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Εργαστήριο 
Βιομηχανικής και 

Ενεργειακής 
Οικονομίας 

(ΕΒΕΟ/ΕΜΠ)

Ομάδα για την 
Τεχνολογική, Οικονομική 
και Στρατηγική Ανάλυση 

της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας του ΕΜΠ 

(Ομάδα Infostrag)

•Διευθυντής: Καθηγητή ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου
•Η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς:

•Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και 
της Τεχνολογίας
•Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική
•Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας
•Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

•Έντονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητα σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Διεπιστημονική ερευνητική ομάδα 

Επιστημονικό Υπεύθυνο: Καθηγητή ΕΜΠ Γιάννη Καλογήρου 

Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές & Συνεργάτες

• Επιστημονική διερεύνηση όψεων της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και ευρύτερα της Κοινωνίας και της
Οικονομίας της Γνώσης.



Η έννοια της Έξυπνης Πόλης
Το μυστήριο γύρω από τον ορισμό



φαινόμενο της 
αστικοποίησης 

Διαφοροποιημένες 
ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας

Ανάπτυξη τεχνολογιών

Ανάδειξη του φαινομένου 
«Smart City» & 

προσπάθεια συστηματικής 
χρήσης ΤΠΕ

Έρευνα & ανάπτυξη:
διοικητικών, 

οργανωτικών & 
κοινωνικοοικονομικών 

προκλήσεων

Τεχνολογίες γενικής χρήσης   →    
Σημαντικό αλλά όχι μοναδικό 

συστατικό για μια SC

Γιατί υπάρχει η ανάγκη 
για τη δημιουργία 

«Έξυπνων Πόλεων» (SC)

Ο κόσμος αλλάζει το ίδιο και το 
περιβάλλον που ζει ο σύγχρονος 

άνθρωπος

Σταδιακή χρήση 
τεχνολογιών για υπηρεσίες



Ποιοι παράγοντες 
επηρεάζουν τη 

στρατηγική 
σχεδιασμού των 

«Smart City»;

Οι 3 παράγοντες 
μελέτης και εξέλιξης

• Κοινωνικo-οικονομικό 
Περιβάλλον

• Κοινωνικό Κεφάλαιο
• Ανθρώπινο Δυναμικό

Ευφυή 
Πόλη

• Διακυβέρνηση
• Πολιτικές
• Τοπικές Κοινότητες
• Δημόσιες Υπηρεσίες
• Νομοθεσίες - Κανονισμοί 

– Οδηγίες

Θεσμικός Κοινωνικός & 
Ανθρώπινος

Τεχνολογικός

• Φυσικές υποδομές
• Ευφυείς Τεχνολογίες
• Φορητές (Κινητές) Τεχνολογίες
• Εικονικές Τεχνολογίες
• Ψηφιακά Δίκτυα

Πηγή:
• Nam, T. and Pardo, T. (2011). Conceptualizing Smart Cities 

with Dimensions of Technology, People, and Institutions. 
12th Annual International Conference on Digital Government 
Research, pp. 282-291

• Cocchia, A. (2014). Smart and Digital City: A Systematic 
Literature Review. Smart City, pp. 13-43.



Μήπως υπάρχει ένα εναλλακτικό μοντέλο προσέγγισης;
Μοντέλο Μελέτης των Σύγχρονων Καινοτόμων Πόλεων 

✓ Ανάπτυξη της καινοτομίας και 
επιχειρηματικού πνεύματος 

✓ Ενίσχυση τοπικής / περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας. 

✓ Σύνδεση των πανεπιστημίων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων. 

Επιχειρηματικότητα

✓ Ένα πεδίο δημιουργικότητας και 
πειραματισμού

✓ Επαναλειτουργία & 
επαναχρησιμοποίηση παλαιών 
κτιρίων & εγκαταλελειμμένων 
χώρων

Χώρος πειραματισμού

✓ Βελτίωση των 
λειτουργιών της φυσικής 
και ψηφιακής υποδομής 
και της παροχής 
υπηρεσιών της πόλης. 

Μελέτη & ανάπτυξη των υποδομών



➢ Ψηφιακή Πόλη
➢ Έξυπνη Πόλη
➢ Ubiquitous City
➢ «Καλωδιωμένη» Πόλη
➢ Υβριδική Πόλη
➢ Πόλη της Πληροφορίας
➢ Εικονική Πόλη

➢ Ευφυής Κοινότητα
➢ Έξυπνη Κοινότητα
➢ Ευφυής Ανάπτυξη

➢ Δημιουργική Πόλη
➢ Πόλη της Μάθησης
➢ Ανθρώπινη Πόλη
➢ Πόλη της Γνώσης

Είμαι «Έξυπνη πόλη» ή είμαι κάτι άλλο;
Διαφορετικές οπτικές του ίδιου όρου με κάποιες ιδιαιτερότητες



Ποια είναι η αλλαγή που έρχεται;
Πως επηρεάζει την πόλη μας;



Μια ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας της πόλης
Παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας:

Η λογική στην οποία βασίζεται η σύγχρονη πόλη
Νέο μοντέλο λειτουργίας:

Η λογική στην οποία στηρίζεται το μοντέλο της 
«Ευφυούς Πόλης»



Επένδυση &
ανάπτυξη σε 

πολλαπλούς τομείς 
της οικονομίας

Το σύνολο είναι καλύτερο από 
το άθροισμα των επιμέρους 

τμημάτων

Δεν υπάρχει μια σωστή στρατηγική για όλες τις πόλεις. Η κάθε πόλη 
έχει διαφορετικές ανάγκες άρα απαιτεί και στρατηγική 
προσαρμοσμένη σε αυτήν.

Έξυπνη Διακυβέρνηση
(Smart Government)

Έξυπνη Ενέργεια
(Smart Energy)

Έξυπνα Κτίρια
(Smart Building)

Έξυπνη Μετακίνηση
(Smart Mobility)

Έξυπνες Υποδομές
(Smart Infrastructure)

Έξυπνη Τεχνολογία
(Smart Technology)

Έξυπνο Σύστημα Υγείας
(Smart Healthcare)

Έξυπνοι Πολίτες
(Smart Citizens)

Μια ιδανική στρατηγική για μια έξυπνη πόλη καλύπτει πολλαπλά 
αλληλένδετα πεδία δράσης, που περιλαμβάνουν μια πληθώρα 
υποκατηγοριών και λύσεων.



Ο Δήμος, ένα Σύστημα Καινοτομίας
Το μοντέλο της τριπλής έλικας

ΜΚΟ/Λοιποί φορείς

• Εμπειρία
• Ανθρώπινο δυναμικό

Ακαδημαϊκός/ 
Ερευνητικός Φορέας

• Παραγωγή έρευνας
• Νέας γνώσης

Ιδιωτικός Φορέας

• Επενδύσεις
• Δίκτυο
• Επιχειρηματικότητα 

Δημόσιος Φορέας

• Χώρος δράσης
• Εμπειρία



Λίγα στοιχεία από την έρευνα του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ
2 ολοκληρωμένες έρευνες (2011-2017) & μια ενεργή 2018-σήμερα



Δύο μεγάλης κλίμακας έρευνες πεδίου (Surveys) στους ελληνικούς δήμους

2011 & 2017/2018

Βασικός Στόχος 
Ερευνών:

Διερεύνηση των κρίσιμων 
Οργανωσιακών Πόρων 
και Ικανοτήτων για την 

αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Δομημένο 
ερωτηματολόγιο
που απαντήθηκε από: 

τον επικεφαλής της 
Μονάδας ΤΠΕ ή 

άλλο κατάλληλο διοικητικό 
ή πολιτικό στέλεχος στην 
περίπτωση Δήμων χωρίς 

Μονάδα ΤΠΕ 

1η Έρευνα Πεδίου: 
Μάρτιος – Σεπτέμβριος 

2011 (έναρξη εφαρμογής 
Προγράμματος 

«Καλλικράτης»), 260 
Δήμοι (σε σύνολο 325), 
Ποσοστό συμμετοχής: 

80%

2η Έρευνα Πεδίου: 
Αύγουστος 2017 –

Φεβρουάριος 2018: 93 
Δήμοι, Ποσοστό 

συμμετοχής: 29%



Γενικά Συμπεράσματα Ερευνών
Από τα αποτελέσματα των 2 ερευνών

• Η συγκρότηση μιας ικανής 
ομάδας στελεχών:
• Τεχνολογικές γνώσεις
• Επιχειρησιακές 

δεξιότητες.

• Η ανάπτυξη των δυναμικών 
ικανοτήτων: 
• ΤΠΕ κουλτούρα του 

οργανισμού, Εισροή & 
αξιοποίηση εξωτερικής 
γνώσης.

• Η ύπαρξη υποδομών ΤΠΕ σε 
έναν δήμο δεν αποτελεί από 
μόνη της ικανή συνθήκη 
• Παραγωγικότητας &
• Αποτελεσματικότητας.

• Η παραγωγή οφέλους μέσω 
των ΤΠΕ:
• Οργανωσιακών 

ικανοτήτων 
• Δυναμικών ικανοτήτων 

• Σκοπός: Αναβάθμιση των 
λειτουργικών ικανοτήτων του 
οργανισμού.



Τι μπορούμε να κάνουμε;
Κάποιες σκέψεις προς συζήτηση



Παραδοσιακές Υποδομές

Έξυπνες εφαρμογές και 
δυνατότητες ανάλυσης
δεδομένων

Προσαρμογή και χρήση, 
συχνά οδηγεί σε
καλύτερη λήψη 
αποφάσεων
και αλλαγή 
συμπεριφοράς

Η τεχνολογική υποδομή 
περιλαμβάνει 
δίκτυα συσκευών
και αισθητήρων

3 δυνητικά επίπεδα παρεμβάσεων βελτίωσης

της ποιότητας ζωής στις πόλεις



Ο Δημόσιος τομέας θα είναι ο φυσικός ιδιοκτήτης των 

περισσότερων εφαρμογών
Η πλειοψηφία των επενδύσεων θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

In
te

lli
ge

n
t*Ιδιωτικός 

τομέας
30%

Δημόσιος 
τομέας

70%

*Δημόσιος 
τομέας

40%

Ιδιωτικός 
τομέας

60%

Χωρίς 
άμεση 

οικονομική 
απόδοση

45%

Θετική οικονομική απόδοση
55%

*Ενέργεια, νερό, διαχείριση αποβλήτων, δημόσιες μεταφορών και νοσοκομεία (υπό δημόσιο καθεστώς αν και διαφέρει ανά τον κόσμο). Τα   
αυτόνομα αυτοκίνητα δεν έχουν συμπεριληφθεί (δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία & αναμένονται στοιχεία το 2025)



Follower ή Leader;
Από τι εξαρτάται;

Οι ηγετικές πόλεις έχουν δημιουργήσει: 

• Εκτεταμένες στρατηγικές έξυπνων πόλεων,

• Φιλόδοξους στόχους  

• Ισχυρές ομάδες ηγεσίας

1) Επίπεδο στρατηγική
Στάδιο εμπλουτισμού και ενίσχυσής των 
στρατηγικών

2) Επίπεδο εκτέλεσης
Στάδιο ωριμότητα υλοποίησης των δράσεων



• Ψηφιακές λύσεις για πραγματικά 
προβλήματα του κόσμου

• Σύνδεση με το διαδίκτυο των σταθμών 
φωτισμού

• Συλλογή δεδομένων από 
σταθμούς/συλλέκτες

• Ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα
• Καινοτομία στον κλάδο της ενέργειας
• Έντονη εμπλοκή της κοινότητας

• Μια πλατφόρμα για τη εύρεση και 
δημιουργία λύσεων σε προβλήματα της 
πόλης

• Ενίσχυση της ψηφιακή Εκπαίδευση
• Ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης της 

τρίτης ηλικίας
• Ψηφιακά δικαιώματα και 
• Ενίσχυση της Δημοκρατίας
• Ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων 

• Συλλογή μεγάλων δεδομένων προς 
ανάλυση για τη στάθμευση και τη 
μεταφορά, τη συλλογή απορριμμάτων, 
την ποιότητα του αέρα και την άρδευση 
των πάρκων.

• Δεδομένα διαθέσιμα στους πολίτες 
κατόπιν αιτήσεως

• Συνεργασία δημόσιου - ιδιωτικού τομέα 
για την ανάπτυξη της πόλης

• E-government 
• Stokab fiber network
• Kista science city
• Royal smart seaport

• Transport and energy efficiency
• Green ICT
• Open data



Συμπεράσματα: Δηλαδή τι κάνουμε εμείς;
Κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις

➢Αλλαγή του μοντέλου διοίκησης
μιας πόλης & του ρόλου του
δήμου στην κοινωνία

➢Ενεργή συμμετοχή των πολιτών
και των λοιπών ενδιαφερομένων
μελών

➢Ενθάρρυνση της συνεργασίας
μετά των διαφορετικών φορέων
μιας πόλης (πανεπιστήμια, μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και
τον ιδιωτικό τομέα)

➢Εστίαση στις τοπικές ανάγκες,
προτεραιότητες & πλεονεκτήματα

➢Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών
(τι έχουν κάνει οι άλλοι;)

➢Συστηματική επένδυση στις
ψηφιακές υποδομές και στα Big
Data

➢Στρατηγική μετάβαση των
πιλοτικών εφαρμογών (Beta
Testing) σε έργα μεγάλης κλίμακας
(Big Scale Projects).



Προτάσεις Πολιτικής
Επίπεδο Φορέων Διαμόρφωσης Πολιτικής

Ενδυνάμωση των δήμων 
με υψηλά καταρτισμένα 

στελέχη Οργάνωση δράσεων 
για τη βελτίωση της 

οργανωσιακής 
κουλτούρας ως προς 

τις ΤΠΕ.

Προγράμματα 
ενίσχυσης των 

ψηφιακών δεξιοτήτων
των εργαζομένων

Ενθάρρυνση της 
συνεργασίας των δήμων 

με πανεπιστήμια / 
ερευνητικά ιδρύματα 

(μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων κτλ.)

Εκπόνηση & υλοποίηση
κεντρικού ολοκληρωμένου
σχεδίου για την ανάπτυξη-

ενίσχυση της οργανωσιακής 
ικανότητας ολοκλήρωσης της 

πληροφορίας/διαδικασιών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γεώργιος Σιώκας
Email: george.siokas@gmail.com
Τηλέφωνο: 210-772-3200
LinkedIn: George Siokas
Ιστοσελίδα: www.liee.ntua.gr


