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Ανάγκη για νέες προτεραιότητες στις πολιτικές 

κατευθύνσεις επίλυσης των τοπικών ζητημάτων.

Οι δυο μεγάλες προτεραιότητες της Ευρώπης

Στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια έχουν τεθεί δυο μεγάλοι στόχοι

μετασχηματισμού των κοινωνιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η

κλιματική ουδετερότητα.Δεν είναι τυχαίο εξάλλου , ότι δύο από τους τρεις

αντιπροέδρους της ΕΕ υπηρετούν τους στόχους αυτούς.

Ο ισχυρός ρόλος των πόλεων

Παρατηρώντας τις εξελίξεις στην Ευρώπη θα μπορούσε κάποιος να

καταγράψει την πορεία από την Ευρώπη των Εθνικών κρατών, στην Ευρώπη

των Περιφερειών και σταδιακά στην Ευρώπη των πόλεων.

Η ανάγκη για αποκέντρωση

Βασική προοδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας είναι η ανακατανομή

αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και

η διαλειτουργικότητά τους , με στόχο την Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

και την ενίσχυση του εγγύτερου επιπέδου προς τον πολίτη.



Η ψηφιοποίηση ως αναπτυξιακός άξονας πολιτικής -

Ταυτότητα βασισμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και 

την κλιματική ουδετερότητα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να σχεδιαστεί κάτω από τη

μεγάλη ομπρέλα μιας ισχυρής ταυτότητας , της «έξυπνης πόλης» , η

οποία περιλαμβάνει τους μεγάλους στόχους του ψηφιακού

μετασχηματισμού και της ανοικτής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης με

κλιματική ουδετερότητα, της βιώσιμης κινητικότητας, της συμμετοχής

των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις και στην ανάπτυξη μιας

καινοτόμου οικονομίας.

Οι νέες Τεχνολογίες δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για τις

επιθυμητές αλλαγές.Η χρήση των νέων τεχνολογιών με όσο πιο

απλές λύσεις , είναι ο ιδανικός συνδυασμός για έξυπνες και Βιώσιμες

πόλεις.

Η έξυπνη πόλη είναι μια πολιτική πρόκληση και όχι μόνο

τεχνολογική.



Συμμετοχή των πολιτών στην Τοπική διακυβέρνηση.

Ο σχεδιασμός μιας έξυπνης πόλης είναι μια τεράστια προσπάθεια και δεν

μπορεί να γίνει από μια ομάδα σχεδιασμού όση νομιμοποίηση και να έχει.

Επιπλέον, η δημιουργία μιας έξυπνης πόλης περιλαμβάνει επίσης

δραστηριότητες όπως ο συντονισμός των τεχνολογικών εξελίξεων και η

χάραξη πολιτικής.

Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο διαφορετικές ομάδες σχεδιασμού πρέπει να

συνεργάζονται και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, αλλά

διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων όπως μελετητές, πολιτικοί,

υπάλληλοι και επιστήμονες , επαγγελματίες των δημιουργικών κλάδων

της οικονομίας πρέπει να συνεργάζονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί κανείς να μελετήσει τη συνεργατική δυναμική

μέσα στην έξυπνη πόλη με βάση τον ρόλο που διαδραματίζουν οι έλικες

του μοντέλου καινοτομίας τετραπλής έλικας.ήμια, επιχειρήσεις και

κοινωνία των πολιτών”.



Οι Τοπικές κοινωνίες ως ανοικτό οικοσύστημα 

καινοτομίας με επίκεντρο τον πολίτη

Εξετάζοντας την πορεία της ψηφιακής μετάβασης των πόλεων σε

παγκόσμιο επίπεδο παρατηρούμε τα παρακάτω τρία στάδια εξέλιξης.

• Smart Cities 1.0: Ένα τεχνολογικά κεντρικό όραμα για έξυπνες πόλεις

υπό την καθοδήγηση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

• Smart Cities 2.0: Ένα όραμα υπό την καθοδήγηση των Εθνικών και

Τοπικών θεσμών διακυβέρνησης.

• Smart Cities 3.0: Ένα ανθρωποκεντρικό όραμα των πολλών για τις

έξυπνες πόλεις που βασίζεται στη συνδημιουργία [με τους πολίτες] για τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευημερία.

Αυτό που περιγράφουμε στο πλαίσιο μιας εξελικτικής διαδρομής του

οράματος της έξυπνης πόλης είναι κάτι που μπορούμε να

παρακολουθούμε καθημερινά σε όλο τον κόσμο:

οι πόλεις ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις , με

διαφορετικό επίπεδο εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών αλλά με

όλο και ενισχυόμενη την εμπλοκή των πολιτών.



Οι Τοπικές κοινωνίες ως ανοικτό οικοσύστημα καινοτομίας 

με επίκεντρο τον πολίτη

η “κοινωνίας των πολιτών” είναι ο καταλύτης που πρέπει να προστεθεί για την

κατανόηση της καινοτομίας στον σχεδιασμό του 21ο αιώνα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία πλαισιώνει και αλλάζει τις συνθήκες του

μοντέλου του μετασχηματισμού του Τοπικού περιβάλλοντος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αυτή η προοπτική επιτρέπει να ακολουθηθούν μη παραδοσιακές διαδρομές για

την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως εκείνες που σχετίζονται με

τις μη τεχνολογικές βελτιώσεις αλλά τη δημιουργία υπηρεσιών και την

εκμετάλλευση της δημιουργικότητας.

Επιτρέπει επίσης τη μετάβαση προς την «ανοιχτή κοινωνία», όπου η καινοτομία

γίνεται μια διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως

ενεργά μέλη για τη δημιουργία και πειραματισμό από κοινού τόσο στους νέους

τρόπους που αναπτύσσουν τεχνολογίες όσο και στη δημιουργία νέων

υπηρεσιών και προϊόντων.

• του Ηρακλείου»



Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, διότι ο τρόπος

με τον οποίο απολαμβάνουμε το δικαίωμά μας στην ιδιωτική ζωή, στην

εκπαίδευση, στην πολιτική συμμετοχή, στην εργασία, στην

προσβασιμότητα και σε πολλά άλλα διαμορφώνεται από την πρόσβασή

μας στο Διαδίκτυο και τις ικανότητές μας να αξιοποιήσουμε τις λύσεις

των νέων τεχνολογιών.

Η μετάβαση στις ψηφιακές κοινωνίες δεν πρέπει να αφήνουν κανένα

πίσω.

Η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες είναι βασική ανάγκη και είναι το

κλειδί.

Ψηφιακά δικαιώματα



Αστικές πλατφόρμες έξυπνης πόλης και διαχείριση 

δεδομένων

Οι επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών με τη χρήση

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών δημιουργεί πλήθος

ψηφιακών πλατφορμών και μεγάλο όγκο δεδομένων.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι τοπικές κοινωνίες να δημιουργήσουν τη δική τους

κυρίαρχη τεχνολογική υποδομή, βασισμένη σε ανοικτές τεχνολογικές λύσεις

που θα φιλοξενούν, αναλύουν και διανέμουν τα δεδομένα της πόλης με βάση

διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές περί διαμοιρασμού ανοιχτών

δεδομένων.Το ψηφιακά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το δημόσιο

συμφέρον και την βελτίωση στη λήψη αποφάσεων.

Κρίσιμος παράγοντας για το παραπάνω είναι η διαφάνεια των αλγορίθμων και

η αποφυγή χρήσης μεροληπτικών αλγορίθμων που τελικά ενισχύουν τις

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανισότητες.

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), η τεχνητή νοημοσύνη , η μετακίνηση από

το desktop στο mobile και από το κείμενο στις φωνητικές εντολές, η άνοδος

του video , η Virtual και η Augmented Reality , η 3D εκτύπωση , το blockchain

κά τεχνολογίες δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες .



Διαλειτουργικότητα, ανοικτά πρότυπα , API και κοινά 

μοντέλα δεδομένων

Είναι απαραίτητο οι ψηφιακές πλατφόρμες και λόγω του πλήθους των

θεματικών που διαχειρίζονται και των διαφορετικών τύπων

δεδομένων να μη αποτελούν μεμονωμένα “σιλό” , να μην στηρίζονται σε

ιδιόκτητα πρωτόκολλα και να δεσμεύουν σε συγκεκριμένους

προμηθευτές.Οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την

διαχείριση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων πρέπει να προωθούν

τα ανοικτά πρότυπα, API και ανοικτά μοντέλα δεδομένων.

Η δια λειτουργικότητα στις ψηφιακές αστικές πλατφόρμες είναι

απαραίτητη για την ανάπτυξη λύσεων που συνδυάζουν δεδομένα από

πολλές διαφορετικές πηγές , μειώνει το κόστος, διαμοιράζονται τα

δεδομένα κάτω από συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις και ενισχύουν την

δημιουργικότητα πολιτών, τοπικών ομάδων δράσης και επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών.



Η οικονομία των πλατφορμών

Η οικονομία της πλατφόρμας δεν άλλαξε μόνο τα επιχειρηματικά μοντέλα

άλλαξε και τον τρόπο που καταναλώνουμε ποικιλία υπηρεσιών στην

καθημερινή μας ζωή στο αστικό περιβάλλον.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που εισπράττουμε από τη χρήση τους , ήδη

υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για τις αρνητικές επιδράσεις σε πολλούς

τομείς όπως η αφαίρεση κατοικιών από τους μόνιμους κατοίκους κά.

Έχουμε δει μεμονωμένες αλλά και συλλογικές αντιδράσεις από πόλεις ,

υπογραφές διακηρύξεων κά.

Σίγουρα πρέπει να νομοθετηθούν πλαίσια για τη λειτουργία τους που θα

υποχρεώνουν τις πλατφόρμες σε εναρμόνιση με τις τοπικές νομοθεσίες

σχετικά με τη φορολογία , την απασχόληση ή την παραχώρηση ανωνύμων

δεδομένων στις τοπικές αρχές ώστε να αξιοποιούνται στην διαχείριση των

τοπικών θεμάτων ( πχ στοιχεία κινητικότητας )



Βασικοί δείκτες απόδοσης ( KPI’s)

Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η αξιολόγηση των δράσεων και του

ψηφιακού μετασχηματισμού των τοπικών κοινωνιών.

Η ανάπτυξη και επικύρωση βασικών KPI αν είναι δυνατό τουλάχιστον σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο και τυποποιημένες διαδικασίες συλλογής

δεδομένων επιτρέπει την διαφανή παρακολούθηση όχι μόνο ποσοτικών

δεικτών αλλά των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου στις τοπικές

κοινωνίες και την σύγκριση των “έξυπνων” πόλεων σε Εθνικό ή

Ευρωπαϊκό επίπεδο



Μικρές πόλεις

Τα παραδείγματα αυτά αφορούν μόνο μεγάλες πόλεις, με ισχυρά

συστήματα διακυβέρνησης και μεγάλες οικονομικές δυνατότητες ;

Γιατί να ενδιαφέρουν μια μικρή πόλη ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

Γιατί , τα μεγάλα συμπεράσματα έχουν καθολική αξία.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Γίνονται οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε με κριτική ματιά για

να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες και να αποφύγουμε τις αποτυχίες των

άλλων.

Αλλά και για ένα άλλο βασικό λόγο.

Γιατί υπάρχουν διεθνώς αναγνωρίσιμες και αξιολογήσιμες κινήσεις

που πρέπει να κάνει κάθε πόλη ώστε στο τέλος να κατακτά μια άξια

λόγου αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα , στην αγορά που

θέλει να τοποθετηθεί προς όφελος των πολιτών της.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


