
  
 

Workshop: «Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη της Έξυπνης Πόλης μέσα 

από τις Έξυπνες τεχνολογίες» 

Tην Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου  

Εισηγήσεις:  

«Μετασχηματισμός μικρών Δήμων σε έξυπνους»,  

Γιώργος Ντάνης, Υπ. Διδάκτορας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Συνεργάτης Δήμου 

Ηγουμενίτσας 

«Η Έξυπνη Πόλη 101 – Τα μονοπάτια προς μια αποτελεσματική και αποδοτική πόλη» 

Γιώργος Σιώκας, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ 

*κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΜΠ και θα 

πραγματοποιηθεί και μια νέα επιτόπια έρευνα εστιασμένη στους Δήμους της Ηπείρου. 

Εισήγηση κ. Ντάνη 

Σε μια χώρα, όπου πόλη δε σημαίνει Δήμος, καλούμαστε να προχωρήσουμε – υιοθετήσουμε, 

προσαρμοσμένες έξυπνες λύσεις που να περιλαμβάνουν και τις μικρότερες οικιστικές μονάδες μιας 

πόλης. Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από την σύνταξη ενός εξειδικευμένου σχεδίου για κάθε Δήμο με 

σκοπό την υιοθέτηση ρεαλιστικών, έξυπνων λύσεων. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:  

• Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για τον μετασχηματισμό μιας πόλης; 

• Πως θα συνταχθεί το σχέδιο;  

• Τι είναι τα Ανοιχτά δεδομένα; 

• Ποια είναι η απαραίτητη διαδικασία προετοιμασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος για την 

υιοθέτησης έξυπνων λύσεων.   

Στόχος να αντιληφθούμε ότι κάθε Δήμος είναι  διαφορετικός και δεν μπορούν όλοι οι Δήμοι να 

γίνουν «Τρίκαλα» σε 1 χρόνο, ούτε να υιοθετήσουν έξυπνες λύσεις χωρίς να αξιολογήσουν την 

λειτουργικότητα τους.  

Εισήγηση κ. Σιώκα  

Οι περισσότεροι Δήμοι στον διεθνή χώρο διερευνούν τρόπους με τους οποίους οι κοινότητές τους 

μπορούν να γίνουν πιο έξυπνες και διασυνδεδεμένες. Ως αποτέλεσμα, οι εκάστοτε Δήμοι 

ακολουθούν διάφορες προσεγγίσεις σε σχέση με τους στόχους της «έξυπνης πόλης» που επιθυμούν 

να εφαρμόσουν, ενώ ταυτόχρονα  δεν είναι εύκολο να καθορίσει κάθε δημοτικό συμβούλιο την 

βέλτιστη προσέγγιση για την κοινότητά του, κάτω από ένα ξεκάθαρο πρίσμα. Η ομιλία που θα 

ακολουθήσει θα έχει την ακόλουθη δομή και τα στελέχη Δήμων θα εξετάσουν ερωτήματα όπως: 

I. Τι είναι το Smart City; 

II. Τι είναι το σχέδιο Smart City; 



III. Σχετικά με ποια θέματα συμφωνούν και διαφωνούν οι εμπειρογνώμονες όσον αφορά στις 

εκφάνσεις του Smart City; 

IV. Ποιοι είναι οι πιο χρήσιμοι πόροι του Smart City για τις τοπικές αρχές και τους συνεργάτες 

τους; 

Με την ολοκλήρωση μιας συνολικής και εποικοδομητικής συζήτησης, το workshop θα επικεντρωθεί 

στον προγραμματισμό της «Έξυπνης Πόλης». Σχεδιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τους 

δημοτικούς εκπροσώπους προτάσεις, ιδέες και σχέδια έξυπνων πόλεων. Άμεσα και έμμεσα θα 

απαντηθούν ερωτήματα όπως: 

I. Ποιες είναι οι περιπτώσεις χρήσης και / ή οι εφαρμογές Smart City που οδηγούν έξυπνες 

αναπτύξεις πόλεων σε κορυφαίους δήμους σε όλο τον κόσμο; 

II. Πώς η κοινότητα μου καθορίζει τα καλύτερα πρώτα βήματα σε σχέση με έργα ευφυών 

πόλεων; 

III. Ποια είναι η αξία της δέσμευσης των ενδιαφερομένων όσον αφορά τον προγραμματισμό της 

Smart City; 

IV. Ποια είναι τα κλειδιά για την αποτελεσματική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων της 

Smart City; 

V. Πώς να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική διευθύνουσα επιτροπή Smart City; 

Θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από δραστήριους δήμους στον 

διεθνή χώρο και πάνω σε σχετικά θέματα. Για παράδειγμα: 

I. Ανάπτυξη ενός έξυπνου σχεδίου πόλης / Χάρτης πορείας 

II. Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης 

III. Φιλοξενία Smart City Hack-a-Thons 

Στην ομιλία θα παρέχεται επίσης μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας σχετικά με έργα 

έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα και θα κληθούν οι παρευρισκόμενοι να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην 

έρευνα. 


