
  

Δελτίο Τύπου 

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 

Workshop με θέμα: «Ξεκλειδώνοντας τη δυναμική της Έξυπνης 

Πόλης μέσα από τις Έξυπνες τεχνολογίες» 

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. το 

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ. 

Ηπείρου διοργάνωσαν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ της 

Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ναπολέοντος Ζέρβα 2), workshop με θέμα:  

«Ξεκλειδώνοντας τη δυναμική της Έξυπνης Πόλης μέσα από 

τις Έξυπνες τεχνολογίες». 

Ο συντονιστής του workshop κ. Γεώργιος Β. Ντάνης, Υπ. Διδάκτορας 

Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Δήμου Ηγουμενίτσας και Διευθυντής Ηπείρου ΚΕΑΣΜ 

καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και αφού ευχαρίστησε τον 

Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) και Επιστημονικό 

Υπεύθυνο της Ομάδας για την Τεχνολογική, Οικονομική και 

Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΜΠ 

(Ομάδα Infostrag), Καθηγητή ΕΜΠ Γιάννη Καλογήρου, ανέφερε ότι 

«στο δυναμικό περιβάλλον των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων 

και οικονομικών αλλαγών, οι πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την 

πρόκληση του άμεσου και βέλτιστου συνδυασμού της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους με τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη, έτσι ώστε να καταστούν ευφυείς. Η ευφυΐα μιας πόλης 

εξαρτάται από την ικανότητα του πληθυσμού της, από την κοινωνική 

συνεργασία και από το σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν 

μια πόλη μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην 

οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση ποιότητας διαβίωσης των 

πολιτών, εάν αναπτύξει έξυπνες υποδομές τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής και αν αξιοποιήσει τον ανθρώπινο πληθυσμό της. Ένα 

όμως από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης είναι να 

“ακούει” όσα συμβαίνουν στη πόλη και στη συνέχεια να ενημερώνει 

τους πολίτες για να παίρνουν σωστές αποφάσεις που θα 

διευκολύνουν την καθημερινότητα τους». 

Κατά την εισήγησή του με θέμα «Μετασχηματισμός μικρών Δήμων σε 

έξυπνους» ανέπτυξε τη θεματολογία του workshop εστιάζοντας σε 

έννοιες όπως π.χ. τι είναι μια έξυπνη πόλη, πώς μπορεί να γίνει η 



μετάβαση και ποιοι παράγοντες επιδρούν στον μετασχηματισμό μιας 

πόλης σε έξυπνη πόλη. 

Στη συνέχεια, ο κεντρικός ομιλητής, κ. Γεώργιος Σιώκας, Υπ. 

Διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της 

ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής 

Οικονομίας του ΕΜΠ (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο 

της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και Δήμαρχο της Ηγουμενίτσας Ιωάννη Λώλο για 

την πρόσκληση, παρουσίασε τα αποτελέσματα των τριών διαδοχικών 

επιστημονικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί το 2011, 2017 

και 2018 και έκανε ειδική αναφορά στα πρώτα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξάγεται φέτος από το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ στο σύνολο των 

Δήμων της χώρας και παράλληλα έθεσε το πλαίσιο μιας 

συστηματικής νέας έρευνας εστιασμένης στις ανάγκες και στα 

χαρακτηριστικά των Δήμων της Ηπείρου. 

Ο εισηγητής μέσω της ομιλίας του με θέμα «Η Έξυπνη Πόλη – Τα 

μονοπάτια προς μια αποτελεσματική και αποδοτική πόλη» εξειδίκευσε 

περαιτέρω την έννοια της Έξυπνης Πόλης, των πρώτων βημάτων για 

την ανάπτυξη ενός έξυπνου στρατηγικού σχεδίου μιας πόλης-Δήμου 

και των δυνητικών ευκαιριών χρηματοδότησης που θα φέρουν το 

«αύριο» σήμερα.  

Υπό το πρίσμα αυτό, ο κόσμος αλλάζει το ίδιο και η καθημερινότητα 

του πολίτη. Οι ανάγκες των κατοίκων αλλάζουν και 

διαφοροποιούνται. Αυτό οφείλεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών που εξελίσσουν την καθημερινότητα με ταχύς 

ρυθμούς. Η οποία πραγματικότητα απαιτεί έναν μετασχηματισμό και 

ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό από τους εκάστοτε διοικητικούς του 

Δήμου.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι της επαρχίας έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που δεν μπορούν εύκολα να εντοπιστούν στον 

υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα απαιτείται αλλαγή του μοντέλου 

διοίκησης που οδηγεί στη χάραξη μιας ολιστικής στρατηγικής με 

κεντρικό άξονα τον πολίτη και τις νέες τεχνολογίες. Αλλαγές που 

μπορούν σταδιακά να δώσουν μια νέα πνοή στις ζωές των κατοίκων. 

Οι Δήμοι αποτελούμενοι μέρος ενός ευρύτερους τμήματος ενός 

συστήματος καινοτομίας αλληλεπίδρασης, ευνοείται η παραγωγή 

γνώσης και δραστηριοτήτων που οδηγούν στην οικονομική ευμάρεια 

της τοπικής κοινωνίας.  

Εν κατακλείδι, από την ομιλία προέκυψαν προτάσεις πολιτικής που 

ενθαρρύνουν τη συνεργασία των δήμων με πανεπιστήμια και άλλα 

ερευνητικά ιδρύματα, την οργάνωση δράσεων για τη βελτίωση της 

οργανωσιακής κουλτούρας των φορέων στηριζόμενοι στις ΤΠΕ, σε 



προγράμματα ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών 

και πολιτών, την ενδυνάμωση των δήμων με υψηλά καταρτισμένα 

στελέχη και εν τέλει στην εκπόνηση & υλοποίηση ενός κεντρικού 

ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη της οργανωσιακής 

ικανότητας ολοκλήρωσης της πληροφορίας και των διαδικασιών. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν αιρετοί, στελέχη Δήμων και ιδιώτες 

που είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν καίρια ερωτήματα και να 
λάβουν άμεσες, έγκυρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τους 

εξειδικευμένα ομιλητές του workshop. 

Η ΠΕΔ Ηπείρου θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους Δήμους και να 

εργάζεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 


