Μια ςτρατθγικι για τθν “ζξυπνθ” πόλθ
ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ
ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5
άξονεσ:
1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ
2.
Μηχανιςμόσ μάθηςησ και
ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων
3.
Ολοκλήρωςη και μζγιςτη
αξιοποίηςη-επαναχρηςιμοποίηςη των
υποδομών
4.
Ανοικτά Δεδομζνα
5.
Μοντζλο χρηματοδότηςησ και
πολιτική προμηθειών

Άξονεσ για τη διατφπωςη μιασ ςτρατηγικήσ για τισ ζξυπνεσ πόλεισ ςτην Ελλάδα
1.Ευρυηωνικότθτα
2.Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ & περιεχόμενο
3.Ζμφαςθ ςε εφαρμογζσ για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ και θλεκτρονικοφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ
4.Λογιςμικό Ανοικτοφ κϊδικα & ανοικτά πρότυπα
5.Open Data & Api’s
6.Πράςινεσ τεχνολογίεσ ICT
7.Ενκάρρυνςθ τθσ, με ψθφιακό τρόπο, ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ ηωι τθσ πόλθσ
8.Social media
9.Κατάρτιςθ των πολιτϊν ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ
10.Intelligent City Management ( λιψθ αποφάςεων μετά από επεξεργαςία ςυλλεχκζντων
δεδομζνων από μετρθτζσ )

Με βάςθ το παραπάνω γενικό ςτρατθγικό πλαίςιο και τισ ανάγκεσ,
δυνατότθτεσ, προτεραιότθτεσ του Διμου Ακθναίων, προτείνονται
τα παρακάτω ςτοιχεία ςτρατθγικισ και τακτικισ για τθν ζξυπνθ
πόλθ:
1. Ενδυνάμωςη και επζκταςη των εφαρμογών ‘ζξυπνησ
διοίκηςησ και διαχείριςησ’.
2. Οργάνωςη και επζκταςη των ανοικτών ςυνόλων δεδομζνων.
3. Συςτηματική ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ δήμουσ ςτην Ελλάδα
και ςτο εξωτερικό.

4. Επιλογή, ιεράρχηςη και προτεραιοποίηςη των δράςεων.

1. Ενδυνάμωςη και επζκταςη των εφαρμογών ‘ζξυπνησ
διοίκηςησ και διαχείριςησ’.
Ήδθ εφαρμόηονται αρκετά ςτοιχεία θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
και ανοικτϊν δεδομζνων ςτον Διμο Ακθναίων. Ιδιαίτερα τα
ςτοιχεία θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, ο τρόποσ υλοποίθςθσ και
εφαρμογισ τθσ, ζδωςε πολφτιμεσ πλθροφορίεσ και εμπειρία. Στθν
παροφςα φάςθ ο Διμοσ ςχεδιάηει τθν επζκταςθ των εφαρμογϊν
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, με βάςθ τθν εμπειρία που

αποκτικθκε.

2. Οργάνωςη και επζκταςη των ανοικτών ςυνόλων δεδομζνων.
Τα υπάρχοντα ανοικτά ςφνολα δεδομζνων είναι αρκετά και

ςθμαντικά, όμωσ είναι ςκορπιςμζνα ςτον ιςτότοπο και ςε άλλεσ
κζςεισ και δεν ζχουν πάντα ενιαίο format. Είναι ςθμαντικό να
παρουςιαςτοφν ενιαία και ςυγκεντρωμζνα. Αυτό κατά τθ γνϊμθ

μασ είναι καλφτερο να γίνει χωρίσ ριηικι αναδιάταξθ του ιςτοτόπου
αλλά με δθμιουργία ενόσ πίνακα περιεχομζνων που κα ‘δείχνει’
ςτισ κζςεισ των data sets

3. Συςτηματική ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ δήμουσ ςτην Ελλάδα
και ςτο εξωτερικό.

Ο Διμοσ Ακθναίων ςυνεργάηεται ςυνεχϊσ με πολλοφσ Διμουσ
ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, ςε πολιτικό, λειτουργικό και
τεχνικό επίπεδο. Η ςυνεργαςία αυτι πρζπει να αποκτιςει και τθ

διάςταςθ τθσ ζξυπνθσ ςυνεργαςίασ τόςο ςε επίπεδο μεκοδολογίασ
όςο και ςε επίπεδο παραγωγισ ςυγκεκριμζνων, κφριων ι
παράπλευρων, αποτελεςμάτων

4. Επιλογή, ιεράρχηςη και προτεραιοποίηςη των δράςεων.
Σφμφωνα με τισ πρϊτεσ ςυηθτιςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ

για τισ ζξυπνεσ πόλεισ, φαίνεται να υπάρχουν τομείσ και
εφαρμογζσ που ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο διμο Ακθναίων.
Αυτό οφείλεται τόςο ςτθν φπαρξθ ενόσ πρϊτου πυρινα
εφαρμογϊν όςο και ςτθν προτεραιότθτα που δίνουν οι δθμότεσ
και θ δθμοτικι αρχι, ςτθν προϊκθςι τουσ.
Τζτοιοι τομείσ είναι τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ,
θ ελεγχόμενθ ςτάκμευςθ, θ αυτόματθ αναφορά, καταγραφι και
δρομολόγθςθ των προβλθμάτων τθσ πόλθσ κυρίωσ ςε τομείσ
κακαριότθτασ, προςβαςιμότθτασ και αςφάλειασ.
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Link

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1 Διαύγεια
2 Χάπηερ
3 Διαγωνιζμοί
4 Διαβοςλεύζειρ

5 Λειηοςπγία θεζμών

https://www.cityofathens.
gr//aggregator/sources/2
https://www.cityofathens.
gr/AthensMaps
https://www.cityofathens.
gr/pkd
http://consultations.daem
.gr/
https://www.cityofathens. Δημοηικά, Κανονιζηικέρ,
gr/organotiki-domi-dimoy- Παπαηάξειρ,
athinaion
διαμεπίζμαηα

12 Ππωηόκολο

https://www.cityofathens. Χάπηηρ, άδειερ ανά μήνα,
gr/khe/epixeiriseis
ζθπαγίζειρ ανά μήνα
https://www.cityofathens.
gr/node/19465
https://www.cityofathens.
gr/node/19466
https://www.cityofathens.
gr/khe/proypologismos
https://www.cityofathens.
gr/khe/proypologismos
https://www.cityofathens.
gr/khe/proypologismos/vi
sualization/sxedio
https://www.cityofathens.
gr/khe/protocol

13 Θέζειρ ζηάθμεςζηρ

http://188.164.203.217/#/

14 Κλήζειρ

http://188.164.203.217/#/

15 Κάπηερ ζηάθμεςζηρ;
16 Πεππαγμένα

http://188.164.203.217/#/
http://195.167.36.40/apol.
pdf
Ομάδερ Πόληρ

17 Σςναθηνά

http://www.synathina.gr/

18 Λακοςβιέπα

google play
https://www.cityofathens.
gr/khe/oroidomisis
όλα
https://www.cityofathens.
gr/katoikoi/eksypiretisipoliti/k-e-p/stoixeiaepikoinonias-me-kep

6 Καηαζηήμαηα Γεωσωπικά
7 Αδειερ καηαζηημάηων
8 Σθπαγίζειρ Καηαζηημάηων
9 Εζοδα
10 Εξοδα

11 Επενδύζειρ

19 Σςνηελεζηέρ δόμηζηρ

20 ΚΕΠ
21 Γεωσωπικά

google play

