
Κάλυψθ Αςφρματου
Δικτφου Wi-Fi
Κάλυψθ
Ευρυηωνικϊν
Τπθρεςιϊν
Κάλυψθ
Αιςκθτιρων
Ενοποιθμζνεσ
Λειτουργίεσ
Τγείασ και
Αςφάλειασ

Ανοιχτή
Διακυβζρνηςη

Διακυβζρνηςη

Online
Υπηρεςίεσ

Άξονασ

Αξιολόγηζη ηηρ πόληρ ωρ «Έξςπνη». Διακςβέπνηζη

Ανοιχτά Δεδομζνα
Ανοιχτζσ Εφαρμογζσ
Κινθτϊν υςκευϊν
Προςταςία
Προςωπικϊν
τοιχείων

Τρόποσ Μζτρηςησ
% των δθμόςιων υπθρεςιϊν που είναι προςβάςιμεσ από τουσ πολίτεσ μζςω του Διαδικτφου
ι του κινθτοφ τθλεφϊνου
Υπαρξθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ πλθρωμισ παροχϊν (π.χ. κοινωνικι αςφάλιςθ) ςε πολίτεσ
(Ναι / Όχι)
Αρικμόσ των ςθμείων πρόςβαςθσ Wi-Fi ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
% Σων εμπορικϊν και οικιακϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου με ταχφτθτεσ λιψθσ τουλάχιςτον 2
Mbit / s
% Σων εμπορικϊν και οικιακϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου με ταχφτθτεσ λιψθσ τουλάχιςτον 1
Gbit / s
Αρικμόσ των ςτοιχείων υποδομισ με εγκατεςτθμζνουσ αιςκθτιρεσ. 1 πόντοσ για κάκε ζνα
από τα παρακάτω: κίνθςθ, δθμόςια ηιτθςθ υπθρεςιϊν μεταφορϊν, παρκινγκ, ποιότθτα του
αζρα, απόβλθτα, νερό, δθμόςιο φωτιςμό
Αρικμόσ των υπθρεςιϊν που ζχουν ενςωματωκεί ςε ζνα κζντρο ελζγχου αξιοποιϊντασ τα
δεδομζνα ςε πραγματικό χρόνο. 1 πόντο για κάκε ζνα από τα παρακάτω: αςκενοφόρο,
ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ / καταςτροφϊν, πυροςβεςτικι, αςτυνομία,
τον καιρό, τισ μεταφορζσ , τθν ποιότθτα του αζρα
Χριςθ Ανοιχτϊν Δεδομζνων
Αρικμόσ διακζςιμων εφαρμογϊν (iPhone) που αξιοποιοφν τα ανοιχτά δεδομζνα
Υπαρξθ επίςθμθσ πολιτικισ ςε όλθ τθν πόλθ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων
των πολιτϊν

Τομζασ
Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία
Παραγωγικότητα
Τοπική και
Παγκόςμια
Σφνδεςη

Οικονομία

Άξονασ

Αξιολόγηζη ηηρ πόληρ ωρ «Έξςπνη».Οικονομία
Δείκτησ
Νζεσ Νεοςφςτατεσ
Επιχειριςεισ
Ζρευνα και
Ανάπτυξθ
Ανεργία

Τρόποσ Μζτρηςησ

Ο αρικμόσ των νζων νεοςφςτατων επιχειριςεισ ανά ζτοσ
% του ΑΕΠ που επενδφεται ςε Ζρευνα και Ανάπτυξθ ςτον ιδιωτικό τομζα
% των απαςχολουμζνων με πλιρεσ ωράριο (ISO 37120: 5.4)

Καινοτομία
Δείκτθσ καινοτομίασ των πόλεων

Ακακάριςτο
Περιφερειακό
Προϊόν (GRP)
ανά κάτοικο

Ακακάριςτο Περιφερειακό Προϊόν ανά κάτοικο (ςε US$, εκτόσ από τθν ΕΕ, ςε Ευρϊ)

Εξαγωγζσ

% του Ακακάριςτου Περιφερειακοφ Προϊόντοσ που προζρχεται από εξαγωγζσ τεχνολογίασ

Διεκνζσ Εκδθλϊςεισ

υνολικόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε διεκνζσ εκδθλϊςεισ και ςυνζδρια που λάβανε χϊρα
ςτθν πόλθ

Τομζασ

Άξονασ

Αξιολόγηζη ηηρ πόληρ ωρ «Έξςπνη». Πολίηερ

Πολίτεσ

Κοινωνική
Ζνταξη και
Συμμετοχή

Δείκτησ
Νοικοκυριά ςυνδεδεμζνα ςτο
Διαδίκτυο
Διείςδυςθ Ζξυπνων Κινθτϊν
υςκευϊν
υμμετοχι του Πολίτθ

Εκπαίδευςη

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
Πτυχιοφχοι ΑΕΙ

Δημιουργικότητα

Τρόποσ Μζτρηςησ

% των νοικοκυριϊν ςυνδεδεμζνα ςτο Διαδίκτυο
% των πολιτϊν με πρόςβαςθ ςε ζξυπνθ κινθτι ςυςκευι
Αρικμόσ των δραςτθριοτιτων ςυμμετοχισ του πολίτθ που προςφζρκθκαν
από τον Διμο τον τελευταίο χρόνο
υμμετοχι των ψθφοφόρων ςτισ τελευταίεσ δθμοτικζσ εκλογζσ (% των
εγγεγραμμζνων ψθφοφόρων) (37120 ISO: 11.1)
% των μακθτϊν που ολοκλθρϊνουν τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ISO
37120: 6.3)
Αρικμόσ των πτυχίων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανά 100.000 κατοίκουσ
(ISO 37120: 6.7)

Μετανάςτευςθ

% του πλθκυςμοφ που γεννικθκε ςε ξζνθ χϊρα

Αςτικό Ηωντανό Εργαςτιριο
Θζςεισ Εργαςίασ ςτον
Δθμιουργικό Σομζα

Αρικμόσ των επιςιμων καταχωρθμζνων ENΟLL ηωντανά εργαςτιρια
Ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ που εναςχολείται με τον δθμιουργικζσ
τομζα

Τομζασ
Πολιτιςμόσ και
Ευεξία

Δείκτησ

Αςφάλεια

Τρόποσ Μζτρηςησ

υνκικεσ ηωισ

Ποςοςτό των κατοίκων με ανεπάρκεια ςε βαςικζσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ ςε
οποιαδιποτε από τισ παρακάτω πζντε κατθγορίεσ (πόςιμο νερό,
εγκαταςτάςεισ υγιεινισ, ςυνωςτιςμόσ, χαμθλι ποιότθτα υλικοφ, ζλλειψθ
θλεκτροδότθςθσ)

Δείκτθσ Gini Index

υντελεςτισ ανιςότθτασ Gini

Κατάταξθ ςτθν Ποιότθτα Ηωισ

Κατάταξθ Mercer ςτθν πιο πρόςφατθ ζρευνα για τθν ποιότθτα ηωισ

Επζνδυςθ ςτον Πολιτιςμό

% του δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ που διατίκενται για τον πολιτιςμό

Εγκλθματικότθτα
Ζξυπνθ Πρόλθψθ
Εγκλθματικότθτασ

Ενιαίο Ιςτορικό Τγείασ
Υγεία

Διαβίωςη

Άξονασ

Αξιολόγηζη ηηρ πόληρ ωρ «Έξςπνη». Διαβίωζη

Προςδόκιμο Ηωισ

Ποςοςτά βίαιασ εγκλθματικότθτασ ανά 100.000 πλθκυςμοφ (ISO 37120:
14,5)
Αρικμόσ τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν προςπάκεια πρόλθψθσ
του εγκλιματοσ, 1 πόντο για κάκε ζνα από τα ακόλουκα: livestreaming
βιντεοκάμερεσ, εφαρμογζσ ταξί, τεχνολογίεσ λογιςμικοφ πρόβλεψθσ του
εγκλιματοσ
% των κατοίκων με ενιαίο, ενοποιθμζνο ιςτορικά υγείασ που διευκολφνει
τθν πρόςβαςθ των αςκενϊν και των παροχϊν υγείασ ςε ολόκλθρο το
προςωπικό φάκελο υγείασ
Σο μζςο προςδόκιμο ηωισ (ISO 37120: 12.1)

Το branding

• Επικοινωνιακι πολιτικι
• Διεκνείσ ςυμμετοχζσ και ςυνεργαςίεσ
• Ανταγωνιςτικζσ λίςτεσ

