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Έξυπνη πόλη
Κινητικότητα
ως υπηρεσία

Έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ολοκληρωμένες λύσεις
δημόσιας ασφάλειας σε
όλη την πόλη

Λειτουργίες έξυπνου
κτηρίου

Αυτόνομη
δημόσια
συγκοινωνία

Έξυπνη διαχείριση νερού και
αποβλήτων
Διαχείριση ενέργειας
και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Έξυπνα συστήματα
μεταφορών
Έξυπνες λύσεις διαχείρισης
χώρων και κτηρίων
Λύσεις για
«συνδεδεμένους
πολίτες»
Έξυπνος χώρος
στάθμευσης
και επεξεργασίας
πληρωμών

Έξυπνες υποδομές
(π.χ. φωτισμός, επικοινωνία
οχημάτων κ.λπ.)
Έξυπνες εγκαταστάσεις
υγειονομικής περίθαλψης
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Οι προκλήσεις του δημόσιου τομέα
75%
των τοπικών φορέων
διακυβέρνησης
βλέπουν μια πολιτοκεντρική στρατηγική
ως υψηλής
προτεραιότητας ζήτημα

Μόνο το

42%
των τοπικών φορέων
διακυβέρνησης
θεωρεί ότι η
στρατηγική τους
ξεπερνάει τον μέσο
όρο

54%
90%

των πολιτο-κεντρικών στόχων
των στρατηγικών εστιάζουν
στη βελτίωση της εμπειρίας
του πολίτη

των πολιτών πιστεύουν ότι οι
κυβερνήσεις θα πρέπει να
φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα
επίπεδα εμπορικών υπηρεσιών

29%

Μόνο
των κυβερνήσεων δηλώνουν
ότι έχουν ένα ξεκάθαρο ψηφιακό επιχειρηματικό
όραμα και στρατηγική

Τα κύρια εμπόδια για την εφαρμογή πολιτοκεντρικών στρατηγικών περιλαμβάνουν:
1. Αβεβαιότητα για την ασφάλεια
δεδομένων
2. Τεχνολογική απομόνωση
3. Απόκλιση στρατηγικής
4. Έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού
Πηγή: KPMG commissioned Forrester research 2021
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Υφιστάμενη κατάσταση Έξυπνων Πόλεων
Κινητήριες δυνάμεις
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Εμπόδια

Αυξανόμενη αστικοποίηση
Αυξανόμενο στρες
Ανεπαρκείς υποδομές
Αυξανόμενος οικονομικός ανταγωνισμός
Αυξανόμενες προσδοκίες
Αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις
Ταχεία ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων
Μειούμενα τεχνολογικά κόστη

‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒ Ενισχυμένη δυνατότητα κατοίκησης
‒ Ενισχυμένη λειτουργικότητα
‒ Ενισχυμένη βιωσιμότητα

Περιορισμένη και αποσπασματική υλοποίηση
Έλλειψη χρηματοδότησης
Έλλειψη τεχνογνωσίας
Έλλειψη ολοκληρωμένων υπηρεσιών
Έλλειψη συμμετοχής πολιτών
Έλλειψη οράματος «έξυπνης πόλης»

‒ Κοινή αντίληψη για την ανάλυση θεμάτων και την
επίλυση προβλημάτων
‒ Ασύνδετες δράσεις
‒ Αντίληψη των πόλεων μέσω του πρίσματος της
οργανωτικής δομής και όχι του προγράμματος και
των υπηρεσιών
‒ Αταίριαστες μεθοδολογίες

Οφέλη

Προκλήσεις
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Πλεονεκτήματα της πολιτο-κεντρικής προσέγγισης
Αλλαγή κουλτούρας

Εξορθολογισμός υπηρεσιών
‒ Μείωση επικαλύψεων
‒ Αύξηση ολοκλήρωσης
‒ Προσαρμογή στις ανάγκες του πολίτη μέσω
του πολιτο-κεντρικού σχεδιασμού
‒ Χτίσιμο εμπιστοσύνης μέσω του CX

Δημιουργία αξίας
‒ Μείωση κόστους με στοχευμένες και
προσαρμοσμένες υπηρεσίες

Οφέλη πολίτη

‒ Αυξημένη κατανόηση των αναγκών
και προσδοκιών των πολιτών
‒ Προώθηση κουλτούρας πολιτοκεντρικού μετασχηματισμού
Step 4
Πλεονεκτήματα
πολιτο-κεντρικής
Step 2
προσέγγισηςStep 5
Step 1

Γνώση του πολίτη
‒ Καλύτερη κατανόηση των αναγκών επιθυμιών του πολίτη
‒ Καλύτερη κατανόηση προβλημάτων
στον μετασχηματισμό των υπηρεσιών

Step 3

Αποτελεσματικές υπηρεσίες

‒ Συμμετοχή ευπαθών ή
περιθωριοποιημένων ομάδων στον
σχεδιασμό και στην πρόσβαση των
υπηρεσιών
‒ Βελτιωμένες υπηρεσίες και περισσότερες
εναλλακτικές επιλογές
‒ Κοινωνικά και οικονομικά οφέλη

‒ Μεγαλύτερη αποδοχή από τους πολίτες
‒ Σαφής εικόνα για τη λήψη αποφάσεων
εξυπηρέτησης των πολιτών
‒ Ενδυνάμωση προσωπικού στην
επίτευξη πολιτο-κεντρικών δεικτών και
SLAs
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Επενδύοντας στην πολιτο-κεντρική προσέγγιση
Σημαντική η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των προσδοκιών του πολίτη και του CX

Under-deliver
Χαμένη οικονομική αξία
-2x
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΟΛΙΤΗ

+1x

Over-deliver
Χαμένη οικονομική αξία

Μεγιστοποίηση
οικονομικής αξίας
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