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(Smart) City?

Πηγή: Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament, 2014  

 Ζητήματα προσ επίλυςη

 Παροχή καινοτόμων ψηφιακϊν υπηρεςιϊν

 Προϊθηςη Ανοικτήσ Διακυβζρνηςησ

 Ανάγκη για εξωςτρζφεια (ςυνεργαςία με Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ΜΚΟ κτλ.)

 Κεντρικόσ ςυντονιςμόσ ζργων και δράςεων ΣΠΕ

 Εςωτερική αναδιάρθρωςη & μεταρρφθμιςη

 Στρατηγική επίλυςησ (Smart City)

 Αντιμετϊπιςη των ςφγχρονων αςτικϊν προβλημάτων 

 Μζςω λφςεων ΤΠΕ 

 υνεργαςία πολλαπλϊν εμπλεκομζνων

 Επίκεντρο τον Δήμο



(Smart) City?



Ευφυήσ Διακυβζρνηςη (Smart 

Governance)
 Σφγχρονεσ μορφζσ διακυβζρνηςησ μζςω ΤΠΕ

 Ανοικτά Δεδομζνα

 Ψηφιακζσ Τπηρεςίεσ & Εφαρμογζσ

 Διαλειτουργικότητα

 Διαφάνεια

 Ηλεκτρονική Δημοκρατία

 Ολοκληρωμζνα υςτήματα Λήψησ Αποφάςεων 
(Decision Making Support)



Ευφυήσ Οικονομία (Smart Economy)

 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία μζςω ΤΠΕ

 Νζα επιχειρηματικά μοντζλα

Ψηφιακά Οικοςυςτήματα & Clusters

 Αυξημζνη Παραγωγικότητα & Ανταγωνιςμόσ

 Οικονομία τησ γνϊςησ

OPEX αντί CAPEX για Startups                        
(cloud technologies impact)



Ευφυήσ Κινητικότητα (Smart Mobility)

 Βιώςιμη Κινητικότητα και Μεταφορζσ μζςω ΤΠΕ

 υνεπιβατιςμόσ – υνδυαςμζνη μετακίνηςη

 υςτήματα πληροφόρηςησ για την κίνηςη ςτουσ δρόμουσ
(sensor grid)

 υςτήματα πληροφόρηςησ για την κίνηςη των ΜΜΜ

 Ηλεκτροκίνηςη

 Ρφθμιςη κυκλοφορίασ μζςω ΣΠΕ (Green Wave)

 Smart Parking

 Φιλική προσ το περιβάλλον μετακίνηςη



Ευφυζσ Περιβάλλον (Smart Environment)

 Ευφυήσ διαχείριςη ενζργειασ, ρφπων, 
απορριμμάτων, υδάτων κ.α. μζςω ΤΠΕ

 Ενεργειακή διαχείριςη κτιρίων                                              
(Smart Grids, Building Renovation, ΑΠΕ, αυτοματισμοί, sensors 

κτλ.)

 υςτήματα παρακολοφθηςησ τιμϊν ατμοςφαιρικϊν ρφπων

 Ανακφκλωςη και αξιοποίηςη απορριμμάτων (intelligent bins)

 Ηλεκτροφωτιςμόσ (Humble Lamppost)

 Διαχείριςη υποδομϊν παροχήσυδάτων με ΣΠΕ 



Ευφυείσ Πολίτεσ (Smart People)

 ΤΠΕ για εκπαίδευςη, δεξιότητεσ και εξειδίκευςη 

 E-learning, e-skills

 Ανάπτυξη δημιουργικότητασ

 υςτήματα αξιοποίηςησ ανθρϊπινου κεφαλαίου

 υμμετοχική δημοκρατία

 Εθελοντιςμόσ



Ευφυήσ Διαβίωςη (Smart Living)

 Πολιτιςμόσ, υγεία, αςφάλεια μζςω ΤΠΕ

 Τγεία

 Πολιτιςμόσ

 Αςφάλεια



Προςζγγιςη

Πολιτική

(προτεραιότητεσ)

Smart 
City

(Smart) Σομείσ 
Προτεραιότητασ



τρατηγικό χζδιο Τλοποίηςησ (Τ)

 Στρατηγικόσ Σχεδιαςμόσ

 τρατηγικό όραμα και ςτόχοι

 Βαςικοί άξονεσ και προκλήςεισ

 Βαςικοί πυλϊνεσ τησ ευφυοφσ πόλησ

 Επιχειρηςιακόσ Σχεδιαςμόσ

 Αξιολόγηςη υφιςτάμενησ κατάςταςησ (δείκτεσ, benchmark)

 χζδιο δράςησ (Action Plan)

 Μεθοδολογία υλοποίηςησ




