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Οι πόλεις σήμερα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις 

Αποδοτικές 
Επενδύσεις 

Βελτίωση 
Υπηρεσιών 

Πράσινη 
Μετάβαση 

Ασφάλεια 

Βελτιστοποίησ
η Λειτουργίας 

Βελτίωση 
Ποιότητας ζωής 

πολιτών  
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Source: McKinsey & Company; German National Regulatory Control Council 

Στην επαφή με 
δημόσιους φορείς 

Oι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες 
οδηγούν σε σημαντικά οφέλη 

Οι πολίτες 
εμπιστεύονται 
9x συχνότερα 

μια δημόσια 
διοίκηση, 
όταν είναι 
ευχαριστημένο
ι από τις 
υπηρεσίες της  

Πρόσβασ
η 24/7 

Ακόμα και κατά τη 
διάρκεια μίας 
πανδημίας 

Μείωση 
χρόνου 
κατά 50% 

50% 

μειωμένο 
κόστος 

Για τις επιχειρήσεις 
όταν 
συνεργάζονται με 
το Δημόσιο 

Μέσω αυτόματων 
διαδικασιών 

 ~60% 

λιγότερη 
διαχείρισ
η  
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Τα στοιχεία για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των 
πόλεων 

Συνολική επίβλεψη των έργων, από απαιτήσεις μέχρι 
και υιοθέτηση 

Κοινό όραμα, συγκεκριμένοι στόχοι, υιοθέτηση των 
καλυτέρων πρακτικών 

Προσαρμογή μοντέλου λειτουργίας, Ανθρώπινο 
Δυναμικό, Εκπαίδευση 

Ενημέρωση, προώθηση της χρήσης της λύσης, 

υποστήριξη του τελικού χρήστη 

Πέρα από την τεχνική λύση: εξασφάλιση, εμπειρία, 
αξιοπιστία 

Ομάδα διαχείρισης 

Κατάλληλοι 
συνεργάτες 

Όφελος για το 
Δημότη 

Επιλογή των 
κατάλληλων 
δράσεων 

Μοντέλο 
Λειτουργίας 
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H πρόταση της Vodafone 

Εξυπηρέτηση 
Vodafone 

• Επικοινωνία με τους 
εκπροσώπους 
πωλήσεων και  

συμβούλους λύσεων 
smart cities σε όλη την 

Ελλάδα 

• Smart Cities Helpdesk 

One Stop Shop Λύσεις από 
αξιόπιστους 
συνεργάτες • Ολοκληρωμένο 

portfolio Λύσεων 

• Καλύπτουν την 
πλειονότητα των 

επιλέξιμων 
δράσεων 

• Με πολλαπλές 
Υλοποιήσεις 

• Εξασφάλιση και 
αξιοπιστία 
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Σύγχρονος τρόπος 
υπολογισμού 

δημοτικών τελών - 
Έξυπνοι κάδοι 
απορριμμάτων 

Smart Cities 

Σύστημα έξυπνης 
άρδευσης / 
μέτρησης 

κατανάλωσης 
νερού 

Ολοκληρωμένες λύσεις για ολες τις δράσεις 

Εγκατάσταση 
έξυπνων 

συστημάτων 
μέτρησης 
ποιότητας 

ατμοσφαιρικού 
αέρα  

Δίκτυο CCTV με χρήση 
Τεχνητής Νοημοσύνης 

(AI) 

 Έξυπνη Στάθμευση 
– Στάθμευση ΑΜΕΑ 

Έξυπνες στάσεις 
ΜΜΜ – Συστήματα 
Ενημέρωσης για 

Κυκλοφορία 

Έξυπνα συστήματα 
ενεργειακής 
διαχείρισης 

δημοτικών κτηρίων  

Προστασία από 
κυβερνοαπειλές, 
διασύνδεση με 
δίκτυα υψηλής 

ταχύτητας  
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Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση 




