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Κύρια σημεία της παρουσίασης 

1.1) Περιγραφή της πρότασης - λύσης 

2) Η διαδικασία υλοποίησης 

3) Παραδείγματα εφαρμογών 

4) Δυνατότητες χρηματοδότησης 



Ψηφιακή, Έξυπνη, Ευφυής Πόλη 
Οι όροι χρησιμοποιούνται 

για να περιγράψουν, σε 
γενικές γραμμές, το πώς οι 
τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών 
συμβάλουν στη λειτουργία 
των πόλεων, ενισχύοντας 
την αποτελεσματικότητας 

τους, βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητάς τους, 

και παρέχοντας νέους 
τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να 
αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα της φτώχειας, 
της ανεργίας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού 
και του υποβαθμισμένου 

περιβάλλοντος.  

  
 Ερευνητική Μονάδα URENIO 



Βασικοί πυλώνες της έξυπνης πόλης 

Διακυβέρνηση  

(City Governance) 

Ποιότητα ζωής 

(Living in Cities –  

Quality of Life) 

Οικονομία που  

βασίζεται στην 

καινοτομία 

(Innovation Economy) 

Υποδομές και  

επιχειρήσεις κοινής  

ωφέλειας 

(City Infrastructure  

and Utilities) 



Παραδείγματα «Έξυπνων πόλεων» 

Πόλη Φορέας Υλοποίησης Πηγή Χρηματοδότησης Γεωγραφική Κάλυψη Πεδίο εφαρμογής 

Νέα Υόρκη Δημοτική Αρχή Δημοτική Αρχή Ολόκληρη η πόλη Συμμετοχή των πολιτών, 

ψηφιακό χάσμα, 

επιχειρηματικότητα 

Άμστερνταμ Σύμπραξη Δημόσιου & 

Ιδιωτικού Τομέα 

Δημοτική Αρχή, Ιδιώτες, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τμήμα της Πόλης Εξοικονόμηση ενέργειας, 

βιώσιμη ανάπτυξη 

Βαρκελώνη Δημοτική Αρχή, 

Συμπράξεις Δημόσιου & 

Ιδιωτικού Τομέα 

Δημοτική Αρχή Τμήμα της πόλης αλλά 

και ολόκληρη η πόλη 

Δημόσια διοίκηση, 

επιχειρηματικότητα 

Santander Κοινοπραξία εταιριών και 

οργανισμών ΤΠΕ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ολόκληρη η πόλη Τεχνολογίες διαδικτύου 

των αντικειμένων 

Τρίκαλα Δημοτική Αρχή Εθνικοί πόροι Ολόκληρη η πόλη Διακυβέρνηση, υγεία, 

ψηφιακό χάσμα 

Θεσσαλονίκη Μεμονωμένοι πολίτες, 

οργανισμοί και 

επιχειρήσεις 

Ίδιοι πόροι, εθνικοί 

πόροι, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Ολόκληρη η πόλη Συναντάται όλο το εύρος 

των υπηρεσιών έξυπνης 

πόλης 

Θέρμη Δημοτική Αρχή Ίδιοι πόροι, εθνικοί 

πόροι, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Τμήμα της πόλης αλλά 

και ολόκληρη η πόλη 

Συναντάται όλο το εύρος 

των υπηρεσιών έξυπνης 

πόλης 



Επισκόπηση Τεχνολογιών 

• Τεχνολογίες δικτύωσης 

• Ενσύρματα Δίκτυα 

• Οπτικές ίνες FTTx 

• Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (xDSL) 

• Ασύρματα Δίκτυα ( Wi-Fi, WiMAX, Zigbee) 

• Δίκτυα κινητής τηλεφωνία 

• Ετερογενή Δίκτυα 

• Τεχνολογίες διασύνδεσης φυσικού και 
ψηφιακού χώρου 

• Διαδίκτυο των Αντικειμένων 

• Επαυξημένη Πραγματικότητα 

• Τεχνολογίες προσδιορισμού θέσης 

• Γενικές τεχνολογίες Web 

• Cloud Computing 

• SaaS, PaaS, IaaS 

• Σημασιολογικός Ιστός 

• Ανοιχτά Δεδομένα 

• Ανοιχτά Πρότυπα 

• Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα 

• Ειδικές τεχνολογίες Web 

• Συγκέντρωση, Ανάλυση και Οπτικοποίηση 
Δεδομένων 

• Διαχείριση Περιεχομένου 

• Υποστήριξη Συνεργασίας 

• Συλλογική ευφυΐα 

• Crowdsourcing 

• Δισδιάστατη / τρισδιάστατη απεικόνιση 



Σχεδιάζοντας – υλοποιώντας την  
Ψηφιακή - Έξυπνη Πόλη 

Επιλογή των κατάλληλων λύσεων 
που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία 

ενός βιώσιμου ψηφιακού χώρου, 
γρήγορα και με χαμηλό κόστος. 

Εξασφάλιση 
Βιωσιμότητας 

Έλλειψη 
πόρων 

Πληθώρα 
Επιλογών 

Πληθώρα Επιλογών 
Μεγάλος αριθμός διαθέσιμων λύσεων 
όσον αφορά στις ψηφιακές εφαρμογές, 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στις 
τεχνολογίες δημιουργίας ευρυζωνικών 
δικτύων 

Έλλειψη πόρων 
Οι τοπικές αρχές έχουν στη διάθεσή 
τους περιορισμένους πόρους 

Εξασφάλιση Βιωσιμότητας 
Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος δεν 
είναι δεδομένη καθώς το κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας πολλές 
φορές υπερβαίνει το αρχικό κόστος 
υλοποίησης. 

Ενεργοποίηση 
της Κοινότητας 

Σχεδιασμός της 
λύσης 

Προγραμματισμ
ός 

Ψηφιακό 
περιεχόμενο 

Αξιολόγηση από 
την Κοινότητα 

Λύσεις για την 
Έξυπνη πόλη 



Συμπεράσματα για την υλοποίηση 

• Απαιτείται ο συνδυασμός τεχνολογιών αιχμής στο χώρο της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

• Ο βαθμός ωριμότητας των τεχνολογιών ποικίλει. 

• Η δομή και η διακυβέρνηση των πόλεων δεν προκρίνει μια 
ενοποιημένη καθολική αρχιτεκτονική ώστε να είναι εφικτή η 
εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Συστήματος Έξυπνης Πόλης. 

• Το κίνημα του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει οδηγήσει 
στην δημιουργία μεγάλου αριθμού εφαρμογών, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από τις πόλεις για τη 
γρήγορη υλοποίηση υπηρεσιών ευφυών πόλεων. 



Παραδείγματα εφαρμογών 

Hotel Energy Solutions 

Improve my city 

ICOS 



Hotel energy 
solutions 

Σ’ έναν κόσμο που αναζητά 
νέα μοντέλα οικονομικής 

βιώσιμης ανάπτυξης η 
αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και η 
υιοθέτηση βιώσιμων 

μοντέλων ανάπτυξης πλέον 
δεν αποτελεί επιλογή, αλλά 
μία συνθήκη επιβίωσης και 

επιτυχίας… 

 

http://www.hes-unwto.org/  

http://www.hes-unwto.org/
http://www.hes-unwto.org/
http://www.hes-unwto.org/


Βελτιώνω την Πόλη μου 

Τί είναι; 
Μια πλατφόρμα για τη διαχείριση των 
καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, 
παρέχοντας λειτουργίες υποβολής, 
διαχείρισης και ανάλυσης των 
αιτημάτων του 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Γιατί να το χρησιμοποιήσετε; 

Στους Δήμους που επιδιώκουν μια 
εποικοδομητική συνεργασία με τους 
πολίτες τους 

Γιατί είναι μια ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα διαχείρισης, εύκολη στην 
εγκατάσταση και ελεύθερα διαθέσιμη σε 
μορφή ανοιχτού κώδικα 

Quadruple 
helix 

Academia 

Government 

Citizens 

Industry 

URENIO 
Research
  

IntelSpace 
Innovation 

SA 

Multimedia 
Knowledge 

& Social 
Media 

Analytics 
Laboratory 

Infalia 

Δήμοι 

Πολίτες 

Βελτιώνω την πόλη μου: Σχεδιασμός 
& Ανάπτυξη 



Βελτιώνω την πόλη μου 

Χαρακτηριστικά 

• Αιτήματα, 
καταγγελίες, 
προτάσεις πολιτών 

• Ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης 

• Εξαγωγή 
πληροφοριών 

 

 
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Ξάνθη, Παπάγος, Ελληνικό, 
Γύθειο, Innsburk Austria, Maribor Slovenia, Križevci Croatia 

http://www.improve-my-city.com/ 

http://www.improve-my-city.com/
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Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον 
τροχό! 

ICOS ένας ιστοχώρος που 
υποστηρίζει την κοινότητα των 
ενδιαφερόμενων στο πεδίο των 
Έξυπνων Πόλεων. 
Στον ιστοχώρο προσφέρεται 
λογισμικό και λύσεις στο πεδίο 
των Έξυπνων πόλεων. Η 
κοινότητα παρουσιάζει 
παραδείγματα λύσεων, σχετικές 
εφαρμογές και έργα και ένα βήμα 
για τη συζήτηση των έργων, και 
διαδικασιών για την ανάπτυξη 
των έξυπνων πόλεων. 
 
Περισσότερες από 100 εφαρμογές 
που μπορούμε να υποστηρίξουμε! 

http://icos.urenio.org/  

http://icos.urenio.org/


Δυνατότητες χρηματοδότησης 

• CALL: 2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH  
Call identifier: H2020-MG-2016-2017  
 

• TOPIC : Full-scale demonstration of urban road transport automation 

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-
07-2017.html 

• TOPIC : Demonstration of system integration with smart transmission grid 
and storage technologies with increasing share of renewables  

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-
04-2017.html  

• Urban Innovative Actions http://www.uia-initiative.eu/  

 

• Άλλες πρωτοβουλίες για ανάπτυξη συνεργασιών 

• LinkedIN Group: Smart Cities Global Academic Community 
https://www.linkedin.com/groups/8562103  
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“ 

” 

Έξυπνες πόλεις μία ολοκληρωμένη λύση 
για βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες 

πληροφορικής και το διαδίκτυο για 
αύξηση της οικονομικής βιωσιμότητας, 
τον οικολογικό προσανατολισμό και την 

καλύτερη αποδοτικότητα των πόρων 
τους με την ενεργό συμμετοχή των 

πολιτών στη διαδικασία αυτή. 
http://www.urenio.org/  

Σας ευχαριστώ, 
Ισίδωρος Α. Πάσσας / Isidoros A. Passas 

URENIO Research 
Aristotle Univ. of  Thessaloniki 

iapassas@urenio.org 

LinkedIn: isidoros.passas 
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