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Λίγα λόγια για την



Small Cities vs Large Cities 

• Από τους 330 οι 315 δήμοι έχουν μικρότερο πληθυσμό από 100.000 κατοίκους

• 48 δήμοι με 50-100Κ κατοίκους

• 267 δήμοι με λιγότερους από 50Κ

Μικρή ή μεγάλη πόλη δεν έχει σημασία. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι η Βελτίωση της Ποιότητας ζωής των Πολιτών.

Απλά διαφέρουν οι προκλήσεις και ο τρόπος υλοποίησης. 



Προϋποθέσεις Επιτυχίας Έργων “Smart Cities” (1/3)

• Διευρύνετε την συμμετοχή της κοινότητας σας

• Οργανώστε τις υποδομές σας όπου θα στηριχθούν όλα

• Εξασφαλίστε Βιωσιμότητα στα έργα σας (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντολογική)

• Δώστε ένα ξεκάθαρο ΟΡΑΜΑ σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη



Προϋποθέσεις Επιτυχίας Έργων “Smart Cities” (2/3)

• Δημιουργήστε μια «Εθνική Ομάδα Smart Cities»

• Προσδιορίστε τους ρόλους της «Εθνικής Ομάδας» σας

• Management is doing things right.

• Leadership is doing right things.

• Φτιάξτε ένα στρατηγικό πλάνο (objectives, scope, benefits, measurement)

• Διαλέξτε έναν ώριμο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ που θα σας προσφέρει γνώση

• Ιστορία, εμπειρία, τυποποιημένες διαδικασίες, με μέλλον

• Διασφαλίστε ότι οι λύσεις σας θα λειτουργούν και μετά τη παράδοσή τους



• Ενσωματώστε τεχνολογίες αιχμής

• Artificial Intelligence (AI)

• Blockchain

• Διαλειτουργικότητα με API’s

• Αναπτύξτε στρατηγικές Χρήσης Δεδομένων για που οδηγήσουν σε αποφάσεις

• Open Data

• BI tools

• GIS

• Δώστε την σημασία που χρειάζεται στο Security και στο Privacy (GDPR)

Προϋποθέσεις Επιτυχίας Έργων “Smart Cities” (3/3)



Περισσότερα από 1800 

εκπαιδευμένα στελέχη σε ΟΤΑ

Οικοσύστημα



Εμπειρία 15 ετών

Οικοσύστημα



Περισσότερα από 100.000 

μέλη σε 21 χρόνια 

Οικοσύστημα



• Δώστε σημασία ποιοι θα συμμετέχουν στα έργα.

• Εξασφαλίστε ότι θα έχετε υποστήριξη από τους Στρατηγικούς Συνεργάτες σας σε όλη την

διάρκεια του έργου αλλά και μετά τη παράδοσή του

• Μην περιοριστείτε στα όρια της πόλης σας

• Στοχεύουμε σε όλη την κοινωνία

• Δεν υποβαθμίζουμε την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα

• Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε συνήθειες

Προσοχή στις παγίδες



Για το τέλος 

Responsive cities define the future of urbanization. 

They evolve from smart cities, with a fundamental difference: 

The citizens move from the center of attention to the center of 

action. 

Responsive citizens use smart technology to contribute to 

planning, design and management of their cities.

Smart Cities ----> Responsive Cities (since 2021- Version 3)



Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις, αναλυτικές παρουσιάσεις κτλ. 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: sales@intellisoft.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Στασινόπουλος Κωνσταντίνος - cstasinop@intellisoft.gr


