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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 
 

Στις μέρες μας, η χώρα μας, η Περιφέρεια της Ηπείρου αλλά και ειδικότερα ο 

Δήμος Ιωαννιτών βιώνουν τα αποτελέσματα μιας πρωτοφανούς σε διάρκεια και 

μέγεθος οικονομική κρίση. Καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτής 

της κρίσης, ο οποίος παράλληλα θα προσδώσει τη δυνατότητα στο Δήμο Ιωαννιτών 

να ενισχύσει την εξωστρέφειά του και την ευημερία των πολιτών του, αποτελεί η 

Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερα για ένα δήμο που συγκεντρώνει 

ισχυρή παρουσία ερευνητικών, τεχνολογικών και παραγωγικών υποδομών, ο 

παράγοντας Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητο να τοποθετεί 

ψηλά στην ατζέντα όλου του πολιτικού προσωπικού της περιοχής.  

Βασικός στόχος του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη «Έξυπνη Πόλη» 

είναι η στάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης, η ανάλυση συναφών πρωτοβουλιών 

σε παγκόσμιο επίπεδο, και η χάραξη μιας σειράς από δράσεις αναφοράς που 

μπορούν να ξεδιπλωθούν σε διάστημα πέντε (5) ετών, με αντίστοιχο χρονικό 

ορίζοντα απόδοσης. Η υλοποίηση αυτού του Σχεδίου εκτός της ενίσχυσης της 

Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, λόγω συγκοινωνούντων παραγόντων, θα 

επηρεάσει άκρως θετικά και σημαντικά, και άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας 

και ζωής με προφανή τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια ο 

Δήμος Ιωαννιτών μετατρέπεται άλλωστε σε ένα μητροπολιτικό κέντρο με ευρύτερες 

επιρροές που συνεχίζει μια μακραίωνη παράδοση ιστορίας και πολιτισμού. Με 

βασικό πυλώνα την παρούσα ταυτότητα, ο Δήμος Ιωαννιτών θα ενδυναμώσει την 

ικανότητα του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του μέλλοντος, να 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, και να διατηρεί τη ζωτικότητά 

του. Οι στρατηγικές για μια έξυπνη πόλη αποτελούν μια σύνθετη διαδικασία με 

επιθυμητές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο: 

• της έξυπνης διακυβέρνησης, 

• των έξυπνων πολιτών, 

• της έξυπνης διαβίωσης, 

• της έξυπνης κινητικότητας, 

• της έξυπνης οικονομίας και 

• του έξυπνου περιβάλλοντος. 

Όλα τα παραπάνω, θα προσδώσουν επίσης στο Δήμο Ιωαννιτών τη δυνατότητα να 

κινητοποιήσει το διεθνές ενδιαφέρον και να αναδείξει τη διεθνή διάσταση του 

εγχειρήματος, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση ενός 

αποτελεσματικού συμμετοχικού μοντέλου των πολιτών.  

Το όραμα, που περιγράφεται στο  παρόν κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

για την «Έξυπνη Πόλη» δεν είναι συσχετιζόμενο με άλλες και συναφείς δράσεις που 
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αναπτύσσονται και μπορούν να προέρχονται τόσο από το δημόσιο, όσο και από τον 

ιδιωτικό τομέα. Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ενισχυτές για τη δημιουργία 

ενός ελκυστικού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί κάθε αποτέλεσμα και συνέργεια, 

και είναι κατανεμημένες σε επτά Άξονες Προτεραιότητας: 

• Άξονας 1: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

• Άξονας 2: Κινητικότητα - Μεταφορές. 

• Άξονας 3: Ενέργεια. 

• Άξονας 4: Αστικό Περιβάλλον. 

• Άξονας 5: Διαβίωση-Πολίτες. 

• Άξονας 6: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα.  

• Άξονας 7: Τουρισμός - Πολιτισμός. 

Οι προτεινόμενοι Άξονες Προτεραιότητας, εντάσσονται σε ένα συνολικό 

στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και με την ενεργή συμμετοχή κάθε 

εμπλεκόμενου και ωφελούμενου, έχοντας χαρακτήρα τόσο top down, όσο και 

bottom up. Βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων αποτελεί το ΠΕΠ Ηπείρου 

2014-2020, μέσω του οποίου διατίθενται οι αρχικοί πόροι. Οι πόροι αυτοί 

προέρχονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και Εθνικούς Πόρους.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Στρατηγικό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» του 

Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο, το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί 

όταν οι εξελίξεις το επιβάλλουν.   
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1. TI EINAI «SMART CITY» 
 

Μια πόλη οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 

πολιτών της και να ενισχύει την ευημερία τους, χωρίς ταυτόχρονα να καταστρέφει το 

φυσικό περιβάλλον ή να θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωση των άλλων ανθρώπων.  Μια 

έξυπνη πόλη δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας σύγχρονες 

τεχνολογίες, για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 

της και να προσελκύσει επενδύσεις, κεφάλαια και εξειδικευμένο προσωπικό. 

Παράλληλα, με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

δύναται να μειώσει το κόστος και τις δαπάνες των παρεχόμενων υπηρεσιών της και 

να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Επιπλέον, στις 

σύγχρονες κοινωνίες των δυτικών χωρών, οι έξυπνες πόλεις αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι για την αυτοδιαχείρισή τους μέσω της τεχνολογίας και 

συνεπώς τη μετάβαση τους στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι τέτοιες δυναμικές 

πόλεις λειτουργούν ως πόλος έλξης για τους δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι 

συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της πόλης και την παραγωγή του πλούτου. 

Κατά συνέπεια, η πόλη μετατρέπεται από μια απλή τοποθεσία σε έναν προορισμό.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν 

από την αστική ανάπτυξη του πληθυσμού και την ταχεία ανάπτυξη της πόλης 

αποτελούν πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση και μπορούν να αντιμετωπιστούν 

μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών συστημάτων στην καθημερινότητα των 

πολιτών. 

 

1.1 Η στρατηγική των «Έξυπνων Πόλεων» 
 

Η ιστορία των έξυπνων πόλεων και της ευφυούς αστικής ανάπτυξης 

καταμετρά σχεδόν δύο δεκαετίες με τόσο το βλέμμα των ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών φορέων όσο και των εταιριών στραμμένο προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

ψηφιακή πόλη του Άμστερνταμ θεωρείται το πρώτο παράδειγμα ευρωπαϊκής πόλης 

που συνδύαζε τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας ανθρώπων, ενός ιστοτόπου και 

μιας πλατφόρμας για εικονική επικοινωνία και συνεργασία1. Ωστόσο στην Ευρώπη, 

ο όρος και το μοντέλο της «έξυπνης πόλης» εδραιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα με το 

ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Smart City – European Smart Cities project στο οποίο 

συνεργάστηκαν 3 ερευνητικοί φορείς.  

Το έργο, το οποίο εκτελέστηκε το 2007, στόχευε στη διερεύνηση των λόγων 

για τους οποίους οι μεσαίου μεγέθους πόλεις, που έχουν να αντιμετωπίσουν τον 

ανταγωνισμό από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις, φαίνεται να είναι λιγότερο καλά 

εξοπλισμένες από πλευράς κρίσιμης μάζας, πόρων και οργάνωσης της παραγωγικής 

                                                           
1 Amsterdam Smart City, https://amsterdamsmartcity.com/  

https://amsterdamsmartcity.com/
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τους ικανότητας. Ο όρος έξυπνη πόλη χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης των 

πόλεων και το μοντέλο της έξυπνης πόλης που οικοδομήθηκε κάλυπτε όχι μόνο τις 

υπηρεσίες και τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της πόλης. Το μοντέλο αυτό είχε έξι διαστάσεις (οικονομία, 

άνθρωποι, διακυβέρνηση, κινητικότητα, περιβάλλον, διαβίωση) και πάνω σε αυτό 

στηρίζεται πληθώρα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη 

λογισμικού και την παροχή ευφυών υπηρεσιών σε αστικό επίπεδο. 

Ακόμη, ξεχωρίζουν οι σημαντικότερες προσεγγίσεις των εταιριών Cisco, IBM, 

Microsoft, και Siemens πάνω στο ζήτημα των έξυπνων πόλεων, οι οποίες 

εφαρμόζονται ήδη σε πιλοτικό επίπεδο σε πολλές πόλεις. Η πρωτοβουλία της Cisco 

(Intelligent Urbanisation Initiative, 2009) εστιάζεται αρχικά σε ευφυείς και βιώσιμες 

λύσεις για τη δημόσια ασφάλεια, τις μεταφορές, τα έξυπνα κτίρια, την ενέργεια, την 

υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. Αντίστοιχα η IBM, μέσω της 

πρωτοβουλίας «Smarter Cities Challenge», που ανακοίνωσε στα τέλη του 2009,  

επικεντρώνεται σε επτά τομείς: εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια, μεταφορές, 

διαχείριση νερού, ενέργεια και δημόσια διακυβέρνηση, ως μέρος του οράματός της 

για έναν πιο έξυπνο πλανήτη. Η Microsoft από το 2005 έχει ανακοινώσει την 

πρωτοβουλία της (Digital Cities Initiative) στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής 

της για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση2. Παράλληλα έχει συνάψει συνεργασίες για 

την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών με επίκεντρο τον τουρισμό, τις μετακινήσεις και 

την ασφάλεια. Τέλος, η εταιρία Siemens με την πρωτοβουλία της «Siemens 

Sustainable cities» παρέχει τα τελευταία χρόνια έξυπνες λύσεις όπως έξυπνη 

διαχείριση της κυκλοφορίας, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, διαχείριση λυμάτων, 

διαχείριση υδάτων, έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (smart grid), συστήματα 

ασφαλείας κ.ά. 

Γίνεται επομένως κατανοητό ότι τόσο σε παγκόσμιο όσο και κυρίως σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει τεθεί σαν πρώτη προτεραιότητα η συγκρότηση ενός 

αναπτυξιακού μοντέλου που βασίζεται στην καινοτομία και αξιοποιεί τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Ήδη πολλά αστικά ευρωπαϊκά κέντρα έχουν 

καθιερωθεί ως σημεία αναφοράς για τη μετατροπή των νέων τεχνολογιών σε 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ώθηση στην εξέλιξη και την έρευνα στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο παρέχουν οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς αλλά και η 

δραστηριοποίηση μεγάλων εταιριών παροχής λογισμικού και εξοπλισμού 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Για να επιτευχθεί το σύστημα μιας 

έξυπνης πόλης είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των τοπικών συστημάτων 

καινοτομίας (τεχνολογικά πάρκα, πόλοι καινοτομίας, ερευνητικά κέντρα, clusters) με 

τα ψηφιακά δίκτυα και τις εφαρμογές διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης. 

Ο αξιοποίηση της ανθρώπινης ευφυίας σε συνδυασμό με τη συλλογική ευφυία των 

θεσμών καινοτομίας και την τεχνητή των ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών 

ολοκληρώνει το πορτραίτο της έξυπνης πόλης. 

                                                           
2 Microsoft Digital Cities, https://enterprise.microsoft.com/en-
ca/industries/government/citynext/digital-cities/  

https://enterprise.microsoft.com/en-ca/industries/government/citynext/digital-cities/
https://enterprise.microsoft.com/en-ca/industries/government/citynext/digital-cities/
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Μια έξυπνη πόλη ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες σε 

ευρύτερους τομείς δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την οικονομία, την 

κινητικότητα, το περιβάλλον, τη διαβίωση, τους κατοίκους και την διακυβέρνηση. Οι 

συγκεκριμένοι τομείς εμφανίζουν επιμέρους πεδία λειτουργιών, στους οποίους 

βρίσκουν εφαρμογή ψηφιακές υπηρεσίες και συστήματα νέων τεχνολογιών, 

αποσκοπώντας στην αποδοτικότητα και την αειφορία των πόλεων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς:  

➢ Οικονομική ανάπτυξη (ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την 

εγκατάσταση και την επέκταση των επιχειρήσεων, ενεργοποιούν τις 

ψηφιακές αγορές, προωθούν τη δημιουργικότητα) 

➢ Διακυβέρνηση (υπηρεσίες που αφορούν on-line διοικητικές διαδικασίες σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο, ανοιχτά δεδομένα, ηλεκτρονική διαβούλευση) 

➢ Εκπαίδευση (ψηφιακές δραστηριότητες σχολείων, δια βίου εκπαίδευση, 

σχολικό δίκτυο, υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη σχολική παρακολούθηση) 

➢ Περιβάλλον και ενέργεια (υπηρεσίες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την 

ανακύκλωση, έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης για μείωση της κατανάλωσης 

της ενέργειας, έξυπνα κτίρια, αειφόρος αστικός σχεδιασμός κ.α.) 

➢ Φροντίδα υγείας (ψηφιακές υπηρεσίες τηλεπρόνοιας και φροντίδας, 

απομακρυσμένη υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες πολιτών) 

➢ Ασφάλεια (πολιτική προστασία, διαχείριση εκτάκτων αναγκών και φυσικών 

κινδύνων, έξυπνες κάρτες πρόσβασης στα κτίρια) 

➢ Κοινωνική ενσωμάτωση (ΑΜΕΑ, ψηφιακός αναλφαβητισμός, δημόσια 

πρόσβαση στο διαδίκτυο) 

➢ Τουρισμός και πολιτισμός (υπηρεσίες τουρισμού και προώθησης του 

πολιτισμού) 

➢ Αστικές μεταφορές (υπηρεσίες παρακολούθησης της κυκλοφορίας, μέτρηση 

και βελτιστοποίησή της, έξυπνο παρκάρισμα, βιώσιμη μετακίνηση και 

προσβασιμότητα) 

➢ Επικοινωνίες (αύξηση του ρόλου των οπτικών ινών και ασύρματων δικτύων, 

υπηρεσίες επικοινωνίας κ.α.)  

Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη και η συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων 

που εφαρμόζουν όλες τις παραπάνω λειτουργίες κρίνεται μη ρεαλιστική. Το επίπεδο 

ανάπτυξης των λειτουργιών και η έμφαση που δίνεται στην εξέλιξη του κάθε τομέα 

διαφοροποιείται από πόλη σε πόλη ανάλογα με τη μοναδική ταυτότητα της εκάστοτε 

περιοχής και τις ανάγκες των πολιτών. Συνεπώς, η στρατηγικά σχεδιασμένη 

εξειδίκευση της πόλης αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα της.  
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2. ΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών συστάθηκε το 2011 

με το πρόγραμμα Καλλικράτης, και είναι ο πλέον 

αστικοποιημένος της Ηπείρου. Αποτελεί 

σημαντικό διοικητικό κέντρο στην Βορειοδυτική 

Ελλάδα, και είναι έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 

Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Ιωαννιτών όσον 

αφορά το πληθυσμιακό μέγεθος κατέχει την 

πρώτη θέση  ανάμεσα στους δήμους  της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και είναι ένας από τους 

10 μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους της 

χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ που πραγματοποιήθηκε 

το 2011 προκύπτει ότι ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Ιωαννιτών ανέρχεται 

στους  111.737  κατοίκους, και ότι έχει  πληθυσμιακή πυκνότητα 278,90 κατοίκους 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η απογραφή του 2001 είχε καταγράψει 97.657 

κατοίκους με πληθυσμιακή πυκνότητα 242,13 κατοίκους ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο. Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των κατοίκων του Δήμου  

παρατηρείται πως η πλειονότητα αποτελείται από  την ηλικιακή ομάδα μέχρι 39 

ετών, η οποία  αποτελεί ποσοστό  52%  του πληθυσμού. 

 
Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Ιωαννιτών / ηλικία 

 

Η διαρκής αύξηση του πληθυσμού των Ιωαννίνων αντανακλά το διαχρονικό 

δυναμισμό της πόλης ο οποίος  είναι  αποτέλεσμα της συγκέντρωσης σημαντικού 

αριθμού οικονομικών δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν ευκαιρίες απασχόλησης 

και εκπαίδευσης, καθώς και ένα γενικά υψηλό επίπεδο καθημερινής ζωής. Η 

οικονομία της πόλης έχει αμιγώς αστικά χαρακτηριστικά με σημαντική υπεροχή των 

απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον 

πρωτογενή τομέα είναι ελάχιστο. Από τον δευτερογενή τομέα εξέχουσα θέση κατέχει 

η μεταποιητική δραστηριότητα που συγκεντρώνεται τόσο στη βιομηχανική περιοχή 

0-9  ετών
10% 10-19 ετών

11%

20-29 ετών
16%

30-39 ετών
15%

40-49 ετών
14%

50-59 ετών
12%

60-69 ετών
10%

70+ ετών
12%
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της πόλης, όσο και σε διάσπαρτη μορφή, και κυρίως η παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων, ενώ ανεπτυγμένη είναι και η εξόρυξη μαρμάρου. Ένας ακόμη κλάδος 

είναι η ασημουργία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης και 

που λαμβάνει μέχρι σήμερα μερίδιο στην τοπική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια η 

οικονομία της πόλης όπως αντίστοιχα και της Ελλάδας έχει γνωρίσει ύφεση με 

αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ανεργίας. 

Ο βασικότερος δείκτης αξιολόγησης του μεγέθους και της 

αποτελεσματικότητας μιας οικονομίας είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), το 

οποίο προσδιορίζει την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε 

ετήσια βάση, ενώ ο πλέον συνήθης δείκτης αξιολόγησης οικονομιών διαφορετικών 

περιοχών είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία 

αυτά για το Νομό Ιωαννίνων σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα μεγέθη της 

Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελλάδας. 

 
Κατά κεφαλή ΑΕΠ στην περιφέρεια και τους νομούς της Ηπείρου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Σε  ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές 

  
Ενημέρωση, 18/01/2018 

 

   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
* 

2012
* 

2013
* 

2014
* 

2015
* 

ΕΛΛΑΔΑ 13,0
71 

14,0
11 

14,9
94 

16,3
71 

17,6
83 

18,1
34 

19,7
69 

21,0
61 

21,8
45 

21,3
86 

20,3
24 

18,6
43 

17,3
11 

16,4
75 

16,4
02 

16,2
94 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10,0
27 

10,6
68 

11,5
91 

12,5
78 

12,9
19 

13,1
71 

13,9
48 

14,6
13 

14,9
60 

14,5
40 

14,2
40 

13,3
28 

12,1
62 

11,6
62 

11,6
30 

11,5
00 

Άρτα 8,15
2 

8,57
2 

9,77
5 

10,7
03 

10,6
57 

11,3
55 

12,1
84 

12,5
12 

12,6
01 

12,8
12 

13,0
37 

12,0
95 

11,3
77 

11,3
31 

10,9
23 

10,8
42 

Πρέβεζα 10,1
79 

10,4
45 

10,9
55 

12,2
38 

12,1
69 

12,0
69 

13,1
11 

13,9
69 

14,3
25 

14,2
13 

14,0
01 

13,3
03 

12,1
40 

12,7
83 

11,9
72 

11,8
88 

Θεσπρωτία 14,4
54 

15,5
10 

16,6
06 

18,1
02 

18,2
32 

16,5
67 

16,1
12 

17,0
72 

18,3
24 

16,4
14 

16,3
14 

14,7
44 

13,8
72 

12,5
51 

12,3
97 

12,1
85 

Ιωάννινα 9,67
3 

10,4
43 

11,3
47 

12,1
20 

12,8
13 

13,4
66 

14,4
31 

15,0
91 

15,2
99 

14,8
84 

14,2
77 

13,4
68 

12,0
38 

11,1
75 

11,5
88 

11,4
42 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΑΕΠ του Νομού Ιωαννίνων είναι αρκετά 

χαμηλότερο από αυτό της χώρας, και στην τρίτη θέση μεταξύ των νομών της Ηπείρου. 

Αντίστοιχα η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα με το μέσο 

ετήσιο ποσοστό ανεργίας για το 2017 να διαμορφώνεται στο 24,7%, αυξημένο κατά 

πολύ σε σχέση με το μέσο ετήσιο ποσοστό μια δεκαετία πριν, που βρισκόταν στο 

8,7%. 

Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και στο Σύνολο της 

χώρας (ΕΛ.ΣΤΑΤ - 4ο Τρίμηνο 2017) 
 

ΝΟΜΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ήπειρος ΑΡΤΗΣ 16.1 10.7 12.6 10.9 11.9 12.8 18.8 29.4 34.5 35.4 31.1 31.4 23.3 

  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δεν δίδονται εκτιμήσεις λόγω μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος 

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.6 9.3 8.7 9.8 11.3 11.4 15.8 22.9 28.1 26.6 22.9 21.5 24.7 

  ΠΡΕΒΕΖΗΣ 9.3 11.6 13.6 11.5 10.5 13.4 12.7 12.6 20.1 20.2 23.4 27.3 27.9 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

  10.0 9.0 8.4 7.8 9.6 12.7 17.9 24.4 27.5 26.5 24.9 23.5 21.5 

 



 
12 Επιχειρησιακό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» 

Όσον αφορά τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στα νοικοκυριά της πόλης 

(ποσοστά ψηφιακού αναλφαβητισμού, χρήση Η/Υ κλπ.) δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία, ειδικότερα μετά το κλείσιμο του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Ενδεικτικά παρουσιάζονται:    

Δείκτες οικιακής χρήσης διαδικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου 

  (ΕΛ.ΣΤΑΤ - 4ο Τρίμηνο 2017) 

 

 

Τα στοιχεία προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καλύπτουν  την 

Μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS 1) Βόρεια Ελλάδα (Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο), και αφορούν: 

I. Το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους, 

και προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα για τα έτη 20153, 

20164 και 20175.  

II. Το βαθμό χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα 

νοικοκυριά και τα μέλη τους, και συγκεκριμένα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

καθώς και την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Τα στοιχεία προέρχονται από τη 

δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 

                                                           
3 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από 
Νοικοκυριά και Άτομα – 2015. Βαθμός Χρήσης Νέων Τεχνολογιών. Πειραιάς, 2015. 
4 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από 
Νοικοκυριά και Άτομα – 2016. Βαθμός Χρήσης Νέων Τεχνολογιών. Πειραιάς, 2016. 
5 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από 
Νοικοκυριά και Άτομα έτους 2016. Πειραιάς, 2017. 
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Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα για τα έτη 20156, 20167 και 20178. 

Με την έρευνα συγκεντρώνονται στοιχεία για την πρόσβαση των νοικοκυριών 

σε επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, και ειδικότερα 

για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την 

απανταχού συνδεσιμότητα, τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, κλπ.  

 

2.1 Υφιστάμενες στρατηγικές  
 

Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και εξέλιξης, ο Δήμος Ιωαννιτών έχει 

στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών με επίκεντρο την αστική, 

οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αναζωογόνηση, οι οποίες 

αναζητά άμεσα (μεσοπρόθεσμα) ορατά αποτελέσματα. Το όραμα του Δήμου 

Ιωαννιτών είναι η «Ενδυνάμωση του ρόλου και της θέσης του Δήμου Ιωαννιτών 

στον ευρύτερο κοινοτικό και εθνικό χώρο ως μείζον αστικό- διοικητικό κέντρο με 

έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής». Η επεξεργασία των 

παραπάνω παραμέτρων οδηγεί σε μια σύνθεση Στρατηγικών, με την οποία ο Δήμος 

διεκδικεί και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 

κοινωνική ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτιστική ανάπτυξη 

μέσω της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της αποτελεσματικής οργάνωσης και 

της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών. 

 

2.1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2016-2019 
 

Σκοπός του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών 

είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης καθώς και της εσωτερικής ανάπτυξης του 

Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο και τις αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί εργαλείο για την άσκηση 

του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής του ικανότητας. Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και 

τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης 

λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που 

                                                           
6 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από 
Νοικοκυριά και Άτομα : 2015. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Πειραιάς, 2015. 
7 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από 
Νοικοκυριά και Άτομα : 2016. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων. Πειραιάς, 2016. 
8 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Χρήση Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Έτος 2017. Πειραιάς, 2017. 
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εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος 

θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν 

την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων 

του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

β. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το 

όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 

Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 

Βασικές αρχές του σχεδιασμού της στρατηγικής για την προγραμματική 

περίοδο 2016-2019 αποτελούν: 

• Η πολυκεντρική ανάπτυξη και η εδαφική συνοχή ως κύριες επιλογές 

αειφορικής διαχείρισης του χώρου 

• Η αντιστροφή της αστικής διάχυσης μέσω της προώθησης της αρχής της 

«συμπαγούς πόλης» και παράλληλα, η ένταξη του κεντρικού πυρήνα, της 

περιαστικής ζώνης, των περιμετρικών περιοχών και της άμεσα 

επηρεαζόμενης υπαίθρου σε ενιαίες τοπικές στρατηγικές ανάκαμψης, 

αναβάθμισης και ανάπτυξης 

• Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου 

• Ο σχεδιασμός για τον πολίτη (και όχι για τα ΙΧ) με στόχο την πρόσβαση χωρίς 

περιορισμούς και τη βιώσιμη κινητικότητα 

• Η προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος 

• Η μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων  

• Η στήριξη των αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων 

• Η ενίσχυση των δομών απασχόλησης 

• Η ενεργοποίηση της συμμετοχικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων 

• Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού. 

Η λογική του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στοχεύει, μέσα από τη βέλτιστη 

διαχείριση των ιδίων πόρων του Δήμου και την μέγιστη αξιοποίηση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Π.Π. 2014 - 2020, στην ενίσχυση της 

αποδοτικότητας των πόρων και την έμφαση σε υψηλής προστιθέμενης αξίας 
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αποτελέσματα, με τη δημιουργία «λογικών συνδέσεων» ανάμεσα στις αναπτυξιακές 

ανάγκες και στην εκμετάλλευση «έξυπνων συνεργειών». Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Ιωαννιτών διαμορφώνει μια σύνθετη, 

«Εσωτερική Λογική Παρέμβασης» με εξωστρεφή δυναμική, η οποία καταλήγει σε ένα 

σύνθετο αλλά συγκεκριμένο μίγμα στρατηγικής που κατ’ ελάχιστον ενσωματώνει τα 

εξής: 

• Αναγνωρίζει την πολύπλευρη σύνθεση του νέου, εκτεταμένου Δήμου καθώς 

και την άμεση διασύνδεση με γειτονικούς Δήμους. 

• Αναγνωρίζει την ισχυρή διαλειτουργικότητα του Δήμου, σαν κέντρο 

διοίκησης, μεταφορών και ανάπτυξης. 

• Ιεραρχεί τις παρεμβάσεις ως προς την άμεση συμβολή τους στην αστική και 

κοινωνική  αναζωογόνηση του Δήμου Ιωαννιτών, θέτοντας συγκεκριμένα 

χρονικά ορόσημα και λαμβάνοντας υπόψη τα κρίσιμα έργα πνοής που 

πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται να εκτελεστούν. 

• Αναδεικνύει τον πολιτισμό σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον ως 

δυναμική αιχμή προβολής και ανάπτυξης του Δήμου, ενδυναμώνοντας τις 

υποδομές και τις δράσεις που προωθούν την ιστορικότητα και την πολύ - 

πολιτισμικότητα της περιοχής. 

• Μεριμνά για τη βελτίωση των όρων ποιότητας ζωής των κατοίκων, των 

εργαζομένων και των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων 

πρασίνου, άθλησης, των μετακινήσεων, της κυκλοφορίας και της 

στάθμευσης. 

• Διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας και 

γειτονιάς, μέσα από την ισότιμη πρόσβαση των Δημοτών και των κατοίκων 

της Πόλης σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές. 

• Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, ως βασικά εργαλεία 

στήριξης της αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης. 

 

2.1.2 Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
 

Βιώσιμη ορίζεται η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας 

γενιάς, χωρίς να μειωθεί η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 

τους ανάγκες και φιλοδοξίες. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στηρίζεται στην ισόρροπη, ισότιμη 

και σε βάθος χρόνου επιδίωξη τριών πυλώνων: Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία, 

μέσα από: 

• Συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραμέτρων σε διαφορετικά επίπεδα, σε 

συνάρτηση με τον παράγοντα χρόνο. 
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• Ειλικρινή, τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό διάλογο και διαβούλευση 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Συντονισμένες ενέργειες και ενεργοποίηση όλων. 

Για να επιτύχουμε αυτή την παράλληλη και ισόρροπη ανάπτυξη των τριών 

πυλώνων, πρέπει να εισχωρήσουμε πρώτα στην κλίμακα της κοινωνίας, δηλαδή στις 

πόλεις. Οι πόλεις ως χωρικές συγκεντρώσεις ανθρώπινης δραστηριότητας και 

επικοινωνίας, αποτελούν τις «μηχανές» της ευρωπαϊκής οικονομίας παρέχοντας 

θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, και λειτουργούν ως καταλύτες δημιουργικότητας και 

καινοτομίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Δήμο 

Ιωαννιτών θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες συνάδουν με τη στόχευση για τη 

διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Δήμου ως μια παραλίμνια πόλη η 

οποία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και διαθέτει πλούσια 

πολιτιστική παράδοση. Επιπρόσθετα θα αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές προκλήσεις, ενώ θα ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της αστικής 

κινητικότητας. 

O βασικός στόχος της ΒΑΑ για την πόλη των Ιωαννίνων είναι η ευφυής και 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και 

κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της. Μέσω της ΒΑΑ αναμένεται να 

υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών 

παραμέτρων της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο όπως: 

• χωροταξία  

• πολιτισμός  

• περιβάλλον 

• μεταφορές 

• έξυπνες εφαρμογές για ενίσχυση της έξυπνης επιχειρηματικότητας  

• δικτύωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού  

Ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) την «Ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης 

ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και 

Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους 

επισκέπτες». Στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλείται να αναλάβει ο Δήμος, το 

σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης υποστηρίζει μια στρατηγική προώθησης εκείνων 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και προοπτικών – ευκαιριών ανάδειξής 

τους που θα προσδώσουν στα Γιάννενα τη δυνατότητα ανάδειξής τους σε μείζον 

αστικό κέντρο και εθνικό πόλο ανάπτυξης στα πλαίσια του σχεδιασμού του εθνικού 

χώρου, καθώς και σε ιδιαίτερο κόμβο του ευρωπαϊκού αστικού συστήματος στα 

πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε. Επιπλέον, η επαναπύκνωση της πόλης γίνεται 
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πρόσταγμα, πρωτίστως περιβαλλοντικό και πολεοδομικό, αλλά και κοινωνικό, καθώς 

υποστηρίζεται ότι θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και τη κοινωνικότητα. 

Η Στρατηγική της ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών για την Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020 ενσωματώνει ενδεικτικά στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής 

αναζωογόνησης, ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές, βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας, προώθησης της απασχόλησης, προαγωγής της κοινωνικής 

συνοχής και αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα έχουν θετική επίδραση στον αστικό 

ιστό καθώς θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, στην 

περιβαλλοντική της αναβάθμιση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 

οικονομίας. 

 

2.1.3 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
 

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) για την πόλη των Ιωαννίνων, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός 

μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα 

ανθρώπων και αγαθών, και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης. Η 

πόλη των Ιωαννίνων ως αστικό κέντρο μεσαίου μεγέθους αντιμετωπίζει μια σειρά 

θεμάτων που αφορούν στον τρόπο της χωρικής της ανάπτυξης, σε προβληματικές 

μετακινήσεις προσώπων και αγαθών είτε με τα πόδια ή με μηχανοκίνητα μέσα, σε 

ασυνέχειες του υπάρχοντος οδικού δικτύου, σε έλλειψη συνεχούς πολεοδομικού και 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στη λήψη αποσπασματικών μέτρων και ενεργειών από 

τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, και τέλος στην έλλειψη χάραξης κοινής πολιτικής 

όσον αφορά στις αστικές μετακινήσεις. Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας 

αφορούν:  

• στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (π.χ. πεζοδρόμια με φτωχά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, έλλειψη υποδομών για ΑΜΕΑ),  

• στην έλλειψη θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα / δίκυκλα, για 

εμπορευματικά οχήματα, θέσεων για επιβίβαση-αποβίβαση τουριστικών 

λεωφορείων,  

• στα προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη στάθμευση,  

• στη διαμπερή κίνηση,  

• στη μη επαρκή εξυπηρέτηση των αυξημένων ροών πεζών στο εμπορικό 

κέντρο της πόλης. Από την άλλη, η πόλη των Ιωαννίνων διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά εκείνα (παραλίμνιο μέτωπο και ιστορικό κέντρο υψηλού 

τουριστικού ενδιαφέροντος, κοντινές αποστάσεις από/προς σημεία 

ενδιαφέροντος και υπηρεσίες, ήπιο γεωγραφικό ανάγλυφο) που θα της 
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επέτρεπαν να αποτελέσει μια πόλη πρότυπο εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες), 

ακολουθώντας τις αρχές τις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

 Είναι γεγονός, πάντως, πως μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση 

μιας ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών, που να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση 

και σύγκριση της προσφοράς και ζήτησης για μετακινήσεις και την αναγνώριση των 

συνεπειών για την πόλη από την αλλαγή των μεγεθών αυτών ανεξάρτητα από την 

αιτία που τις προκάλεσε. Επιπλέον, ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά 

σε συστήματα μεταφορών και μετακινήσεις γενικότερα μπορεί να προβλέψει και να 

εκτιμήσει τις συνέπειες που θα προκύψουν από συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην 

πόλη, αλλάζοντας έτσι αισθητά την εικόνα της πόλης σε βάθος χρόνου. Η 

αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων 

μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το 

ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της 

χρήσης των ΙΧ οχημάτων ενισχύει την θέση ότι πρέπει άμεσα να γίνει η υλοποίηση 

ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που θα κάνουν ελκυστικούς τους 

εναλλακτικούς αυτούς τρόπους μετακίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και 

ασφαλή μετακίνηση όλων των ατόμων χωρίς διάκριση, μεταξύ των οποίων των 

Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

εστιασμένων στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Συνεπώς, η διαμόρφωση 

ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών 

με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για την 

βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στοχεύει:  

• Στην ορθολογική και χρονικά ιεραρχημένη πρόταση μέτρων για τη βελτίωση 

της βιώσιμης κινητικότητας: ι) όλων των πεζών συμπεριλαμβανομένων των 

ΑμεΑ και ΑΜΚ, με κυριότερο μέλημα τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας 

με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, ii) 

των ποδηλατιστών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων καθώς και iii) τη διαχείριση της στάθμευσης και την 

αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης.  

• Στην βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των 

πολιτών, εστιασμένη στους χρήστες, προγραμματίζοντας τη σωστή 

χωροθέτηση των σημείων εξυπηρέτησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(υφιστάμενων και μελλοντικών) και των ταξί.   

• Στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις και τη 

βελτίωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.  

• Στην μελέτη των σημείων πρόσβασης των φορτηγών διανομής και 

τροφοδοσίας των καταστημάτων, τη θέσπιση ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και 

την εξασφάλιση θέσεων φορτοεκφόρτωσης ώστε να παραμένουν ελεύθερες 

και μόνο για τη χρήση που προορίζονται. 



 
19 Επιχειρησιακό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» 

• Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός 

οδού, την καθιέρωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση 

εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης και μετεπιβίβασης περιφερειακά του 

ευρύτερου κέντρου της πόλης.  

• Στον καθορισμό και τη διευθέτηση των ειδικών παραχωρημένων χώρων 

στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένου των χώρων για ολιγόλεπτη στάθμευση 

τουριστικών λεωφορείων, ταξί κτλ. 

• Στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης. 

 

2.1.4 Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
 

Αντικείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Ιωαννιτών είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των 

αποβλήτων στο Δήμο μέσω της ανάπτυξης δράσεων επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το τοπικό σχέδιο προτείνει δράσεις σε ότι αφορά: Την 

ενίσχυση της χωριστής συλλογής επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών όπως 

το γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, μέσω της δημιουργίας πράσινων σημείων; Την 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης; Την 

χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων (απόβλητα τροφών, 

πράσινα, κλπ.); Τη χωριστή συλλογή και διαχείριση λοιπών υλικών (ογκώδη, 

μπαταρίες, ΑΕΚΚ, κλπ.) που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να 

ανακυκλωθούν. 

Κατ’ επέκταση, το ΤΣΔΑΣΑ αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών και περιλαμβάνει:  

• Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και 

διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.  

• Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των 

ΑΣΑ.  

• Την εξειδίκευση των εθνικών στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου.  

• Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους 

ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την 

πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.  

• Ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου 

συγκριτικά με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ.  
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2.2 Ερευνητικές, τεχνολογικές και παραγωγικές 
υποδομές 
 

Στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών υφίστανται ερευνητικές, τεχνολογικές και 

παραγωγικές μονάδες υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνουν δυο ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, ένα τεχνολογικό πάρκο 

νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και μια θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή.   

 

2.2.1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964, και λειτουργεί ως ανεξάρτητο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το 1970. Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε 

απόσταση έξι χλμ. από το κέντρο των Ιωαννίνων, και είναι μια από τις μεγαλύτερες 

σε έκταση Πανεπιστημιουπόλεις στην Ελλάδα.  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει 

15 τμήματα και περίπου 20.000 φοιτητές, 

ενώ έχει να επιδείξει σημαντική 

προσφορά στην εκπαιδευτική, αλλά και 

την επιστημονική κοινότητα. Στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματο-

ποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμέ-

νη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε 

όλους τους τομείς και τα γνωστικά 

αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, τις 

Αρχαιολογικές Μελέτες και Ανασκαφές, τις Λογοτεχνικές και Γλωσσολογικές 

Μελέτες, τις Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Μελέτες, καθώς επίσης και στις 

Επιστήμες Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα 

εφαρμοσμένης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που ενδιαφέρουν τη 

βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. Η έρευνα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020) μέσω των διαφόρων 

Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, από τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 

(INTERREG), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, ΗORIZON 2020 κλπ.), καθώς 

επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, πολλά ερευνητικά προγράμματα 

διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών ομάδων του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντίστοιχων ομάδων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και 

οργανισμών άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΗΠΑ, 

Κίνα, Ρωσία, Ισραήλ, Τουρκία, κλπ.). 
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2.2.2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου 
 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, με έδρα την Άρτα, 

ιδρύθηκε το 1994.  Σήμερα αποτελείται από 5 Σχολές και 8 τμήματα.  Οι τέσσερεις 

πόλεις στις οποίες εδράζονται τα τμήματα είναι  η Άρτα, η Πρέβεζα, τα Γιάννενα,  και 

η Ηγουμενίτσα. Στα Ιωάννινα έχει την έδρα της η Σχολή Επαγγελμάτων  Υγείας και 

Πρόνοιας με τα εξής τμήματα:   

• Τμήμα Προσχολικής Αγωγής   

• Τμήμα Λογοθεραπείας   

• Τμήμα Νοσηλευτικής    

Το ΤΕΙ Ηπείρου κατανοώντας ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη μελλοντική του πορεία την 

εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των 

προτεραιοτήτων του με αυτές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, επιδιώκει την ανάπτυξη της έρευνας και τη 

σύναψη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και Φορείς 

της Ελλάδας και της Ευρώπης, μέσω των διάφορων 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών. Στην 4η Προγραμματική Περίοδο 

(2007-2013) συνεχίζοντας την ερευνητική και 

αναπτυξιακή του δραστηριότητα το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ υλοποίησε περισσότερα από 50 

έργα που χρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτήθηκαν: α) από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μέσω των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς 

Ελλάδας – Θεσσαλίας – Ηπείρου 2007-2013 κ.α., β) την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, 

Adriatic IPA, MED ENPI, South East Europe), γ) την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 7ου 

Προγράμματος Πλαισίου, δ)  διαφόρους άλλους φορείς (Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Ιδιωτικές Εταιρείες). Στα έργα αυτά 

απασχολήθηκαν 80 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και περισσότεροι από 600 

επιστήμονες ως εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι ως επί το πλείστων κατάγονται και 

ζουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, μετουσιώνοντας έτσι σε πράξη το στόχο της 

προσέλκυσης και αξιοποίησης του λανθάνοντος επιστημονικού δυναμικού της 

περιοχής.  

 

2.2.3 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

http://www.arta.gr/
http://www.preveza.gr/
http://www.ioannina.gr/p2/index.php
http://www.igoumenitsa.gr/
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Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και 

υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν 

στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση 

των παραγωγικών διαδικασιών, την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την 

πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών 

πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και 

κρέατος στη χώρα.  Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

είναι: 

• η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, 

της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας,  

• η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

• η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης 

όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό 

τη διασφάλιση της ποιότητάς τους,  

• η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και  

• ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και 

διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα.  

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και 

τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον 

σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη 

διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά 

αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.2.4 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 
 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 

Ηπείρου ιδρύθηκε το 1999 από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Αποστολή του είναι να αποτελέσει τον κύριο 

φορέα στήριξης για την εισαγωγή νέων και 

καινοτόμων τεχνολογιών τόσο στον ιδιωτικό, 

όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο κύριος ρόλος του 

Ε.ΤΕ.Π.Η. είναι να διαχέει την τεχνογνωσία που 
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παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα, µε 

στόχο τη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης στην Ήπειρο. Το Ε.ΤΕ.Π.Η. 

αποσκοπεί επίσης να λειτουργήσει σαν «Θερμοκοιτίδα» νέων επιχειρήσεων και για 

τις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ηπείρου, όπου μικρές 

αλλά δυναμικά ανερχόμενες επιχειρήσεις έχουν σκοπό την προώθηση της 

καινοτομίας σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Στους επιμέρους στόχους του Ε.ΤΕ.Π.Η. εντάσσονται:  

• Η ενθάρρυνση της αξιοποίησης της έρευνας µε τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας από ερευνητές (spin-offs). 

• Η ενθάρρυνση της αναβάθμισης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων 

παραγωγικών μονάδων µε εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

• Η συμβολή στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της χώρας. 

• Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων. 

 

2.2.5 Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων 
 

H Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων έχει 

συνολική έκταση 1500 στρέμματα, ενώ 500 στρέμματα 

περίπου αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους καθώς και 

τους χώρους πρασίνου. Η ΒΙΠΕ Ιωαννίνων παρέχει ένα 

ανεπτυγμένο δίκτυο τεχνικών υποδομών καθώς και 

υπηρεσίες και πλεονεκτήματα που κάνουν την έναρξη 

λειτουργίας μιας επιχείρησής πιο εύκολη, πιο γρήγορη και 

πιο απλή. Έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 180 

περίπου επιχειρήσεις, και απασχολούνται περισσότεροι 

από 2,000 εργαζόμενοι. 

 

2.3  Φορείς προώθησης της ερευνητικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης 

 

2.3.1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 
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Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 

ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά 

κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. 

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά 

επιτεύγματα σε πολλούς τομείς, καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές.  

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) 

ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ., με 

έδρα την Θεσσαλονίκη. Από το 2017 διαθέτει παράτημα και στα Ιωάννινα. Το Ι.Π.ΤΗΛ. 

είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, 

Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και 

εθνικά ερευνητικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών 

τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, 

Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση 

Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις 

Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, κ.α. Από την ίδρυσή του, το Ι.Π.ΤΗΛ. έχει 

συμμετάσχει σε περισσότερα από 175 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP5-FP6-FP7-H2020) και περισσότερα από 160 ερευνητικά 

έργα που χρηματοδοτούνται από ελληνικά εθνικά Προγράμματα, καθώς και 

Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία 10 

χρόνια, το επιστημονικό έργο του Ι.Π.ΤΗΛ. περιλαμβάνει 278 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 600 δημοσιεύσεις σε συνέδρια 

και 101 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου έχει 

αναφερθεί περισσότερες από 6.500 φορές.  

 

2.3.2 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 1983, και είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 

άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα 

και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα 

της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ερευνητικές και 

τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου 

επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: 

Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, 

Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772&JScript=1
http://www.minedu.gov.gr/
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Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό. Το ΙΤΕ έχει 

να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική 

και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία 

ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. 

Στα Ιωάννινα λειτουργεί το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) που υπάγεται 

στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών 

Ερευνών (ΙΒΕ) ιδρύθηκε το 1998 και ενοποιήθηκε με το ΙΤΕ τρία χρόνια αργότερα. Οι 

ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΒΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις, 

επιχειρούν μια διεπιστημονική προσέγγιση και επικεντρώνονται στους ακόλουθους 

τομείς: 

• Μοριακή ιατρική με έμφαση την Αναγεννητική Ιατρική 

• Βιοϊατρική τεχνολογία με έμφαση την Ιστική Μηχανική 

• Μοριακή επιδημιολογία 

Για την προώθηση των στόχων του το ΙΒΕ συνεργάζεται στενά με το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κυρίως με την Ιατρική Σχολή), με το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων καθώς και με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς εντός 

και εκτός Ελλάδας.  

 

2.3.3 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων 
 

Το Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων (Ι.Γ.Ι.) ιδρύθηκε το 1984 υπάγεται στο 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας , ενώ έχει οριστεί ως «Εθνικό Ινστιτούτο Γάλακτος 

και Γαλακτοκομικών Προϊόντων», με αντικείμενο την έρευνα κάθε θέματος σε σχέση 

με το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος. Στα χρόνια λειτουργίας του το Ι.Γ.Ι. έχει να 

παρουσιάσει ικανό ερευνητικό και εκπαιδευτικό – ενημερωτικό έργο στο τομέα του 

γάλακτος, με ουσιαστική προσφορά στην ελληνική γαλακτοκομία και παραδοσιακή 

τυροκομία. Μεγάλο μέρος του ερευνητικού έργου έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και έχει παρουσιασθεί σε διεθνή και ελληνικά 

επιστημονικά συνέδρια. Ειδικότερα, οι μέχρι σήμερα ερευνητικές δραστηριότητες 

του Ι.Γ.Ι. έχουν εστιαστεί στα παρακάτω γενικά θέματα - βασικούς άξονες – στόχους 

έρευνας: 

• Μελέτη της χημικής και μικροβιολογικής ποιότητας του νωπού γάλακτος 

διαφόρων φυλών αιγοπροβάτων της Ηπείρου 

• Διερεύνηση-εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και επεξεργασιών για την 

ανίχνευση διαφόρων κατάλοιπων στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
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• Τυποποίηση παραδοσιακών  ελληνικών τυριών - Βελτίωση της ποιότητας, 

υγιεινής και ασφάλειας αυτών με διάφορες κλασσικές ή καινοτόμες 

μεθόδους 

• Παρασκευή νέων προϊόντων με βάση το γάλα - Παρασκευή τυριών μειωμένης 

περιεκτικότητας σε λίπος και αλάτι 

• Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων με εφαρμογή σύγχρονων 

τεχνολογιών 

• Προστασία της υγείας των καταναλωτών – Μελέτη της συμπεριφοράς 

παθογόνων μικροοργανισμών σε ελληνικά παραδοσιακά τυριά Π.Ο.Π.  

 

2.4 Ευρυζωνικές υποδομές – μητροπολιτικό δίκτυο 
οπτικών ινών του Δήμου Ιωαννιτών 

 

Το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών (MAN) του Δήμου Ιωαννιτών 

εκτείνεται σε μήκος 45 χιλιομέτρων σε ολόκληρη την πόλη, και συνδέει τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες 

τις δημόσιες υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και 

την παροχή αποδοτικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας και ποιότητας προς τον 

πολίτη. 

 

 

Εικόνα 2.1: Χάρτης του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ιωαννιτών 
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Το ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών λειτουργεί σε 25 κτίρια της πόλης καλύπτοντας 

όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, ενώ παρέχει πρόσβαση και σε άλλους δημόσιους 

φορείς (Κτηματολόγιο, Μητρόπολη, Γραφείο Ισότητας, ΚΕΠΑΒΙ, Δικαστικό Μέγαρο, 

ΕΑΝΚΙ, Γενικά Αρχεία Κράτους, Ζωσιμαία Ακαδημία, κλπ.). Συνδέεται προς το 

Διαδίκτυο με ευρυζωνική πρόσβαση 1 Gigabit μέσω του δικτύου της δημόσιας 

διοίκησης  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Παράλληλα, υπάρχουν λειτουργικά ενοποιημένα με το ΜΑΝ 

πάνω από 100 απομακρυσμένα δημοτικά και δημόσια κτίρια, μέσω τεχνολογίας WiFi-

5GHz. Στα σημεία αυτά παρέχονται υπηρεσίες διαδικτύου σε δημοτικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες της ΔΕΥΑΙ, τοπικές κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους, και το σύνολο 

των αγροτικών ιατρείων του Δήμου Ιωαννιτών. Επιπλέον, μέσω της λειτουργικότητας 

που παρέχει το ΜΑΝ αξιοποιήθηκε το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, και 

εγκαταστάθηκαν 90 τηλέφωνα τεχνολογίας IP, καταργώντας τις αντίστοιχες 

αναλογικές ή ψηφιακές γραμμές συμπεριλαμβάνοντας και τα πάγια έξοδα τους.  

 

    

Εικόνα 2.2: Ασύρματες συνδέσεις ΜΑΝ Δήμου Ιωαννιτών 

 

Συγκεντρωτικά, από το 2012 μέχρι και σήμερα το ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών 

παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση σε: 

• 25 δημοτικά κτίρια μέσω οπτικής ίνας 

• 15 κτίρια του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (μαζί με τα 2 μεγάλα νοσοκομεία) 

μέσω οπτικής ίνας  

• 70 κτίρια του λεκανοπεδίου του Δήμου Ιωαννιτών μέσω ασύρματων 

συνδέσεων στα 5GHz 

• δεκάδες σχολεία όλων των βαθμίδων 

και προσφέροντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

• Ενιαίο τοπικό δίκτυο για όλες τις εφαρμογές 
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• Κοινή χρήση εφαρμογών και υπηρεσιακών αρχείων 

• Κοινή χρήση εξοπλισμού 

• Επικοινωνία σε υψηλή ταχύτητα >100 Mbps μεταξύ όλων των κτιρίων στο 

οπτικό δίκτυο  

• Υποστήριξη περιφερειακών υπηρεσιών και απομακρυσμένη επίβλεψη  

• Κεντρική διαχείριση και επίβλεψη για 3000 χρήστες και 20000 IP συνδέσεις 

ημερησίως από όλα τα συστήματα.  

 

2.5 Ανάλυση υφιστάμενων «έξυπνων» υποδομών και 
έργων του Δήμου Ιωαννιτών 

 

2.5.1 Διαδικτυακή Πύλη 
 

Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

επισκεπτών της πόλης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της διακυβέρνησης του 

Δήμου Ιωαννιτών. Η διαδικτυακή πύλη http://www.ioannina.gr αποτελεί ένα 

εργαλείο προβολής του Δήμου, και άμεσης, συνεχούς και αποτελεσματικής 

ενημέρωσης προς δημότες και επισκέπτες, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. 

 

Εικόνα 2.3: Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Ιωαννιτών 

 

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες για έγκαιρη και πλήρη 

ενημέρωση για τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και το έργο του Δήμου Ιωαννιτών, 

ενώ παρέχει και μια σειρά από εργαλεία όπως η ηλεκτρονική υποβολή και 

διαπεραίωση αιτημάτων.  

http://www.ioannina.gr/
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2.5.2 Πλατφόρμα Διαβούλευσης 
 

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu  

αποτελεί μια μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο 

διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών. 

 

 

Εικόνα 2.4: Πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Ιωαννιτών 

 

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να 

εξετάσουν προσεκτικά, να ζητήσουν, να αξιολογήσουν εναλλακτικές πολιτικές, να 

προτείνουν πιο πρόσφορες λύσεις και να αντιπαρατίθενται με τεκμηριωμένα 

επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τον σχεδιασμό, και την 

εφαρμογή έργων και πολιτικών. Επομένως, ο Δήμος Ιωαννιτών μπορεί να ανοίξει το 

δημόσιο διάλογο με τους πολίτες, να συνδιαμορφώσει μαζί τους το όραμα για την 

ανάπτυξη της πόλης και στη συνέχεια το αντίστοιχο σχέδιο δράσης.  

 

2.5.3 Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις Μετακινήσεις 
 

Η πλατφόρμα itransport (http://itransport.ioannina.gr) αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης του κοινού για τις επικρατούσες συνθήκες 

στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών. Επιτρέπει τη βέλτιστη κυκλοφοριακή 

διαχείριση κεντρικών αρτηριών του Δήμου μέσα από ένα διαχειριστικό εργαλείο 

εποπτείας και παρακολούθησης της κυκλοφοριακής κίνησης. 

http://www.diavouleusi.eu/
http://itransport.ioannina.gr/
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Εικόνα 2.5: Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις Μετακινήσεις Δήμου 

Ιωαννιτών 

 

Συνολικά, η πλατφόρμα itransport περιλαμβάνει:  

• εποπτεία του οδικού δικτύου μέσω μόνιμων σταθμών μέτρησης της 

κυκλοφορίας  

• προβολή κυκλοφοριακών στατιστικών δεδομένων μέσω γραφικών 

παραστάσεων και εκθέσεων 

• δημιουργία ιστορικής βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων και εισαγωγή 

κυκλοφοριακών συμβάντων στο οδικό δίκτυο 

• υπολογισμός χρόνων διαδρομών και κυκλοφοριακών συνθηκών σε real time 

στο δίκτυο 

• εκτίμηση χωρητικότητας θέσεων στάθμευσης 

• υπολογισμός χρόνων διαδρομών με τα ΜΜΜ 
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• ενημέρωση κοινού για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω 

πινακίδων VMS, διαδικτυακού τόπου, SMS και mobile εφαρμογών 

• ενημέρωση κοινού για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων και 

mobile εφαρμογών 

 

2.5.4 Ανακαλύψτε τα Ιωάννινα 
 

Ο ταξιδιωτικός οδηγός του Δήμου Ιωαννιτών 

(http://www.travelioannina.com) αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που προωθεί 

την ταυτότητα της πόλης σε διαφορετικές ομάδες τουριστών, χρησιμοποιώντας 

ψηφιακές περιηγήσεις και μια σειρά από θεματικές πληροφορίες. 

 

 

Εικόνα 2.6: Ταξιδιωτικός Οδηγός Δήμου Ιωαννιτών 

 

Επιτρέπει στον Δήμο να προσφέρει στοχευμένη πληροφορία στους 

επισκέπτες, βάσει συσχέτισής τους με συγκεκριμένες πλευρές και στοιχεία της 

ταυτότητας της πόλης (ιστορία, πολιτισμός, οικονομικό περιβάλλον κλπ.). Πρόκειται 

για μια εφαρμογή που συμβάλλει στη βελτίωση και εξειδίκευση του τουριστικού 

προϊόντος, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ελκυστικότητας της πόλης σε 

τουρίστες και επισκέπτες. 

 

http://www.travelioannina.com/
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2.5.5 Cult.Routes 
 

Η διαδικτυακή και mobile εφαρμογή Cult.Routes (http://cultroutes-apps.eu) 

έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη και προαγωγή της πλούσια πολιτιστικής 

κληρονομιάς του Δήμου Ιωαννιτών και των ευρύτερων περιοχών. Περιλαμβάνει 

στοιχεία για Μνημεία, Μουσεία, Θρησκευτικά Μνημεία, Σημεία Ενδιαφέροντος, 

Εκδηλώσεις, ενώ αναδεικνύει πολιτιστικές διαδρομές που διέρχονται από μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς και συναντούν στοιχεία της τοπικής παράδοσης, 

προβάλλοντας τοπικά προϊόντα, παραδοσιακούς ξενώνες και εστιατόρια, και 

προσφέροντας ηπειρώτικες γαστρονομικές εμπειρίες για τους τουρίστες. 

 

 

Εικόνα 2.7: Εφαρμογή Cult.Routes Δήμου Ιωαννιτών 

 

2.5.6 Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία 
 

Η διαδικτυακή εφαρμογή «Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία» 

(http://www.ioannina-art.gr) προσφέρει μια ολοκληρωμένη καταγραφή των 

καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. 

Αποτελεί έναν μοναδικό «κατάλογο» καλλιτεχνών και συγχρόνως πολιτιστικό χάρτη 

στους τομείς της Αγιογραφίας, Αργυροχρυσοχοΐας, Αρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, 

Ζωγραφικής, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Λογοτεχνίας - Ποίησης, Μουσική - Χορού, 

Ξυλογλυπτικής, Υφαντικής, Φωτογραφίας και Χαρακτικής.  

http://cultroutes-apps.eu/
http://www.ioannina-art.gr/
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Εικόνα 2.8: Διαδικτυακή Εφαρμογή «Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία» 

  

Συνολικά έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για πάνω από 850 καλλιτέχνες 

(Δημογραφικά, Βιογραφικό), και επιλεγμένα έργα τους (φωτογραφίες, έγγραφα, 

ηχητικά αρχεία, αρχεία video). Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες του Δήμου 

Ιωαννιτών έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή, και να μυηθούν στην 

σύγχρονη δημιουργία της πόλης. 

 

2.5.7 Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Απορριμματοφόρων 
 

Ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων, και συγκεκριμένα αυτός που 

αφορά τη διαδικασία συλλογής των απορριμμάτων, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την 

αποτελεσματική συγκομιδή και βελτιστοποίηση της διαδικασίας στα αστικά κέντρα. 

Η έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων που παράγονται από τα αστικά κτίρια, οικίες, 

οδούς, εμπορικά κτίρια, δημόσιους χώρους, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα 

χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνολογίες όπως ο εντοπισμός με ραδιοσυχνότητες (RFID), 

disposal tags, πνευματικά συστήματα συλλογής - μεταφοράς, και κάδους με 

εγκατεστημένους αισθητήρες που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο μέτρηση της 

πλήρωσης τους με στερεά απόβλητα. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμων και του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας, ενώ παράλληλα 

επιλύονται διάφορα προβλήματα σχετιζόμενα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τις 

κλιματικές αλλαγές και τη δημόσια υγεία.  
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Η ευφυής διαχείριση απορριμμάτων μέσω της αυτόματης παρακολούθησης 

των κάδων παρέχει έγκαιρες ειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, προσφέροντας έναν 

καλύτερο σχεδιασμό δρομολογίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι καμία επίσκεψη 

των οχημάτων δεν γίνεται άσκοπα, και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων 

είναι πλέον παρελθόν.  

 

 

Εικόνα 2.9: Σύστημα ευφυούς διαχείρισης απορριμμάτων. 

 

Όταν οι αισθητήρες καταγράψουν το ανώτατο όριο πληρότητας που έχει 

οριστεί από τον κατασκευαστή τότε αποστέλλεται μέσω του διαδικτύου 

προειδοποιητικό μήνυμα στον τελικό χρήστη που μπορεί να είναι το 

απορριμματοφόρο ή ένας κεντρικός διαχειριστής των πληροφοριών. Η απόκτηση 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο οδηγεί στη δυναμική διαμόρφωση των 

δρομολογίων που ακολουθούν τα απορριμματοφόρα, βασιζόμενη σε πραγματικά 

στοιχεία και όχι σε εμπειρικά δεδομένα. Το σύστημα παρέχει δυνατότητες 

παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων, 

αλλά  και  ελέγχου του εφοδιασμού - κατανάλωσης καυσίμων. 

 

2.6 Αξιολόγηση υφιστάμενων «έξυπνων» υποδομών 
και έργων του Δήμου Ιωαννιτών  

 

Οι παρακάτω Πίνακες συνοψίζουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων 

«έξυπνων» υποδομών και υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. Η υποδομές 

αξιολογούνται επιμέρους για την λειτουργικότητα τους, την τεχνική αρτιότητα και την 

χρήση τεχνολογιών αιχμής για την υλοποίηση και την υποστήριξη τους. Επίσης, 



 
35 Επιχειρησιακό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» 

αξιολογείται η διείσδυση των υπηρεσιών αυτών στους πολίτες, η υποδοχή/αποδοχή 

αυτών, αλλά και το ετήσιο κόστος τους με σκοπό την συνολική εκτίμηση της 

συνεισφοράς τους στην ποιότητα ζωής των δημοτών. Στην παρακάτω αξιολόγηση 

έχουν συνεκτιμηθεί οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που κατάρτησε ο Δήμος, με 

σκοπό την ανάδραση τους στην αξιολόγηση των υπηρεσιών.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

 
Επιμέρους 

αξιολόγηση ανά 
κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Επιμέρους 
αξιολόγηση ανά 

κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ITRANSPORT 

Επιμέρους 
αξιολόγηση ανά 

κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Επιμέρους 
αξιολόγηση ανά 

κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 
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Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CULT ROUTES 

Επιμέρους 
αξιολόγηση ανά 

κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Επιμέρους 
αξιολόγηση ανά 

κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Επιμέρους 
αξιολόγηση ανά 

κατηγορία 

Πληρότητα υπηρεσιών  ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Τεχνική Αρτιότητα/ Τεχνολογική Αιχμή ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Χρηστικότητα ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διείσδυση στους πολίτες/ Επίπεδο χρήσης ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες ⚫⚫⚫⚫⚫ 

Κόστος ανά έτος ⚫⚫⚫⚫⚫ 
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3. SWOT ANALYSIS 
 

Τα Ιωάννινα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με 

δυνατότητες και προοπτικές που μπορούν να την καταστήσουν ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Η ανάπτυξη της πόλης των 

Ιωαννίνων επηρέασε και επηρεάζει μια ευρύτερη περιοχή και ουσιαστικά το σύνολο 

του Λεκανοπεδίου, ενώ η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων αναδεικνύουν το Δήμο 

Ιωαννιτών σε γεωπολιτικό σταυροδρόμι της Ελλάδας και της Δυτικής Βαλκανικής.  Το 

Λεκανοπέδιο και η πόλη των Ιωαννίνων ως φυσικό ανθρωπο-γεωγραφικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον αλλάζει τα τελευταία χρόνια με τρόπο δραματικά έντονο, και 

εμφανίζει πολλαπλές οριακές καταστάσεις μελλοντικής βιωσιμότητας των κυρίαρχων 

παραμέτρων που καθορίζουν την ταυτότητά του9. Το φαινόμενο της οικονομικής 

κρίσης έχει επηρεάσει όπως ήταν αναμενόμενο και την πόλη των Ιωαννίνων, ο 

αντίκτυπός της δε έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής στις διάφορες κοινωνικές και 

οικονομικής εκφάνσεις, δρώντας ανασταλτικά στην κάθε μορφής ανάπτυξη και 

πρόοδο του τόπου. 

Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά, και σε διάφορες λιγότερο ή 

περισσότερο λεπτομερειακές μορφές ανάπτυξης, είναι η ανάλυση των δίπολων 

δυνατά/αδύνατα σημεία και ευκαιρίες/κίνδυνοι. Η ανάλυση αυτή λέγεται SWOT από 

τα αρχικά των λέξεων Strengths (Δυνατά σημεία), Weaknesses (Αδύνατα σημεία), 

Opportunities (Ευκαιρίες) και Threats (Απειλές) 10 . Στην προκειμένη περίπτωση, 

έχοντας ως βάση την αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον 

προσδιορισμό των προβλημάτων και αναγκών11, σημειώνονται τα εξής: 

• Τα δυνατά και αδύνατα σημεία χαρακτηρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον της 

πόλης των Ιωαννίνων, ενώ οι ευκαιρίες και απειλές συσχετίζουν το εξωτερικό 

περιβάλλον με την εξεταζόμενη περιοχή. 

• Ο συνδυασμός δυνατών σημείων και ευκαιριών οδηγεί στη σύνθεση και στον 

προσδιορισμό του Αναπτυξιακού Οράματος του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η  ανάλυση SWOT πραγματοποιείται σε δυο θεματικούς τομείς ώστε να 

διευκολύνεται η χάραξη στρατηγικής σε συγκεκριμένα πεδία για την ανάπτυξη του 

Δήμου.  

 Δημοτική Αρχή, Δημοτικές Υπηρεσίες & Φορείς του Δήμου Ιωαννιτών 

 Περιβάλλον, Κοινωνία & Οικονομία του Δήμου Ιωαννιτών 

                                                           
9 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών, https://tinyurl.com/yc98cqam  
10 "SWOT Analysis: Discover New Opportunities, Manage and Eliminate Threats", 
http://www.mindtools.com  
11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2016-2019, https://tinyurl.com/y8capvpk  

https://tinyurl.com/yc98cqam
http://www.mindtools.com/
https://tinyurl.com/y8capvpk
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Δήμος Ιωαννιτών – Δημοτική Αρχή, Δημοτικές Υπηρεσίες & Φορείς 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των 

αιρετών, στοιχείο που επιδρά θετικά στη 

δεκτικότητά τους ως προς την καινοτομία και 

τους νεωτερισμούς  

• Σημαντική εκπροσώπηση των νεότερων 

ηλικιακών ομάδων στο Δημοτικό Συμβούλιο 

• Ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου 

μόνιμου προσωπικού 

• Εμπειρία του προσωπικού στην υποβολή και 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων 

• Υποδομές ευρυζωνικότητας 

• Βελτίωση μηχανοργάνωσης υπηρεσιών 

• Σταδιακή αναβάθμιση της παροχής 

υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

για την υλοποίηση πράξεων 

• Συμμετοχή σε Δίκτυα  και 

συγχρηματοδοτούμενα έργα  

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 

υφιστάμενων δομών και λειτουργιών 

• Έλλειψη προσωπικού που έχει ως 

αποτέλεσμα την ανεπαρκή στελέχωση 

βασικών διοικητικών ενοτήτων 

• Χωρικός κατακερματισμός των υπηρεσιών 

του Δήμου που δημιουργεί σε αρκετές 

περιπτώσεις προβλήματα συντονισμού 

και συνεργασίας 

• Έλλειψη δομών συντονισμού των 

υπηρεσιών με αποτέλεσμα σε ορισμένες 

περιπτώσεις να καθίσταται ιδιαίτερα 

προβληματική η συντονισμένη δράση των 

υπηρεσιών, η αποτελεσματικότητα στη 

μεταξύ τους συνεργασία αλλά και η 

διάχυση της πληροφορίας 

• Ανάγκη αναβάθμισης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω 

διαδικτύου 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Δεκτικότητα και προώθηση της καινοτομίας 

από την Δημοτική Αρχή 

• Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου 

και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών 

• Μείωση των λειτουργικών δαπανών 

• Βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών και 

εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 

και ιδιαίτερα του ΠΕΠ Ηπείρου 

• Ενδυνάμωση της διείσδυσης των ΤΠΕ σε 

υπηρεσίες του Δήμου, και δημιουργία νέων 

δράσεων για ποιοτικότερες και 

αποτελεσματικότερες υπηρεσίες 

προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες 

• Ανάπτυξη ευρωπαϊκών και τοπικών δικτύων 

συνεργασίας  

• Αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Δυσμενής οικονομική συγκυρία 

• Μείωση της χρηματοδότησης και των 

επιχορηγήσεων 

• Αναστολή – περιορισμός προσλήψεων 

• Σύνθετο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο  

• Χρονοβόρες διαδικασίες, που αφορούν 

και επηρεάζουν άμεσα την 

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των 

υπηρεσιών 

• Μονομερείς αποφάσεις της κεντρικής 

διοίκησης 
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Δήμος Ιωαννιτών – Περιβάλλον, Κοινωνία & Οικονομία 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Ολοκλήρωση των οδικών αξόνων οι οποίοι 

δημιουργούν νέα δυναμική και προοπτικές 

• Διοικητικό και εμπορικό κέντρο της 

Περιφέρειας 

• Σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και 

παράδοση 

• Υψηλό τουριστικό προϊόν και ενδιαφέρον 

από το εξωτερικό 

• Αναβάθμιση της ελκυστικότητας του αστικού 

περιβάλλοντος 

• Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας 

• Ύπαρξη σημαντικού ερευνητικού και 

επιστημονικού δυναμικού  

• Μεγάλος αριθμός φοιτητών λόγω του 

Πανεπιστημίου και τμημάτων του ΤΕΙ 

Ηπείρου 

• Παρουσία σημαντικών εταιρειών στην 

ευρύτερη περιοχή 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα σε 

σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα και την 

Ευρώπη 

• Αυξημένη ανεργία 

• Μικρή ανάπτυξη του δευτερογενούς 

τομέα της οικονομίας στην ευρύτερη 

περιοχή 

• Δυσκολίες στην αεροπορική σύνδεση 

• Έντονοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην 

κεντρική περιοχή του Δήμου 

• Μη αξιοποίηση πλούσιου αποθέματος 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ και απουσία 

σύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικής 

εφαρμογής 

• Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων 

• Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ΑΠΕ 

σε δημοτικές υποδομές 

• Μη αξιοποίηση πλούσιου αποθέματος 

πολιτιστικής κληρονομιάς 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Ανάδειξη της πόλης των Ιωαννίνων σε κέντρο 

εκπαίδευσης, υγείας και υπηρεσιών με 

διαπεριφερειακή και υπερεθνική εμβέλεια 

σε σχέση με την Αλβανία και τη Δυτική 

Βαλκανική 

• Η ανάδειξη της περιφέρειας ως ελκυστικός 

χώρος προσέλκυσης επενδύσεων 

• Υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών 

βιώσιμης αστικής  ανάπτυξης στα πλαίσια 

της τοπικής ανάπτυξης 

• Προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο  

• Βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών και 

εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

• Σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση 

ενέργειας μέσα από ολοκληρωμένη 

ενεργειακή πολιτική 

• Σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

• Διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας 

με την τοπική επιχειρηματικότητα 

• Ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου, της 

εμπορικής δυναμικής και των παραδοσιακών 

αναφορών της πόλης 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η οικονομική κρίση που έχει περιορίσει 

τα εισοδήματα και την επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

• Η υψηλή ανεργία οδηγεί στην διαρροή  

σημαντικού ενεργού και επιστημονικού 

πληθυσμού   

• Η συνολική γήρανση του πληθυσμού  

• Περιορισμένο αντικείμενο 

επιχειρηματικότητας, οδηγεί στον 

κορεσμό της περιοχής σε επιχειρήσεις 

συγκεκριμένων κλάδων (λιανικό εμπόριο 

και εστίαση) 

• Περιορισμένο ενδιαφέρον τμήματος των 

πολιτών για τις νέες τεχνολογίες και 

υπηρεσίες  

• Η τάση της «προαστικοποίησης – 

περιαστικοποίησης» έχει ωθήσει σε μία 

άμορφη και ασύμμετρη εξάπλωση της 

πόλης, δημιουργώντας σημαντικά 

προβλήματα στην εικόνα της, τη 

λειτουργικότητά της, στο πολεοδομικό 

περιβάλλον, τα περιαστικά τοπία και στην 

ύπαιθρο που την περιβάλλει 

 

Ο σχεδιασμός της Έξυπνης Πόλης του Δήμου Ιωαννιτών στοχεύει στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών των υπαρχόντων δομών, υπηρεσιών 

και λειτουργιών, καθώς και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της τοπικής 

κοινωνίας και οικονομίας στο πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών και μιας ολοκληρωμένης 

παρέμβασης (σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές). Στόχος είναι 

η συνολική αναβάθμιση του Δήμου, και η δημιουργία τις προϋποθέσεων για τον 

αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη 

σε πορεία ανάπτυξης. 
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4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΟΡΑΜΑ  
 

4.1 Όραμα και Στρατηγικοί Στόχοι 
 

Η οικονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων χρόνων τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχει οδηγήσει στην διαρραγή των 

παραδοσιακών κοινωνικών δομών και μοντέλων ανάπτυξης, καθώς και στην 

ανάδειξη τριών σημαντικών ζητημάτων: 

• Την αναζήτηση «εναλλακτικού» μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζεται στη 

γνώση, την καινοτομία και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, και τις τεχνολογικές εξελίξεις ιδιαίτερα στους τομείς των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

• Την ανάγκη για αναζωογόνηση των αστικών κέντρων που πλήττονται 

ιδιαίτερα από τις συνέπειες της αστικοποίησης, και της οικονομικής και της 

συνεπακόλουθης κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης. 

• Την μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στο ανθρώπινο δυναμικό και 

ιδιαίτερα στους νέους, με όρους ένταξής τους τόσο στις οικονομικές 

δραστηριότητες όσο και στα μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Ιωαννιτών έχει θέσει ως όραμα την: 

«Ενδυνάμωση του ρόλου και της θέσης του Δήμου Ιωαννιτών στον ευρύτερο 

κοινοτικό και εθνικό χώρο  ως μείζον αστικό- διοικητικό  κέντρο  με έμφαση στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ποιότητας του περιβάλλοντος και της 

διατήρησης της κοινωνικής συνοχής» 

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Ιωαννιτών εστιάζει στη διαμόρφωση μιας 

συγκεκριμένης πολιτικής με επίκεντρο την αστική, οικονομική, κοινωνική, 

περιβαλλοντική και πολιτιστική αναζωογόνηση, η οποία αναζητά άμεσα ορατά 

αποτελέσματα. Στην κατεύθυνση αυτή, το Στρατηγικό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» 

στηρίζεται σε μια φιλοσοφία σχεδιασμού, που ενσωματώνει τα σύγχρονα μοντέλα 

ανάπτυξης και σχεδιασμού των αστικών περιοχών, στοχεύοντας στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και την εξυγίανση του αστικού χώρου με 

βιώσιμες λύσεις. Το σχέδιο στηρίζεται εξολοκλήρου στις αρχές σχεδιασμού που 

προτείνει το μοντέλο των ευφυών πόλεων: 

«Ευφυής πόλη είναι η πόλη που έχει την ικανότητα να προωθεί από τη μια την γνώση, 

την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη της καινοτομίας και από την άλλη να ενσωματώνει 

ψηφιακές και τεχνολογικές εφαρμογές για την μεταφορά και μετάδοση της γνώσης»12 

                                                           
12 Κομνηνός, Ν. Έξυπνες πόλεις: Συστήματα καινοτομίας και Τεχνολογίες Πληροφορίας στην 

Ανάπτυξη των Πόλεων. Περιοδικό Αρχιτέκτονες, τεύχος 60, σσ. 72-75. 
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Αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο συνθέτει τις ικανότητες των 

ανθρώπων, τις δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, τους θεσμούς τεχνολογικής 

μάθησης και τους ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, με στόχο την μεγιστοποίηση της 

ικανότητας της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας στην περιοχή 

αναφοράς. Απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων, που θέτει η 

παγκοσμιοποίηση, ομαλής εισόδου στην οικονομία της γνώσης, εξυγίανσης του 

αστικού χώρου, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισης των λειτουργιών της πόλης. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω 

της χρήσης καινοτόμων συστημάτων και της διείσδυσης των Τ.Π.Ε. 

Η επεξεργασία των παραπάνω παραμέτρων οδηγεί σε μια σύνθεση 

Στρατηγικών Στόχων, με την οποία ο Δήμος Ιωαννιτών διεκδικεί και αξιοποιεί κάθε 

δυνατότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την κοινωνική ευημερία, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτιστική ανάπτυξη μέσω της χρηστής 

διοίκησης, της διαφάνειας, της αποτελεσματικής οργάνωσης και της αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών.  

Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί και το μίγμα στρατηγικής που 

σκιαγραφήθηκε, οι Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη» 

εξειδικεύονται σε πέντε (5) και απεικονίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Στρατηγικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Έξυπνη Πόλη 

Σ.Σ. 1 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Ιωαννιτών μέσω 
αξιοποίησης νέων ΤΠΕ για την αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

Σ.Σ. 2 Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της 
εδαφικής συνοχής στην περιοχή των Ιωαννίνων, υπέρ της ποιότητας του 
δομημένου περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων 
και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και 
ενεργειακής διαχείρισης. 

Σ.Σ. 3 Προστασία των φυσικών πόρων και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
περιοχής ως παράγοντες ενίσχυσης της  ανταγωνιστικότητας και 
προώθησης της απασχόλησης.   

Σ.Σ. 4 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αντιμετώπιση των φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού και εξαθλίωσης μέσω ενεργητικών πολιτικών και 
προληπτικών μέτρων, καθώς και μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων 
δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης. 

Σ.Σ. 5 Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθησης της απασχόλησης, 
μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
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Το όραμα, που παρουσιάζεται στο παρών Στρατηγικό Σχέδιο δεν έχει 

χαρακτηριστικά ανταγωνισμού με άλλες και συναφείς δράσεις που αναπτύσσονται 

και μπορούν να προέρχονται τόσο από το δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν επιταχυντές και ενισχυτές για τη δημιουργία 

ενός ελκυστικού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί κάθε αποτέλεσμα και συνέργεια. 

 

4.1.1 Αναθεώρηση του τρόπου παροχής υπηρεσιών του Δήμου προς 
τους πολίτες 

 

Στον Δήμο Ιωαννιτών λειτουργεί αυτή την στιγμή ένα πλήθος εφαρμογών με 

σκοπό είτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 

μέσων (Η/Υ, tablets, κινητά τηλέφωνα), είτε τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

παραγωγικότητας των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. Η ανάπτυξη των εφαρμογών 

αυτών έχει γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, σε πολλές περιπτώσεις σε adhoc βάση 

και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, δημιουργώντας όμως καις μια ασυνέχεια και 

έλλειψη ενσωμάτωσης στην καθημερινή λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε μια 

πρώτη αποτίμηση των υπαρχόντων ευφυών υπηρεσιών και εφαρμογών του Δήμου 

Ιωαννιτών με χρήση του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος Β. Συλλέχθηκαν 

συνολικά 105 απαντήσεις, οι οποίες μετά από στατιστική επεξεργασία 

παρουσιάζονται συνολικά στα επόμενα διαγράμματα. 

- Ταυτότητα Δείγματος 
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1 = Αρχάριος έως 5 = Έμπειρος χρήστης  

 

- Γνώση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών 
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- Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών 

 

1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  

 

 

1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  

 

 

1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  
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1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  

 

 

1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  

 

 

1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  
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1 = Ποτέ έως 5 = Καθημερινά  

 

- Προτάσεις Μελλοντικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών 

 

 
✓ Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 
✓ Σύστημα έξυπνου φωτισμού 
✓ Ηλεκτρονική υπηρεσία - φόρμα για την υποβολή αιτημάτων και 

προβλημάτων πολιτών 
✓ Ενίσχυση ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο – επέκταση δικτύου Wi-Fi 
✓ Υπηρεσίες εύρεσης στάθμευσης 
✓ Ε- Πολεοδομία και Ε- Παράβολο 
✓ eΚΕΠ 
✓ Ζωντανή μετάδοση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  
✓ Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών 
✓ Δίκτυο τηλεπρόνοιας 
✓ Έξυπνα κτίρια και διασύνδεσή τους 
✓ Κόμβους καινοτομίας 
✓ Ενημέρωση για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 

στην πόλη σχετικά με ψυχαγωγία, εκπαίδευση κλπ. 
✓ Φωτογραφικό αρχείο της πόλης 
✓ Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού & τεχνικού 

προγράμματος 
✓ Ενημέρωση αρχείου αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  
✓ Ενημέρωση αρχείου αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 
✓ Σύστημα αντιμετώπισης καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών 
✓ Οργάνωση τμήματος προμηθειών 
✓ Ενημέρωση για την καθαριότητα 
✓ Σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών  
✓ Ενημέρωση πολιτών σχετικά με υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος 
✓ Δισδιάστατη / τρισδιάστατη απεικόνιση (Web κάμερες σε κύρια σημεία της 

πόλης) 
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Παράλληλα, ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην αναπτυξιακή εταιρεία 

«Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ»13, μια ψηφιακή κοινότητα που αποτελείται 

από έντεκα Δήμους της Κεντρικής Ελλάδας:  

• Δήμος Βεροίας,  

• Βόλου,  

• Γρεβενών,  

• Ιωαννιτών,  

• Καρδίτσας,  

• Κατερίνης,  

• Κοζάνης,  

• Λαμιέων,  

• Λαρισαίων,  

• και Τρικκαίων.  

Στόχος της εταιρείας είναι η βέλτιστη αναζήτηση, επιλογή ́και εφαρμογή,́ διαχείριση, 

λειτουργία, ανάπτυξη όπως και προσφορά́ στην κάθε κοινωνία - Δήμο, 

ολοκληρωμένων (end-to-end και integrated) λύσεων και υπηρεσιών σε διάφορους 

τομείς συμπεριλαμβανομένων και μη εξαιρετέων τον τομέα των ηλεκτρονικών, 

τηλεπικοινωνιακών, πληροφοριακών (ΙΤ), διαδικτυακών, δορυφορικών, 

ευρυζωνικών και άλλων συναφών τομέων. 

 

4.1.2 Ανοιχτά δεδομένα και πρότυπα  
 

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι πληροφορίες στις οποίες μπορεί ο καθένας να έχει 

πρόσβαση, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και να τις μοιραστεί, υπό τον όρο να γίνεται 

αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους 

όρους. Σκοπός των ανοιχτών δεδομένων είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες με τρόπο 

κατανοητό από τον κάθε πολίτη, ώστε να αλληλοεπιδρά ο πολίτης με την πόλη του. 

Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες συμμετέχουν στη διαμόρφωση και τη λειτουργία της 

πόλης τους, δίνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα στον τόπο τους και διευκολύνουν την 

καθημερινότητά τους καινοτομώντας, χωρίς ωστόσο η καινοτομία να γίνεται 

αυτοσκοπός. Ένα από τα πλεονεκτήματα των ανοιχτών δεδομένων είναι η 

διαλειτουργικότητα, η δυνατότητα δηλαδή διαφορετικά συστήματα να μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να διαμοιράζονται πληροφορίες. 

                                                           
13 Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ, http://dccg.gr/   

http://dccg.gr/
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων είναι η 

υποστήριξη από τις εφαρμογές Ανοιχτών Προτύπων και πρωτοκόλλων με ευρεία 

διάδοση και υποστήριξη. Τα ανοικτά πρότυπα δεδομένων περιγράφουν δεδομένα 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και, όπως τα δεδομένα που περιγράφουν, τα 

ανοικτά πρότυπα δεδομένων αναπτύσσονται δημόσια, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συνεισφέρει και να επωφεληθεί από τα 

αποτελέσματα. Αποτέλεσμα αυτής της συνεισφοράς είναι η δημιουργία ενός τύπου 

αποθήκευσης ή ενός πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα ένα πρότυπο για τη 

δημόσια μεταφορά. Τα ανοιχτά πρότυπα προσφέρουν ελευθερία επιλογών στους 

πολίτες μεταξύ προμηθευτών και τεχνικών λύσεων και η χρήση τους από 

οποιοδήποτε δεν περιορίζονται από νομικές ή τεχνικές ρήτρες.  

 

Εικόνα 4.1: Τα πλεονεκτήματα των ανοιχτών δεδομένων. 

 

Στα πλαίσια της στρατηγικής της Έξυπνης Πόλης, ο Δήμος Ιωαννιτών θα είναι 

αρωγός και υποστηριχτής των ανοιχτών δεδομένων και της διαφάνειας σε όλα τα 

επίπεδα. Βασικός στόχος του Δήμου Ιωαννιτών είναι να εφαρμόσει καθολικά τα 

ανοιχτά πρότυπα και το ανοιχτό λογισμικό, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη 

μείωση του κόστους, την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας. 

 

4.1.3 Ασφαλή δεδομένα και συστήματα (cyber security) 
 

Το συνεχώς αυξανόμενο μεγάλο μέγεθος των ανοιχτών δεδομένων καθιστά 

την ασφάλεια των δεδομένων βασικό πυλώνα μιας έξυπνης πόλης. Η 

αποτελεσματική ασφάλεια των δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη λόγω 

της διαλειτουργικότητας που προσφέρουν τα ανοιχτά δεδομένα, δηλαδή λόγω της 

συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και επιχειρήσεις. Νέες τεχνικές 

υιοθετούνται από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου (cyber criminals) για να 
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περάσουν την ασφάλεια των οργανισμών, ώστε να μπορούν να προκαλέσουν ζημιά, 

να διαταράξουν τα ευαίσθητα δεδομένα και να κλέψουν την πνευματική ιδιοκτησία.  

Οι τεχνολογίες των έξυπνων πόλεων καταγράφουν δεδομένα που σχετίζονται 

με όλες τις μορφές απορρήτου και επεκτείνουν τον όγκο, την εμβέλεια και τη 

λεπτομέρεια των δεδομένων που δημιουργούνται σχετικά με τους πολίτες και τον 

τόπο τους. Το απόρρητο μπορεί να απειληθεί και να παραβιαστεί από ορισμένες 

πρακτικές οι οποίες θεωρούνται κανονικά ανεπίτρεπτες, ωστόσο αποτελούν μέρος 

της λειτουργίας σε ένα σύστημα μιας έξυπνης πόλης. Τέτοιες απειλές μπορεί είναι: 

• Παρακολούθηση: Παρακολούθηση, ανίχνευση, ακρόαση ή καταγραφή των 

δραστηριοτήτων του πολίτη μέσω των αισθητήρων. 

• Συσσωμάτωση:  Συνδυασμός διαφόρων δεδομένων σχετικά με ένα άτομο για 

τον εντοπισμό μιας τάσης ή ενός πρότυπου δραστηριοτήτων. 

• Διαρροή δεδομένων: Η έλλειψη πολιτικών προστασίας δεδομένων μπορεί να 

οδηγήσει σε διαρροή ή ακατάλληλη πρόσβαση ευαίσθητων δεδομένων. 

• Εκτεταμένη χρήση: Η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνεται ή για άλλους σκοπούς εκτός 

του δηλωμένου σκοπού χωρίς τη συγκατάθεση του πολίτη. 

Τον Απρίλιου του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU General 

Data Protection Regulation - GDPR) 14 , ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση και 

ενοποίηση της προστασίας δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο GDPR 

τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018, οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους, ενώ παράλληλα 

όλες οι οργανώσεις που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με αυτήν τον κανονισμό, θα έχουν τους ίδιους κανόνες και θα 

αναφέρουν σε μία εποπτεύουσα αρχή.  

Σύμφωνα με τον GDPR, υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη διαμόρφωση 

προφίλ ενός χρήστη και στον ορισμό της συγκατάθεσης για τη συλλογή και την 

επεξεργασία δεδομένων. Αν ο χρήστης το απαιτήσει, μια επιχείρηση υποχρεούται να 

διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Επιπλέον ο GDPR, παρέχει την δυνατότητα στις εκάστοτε Αρχές 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη να επιβάλλουν υπέρογκα 

πρόστιμα σε οργανισμούς που υποπίπτουν σε  σοβαρές παραβάσεις σχετικά με το 

απόρρητο, θέτοντας τους έτσι σε σημαντικό επιχειρηματικό και οικονομικό κίνδυνο. 

 

                                                           
14 EU General Data Protection Regulation (GDPR), https://www.eugdpr.org/  

https://www.eugdpr.org/
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4.1.4 Υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 

Οι πράσινες πολιτικές ΤΠΕ αναφέρονται σε μέτρα που αποσκοπούν στην 

προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη και στην ενίσχυση της διαχείρισης πόρων με τη βοήθεια 

νέων, έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών.  

Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές πράσινων ΤΠΕ μιας έξυπνης πόλης αφορούν: 

✓ Βιώσιμες μεταφορές βασισμένες σε νέες τεχνολογίες (π.χ. παρουσίαση 

πληροφοριών σχετικά με την τελευταία κατάσταση της κυκλοφορίας, 

υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής για αποφυγή κυκλοφοριακής κίνησης) 

✓ Βελτίωση της αποκομιδής των απορριμμάτων με τη χρήση έξυπνων κάδων 

για τον έλεγχο και τη διαχείριση των απορριμμάτων 

✓ Υλοποίηση έξυπνου δικτύου (smart grid) με έξυπνα κτήρια και έξυπνες 

κατοικίες 

✓ Φωτισμός δημόσιων χώρων με πράσινες ΤΠΕ 

✓ Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού ΤΠΕ 

✓ Αποτελεσματική και σωστή χρήση ενέργειας και αποφυγή άσκοπης 

χρησιμοποίησης του εξοπλισμού ΤΠΕ στους χώρους εργασίας 

Η ένταξη των έξυπνων, πράσινων ΤΠΕ στην πόλη των Ιωαννίνων στοχεύει στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γενικότερα, ώστε να καταστεί η 

πόλη των Ιωαννίνων με βιώσιμη «πράσινη πόλη». Με την υιοθέτηση των πολιτικών 

πράσινων ΤΠΕ και στρατηγικών για το περιβάλλον, θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική 

συνείδηση των δημοτών και θα αναπτυχθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα 

που αφορούν το περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι δημότες μπορεί να επωφελούνται 

προνομίων.  

 

4.1.5 Υποχρέωση διευκόλυνσης της, με ψηφιακό τρόπο, συμμετοχής 
των πολιτών. 

 

Βασικό στοιχείο των δράσεων μιας έξυπνης πόλης είναι η όσμωση με την 

κοινωνία των πολιτών για την αξιοποίηση των ιδεών και προτάσεων των τεχνολογικά 

προχωρημένων συλλογικοτήτων. Ο Δήμος Ιωαννιτών θα προάγει το δικαίωμα των 

πολιτών να διατυπώνουν την γνώμη τους χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, τουλάχιστον στα μεγάλα θέματα, πριν την λήψη 

αποφάσεων. Επίσης δεσμεύεται να δημοσιεύει τα τελικά κείμενα των αποφάσεων 

στο διαδίκτυο ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πολιτών. 
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4.1.6 Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές 
δεξιότητες 
 

Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών είναι απαραίτητη ώστε οι 

τελευταίοι  να μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινωνία της πληροφορίας και στις 

μελλοντικές διεργασίες της έξυπνης πόλης. Ο Δήμος Ιωαννιτών θα εξασφαλίσει ότι: 

• Oι πολίτες αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική 

χρήση των νέων τεχνολογιών ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούνται στις 

συναλλαγές τους με τις Δημόσιες υπηρεσίες. 

• Οι πολίτες λαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια όταν χρησιμοποιούν δημόσιο 

εξοπλισμό και εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών 

• Οι πολίτες διευκολύνονται στη χρήση δημοσίων ψηφιακών υπηρεσιών και 

εξοπλισμού μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.   

 

4.2 Άξονες – Τομείς προτεραιότητας  
 

Η στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών για την έξυπνη πόλη περιλαμβάνει παρεμβάσεις 

κατανεμημένες σε επτά Άξονες Προτεραιότητας: 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι Ειδικοί Στόχοι που θα 

πρέπει να επιτευχθούν, καθώς μια σειρά Ενδεικτικών Δράσεων που εξειδικεύουν 

τους Ειδικούς Στόχους. 

Αξονας 1: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αξονας 2: Κινητικότητα-Μεταφορές

Αξονας 3: Ενέργεια

Αξονας 4: Αστικό Περιβάλλον

Αξονας 5: Διαβίωση - Πολίτες

Αξονας 6: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Αξονας 7: Τουρισμός - Πολιτισμός
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Άξονας Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις 

AΠ1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΕΣ1.1: Κατασκευή, αναβάθμιση, και 
εκσυγχρονισμός υποδομών του Δήμου 

ΕΔ1.1.1: Επέκταση ευρυζωνικών 
υποδομών και κάλυψης 
ασύρματου δικτύου Wi-Fi 

ΕΣ1.2: Βελτίωση οργανωτικού και 
λειτουργικού πλαισίου  των 
Υπηρεσιών του Δήμου 

 

ΕΣ1.3: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του προσωπικού του Δήμου  

ΕΣ1.4: Αξιοποίηση νέων ΤΠΕ για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις 

ΕΔ1.4.1: E-poleodomia 
 
ΕΔ1.4.2: Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Ιστορικού Αρχείου 

ΕΣ1.5: Χρήση ανοιχτών δεδομένων και 
προτύπων  

ΕΣ1.6: Προώθηση συνεργασιών με 
εξωτερικούς φορείς για την 
υλοποίηση δράσεων - πρωτοβουλιών 

ΕΔ1.6.1: Υιοθέτηση του cloud 
infrastructure της δημόσιας 
διοίκησης (G-cloud) 

AΠ2: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΕΣ2.1: Βελτίωση συνθηκών 
κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής 
ασφάλειας 

ΕΔ2.1.1: Σύστημα ευφυούς 
διαχείρισης θέσεων 
στάθμευσης 

ΕΣ2.2: Ενθάρρυνση και ανάπτυξη 
καθαρών μεταφορών 

ΕΔ2.2.1: Σταθμοί 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

ΕΣ2.3: Βελτίωση υποδομών 
μεταφορών και προσπελασιμότητας 

ΕΔ2.3.1: Δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων και 
εφαρμογής συστήματος 
μεταφορών με τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες   

AΠ3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΣ3.1: Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού & τηλε-
διαχείριση 

ΕΔ3.1.1: Σύστημα ευφυούς 
διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 
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ΕΣ3.2: Ενεργειακή αναβάθμιση - 
δημοτικών υποδομών 

ΕΔ3.2.1: Σύστημα 
παρακολούθησης ενεργειακής 
κατανάλωσης 

ΕΣ3.3: Αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών 
ενεργειακής αναβάθμισης σε 
δημοτικά κτίρια 

ΕΔ3.3.1: Δημιουργία κτηρίων με 
θετικό ενεργειακό ισοζύγιο 

ΕΣ3.4: Ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας 

 

AΠ4: ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΣ4.1: Διατήρηση και βελτίωση του 
περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων 

ΕΔ4.1.1: Παρακολούθηση 
αντλιοστασίων 
 
ΕΔ4.1.2: Παρακολούθηση 
κατανάλωσης νερού με χρήση 
έξυπνων μετρητών 

ΕΣ4.2: Αναβάθμιση του οικιστικού 
περιβάλλοντος 

ΕΔ4.2.1: Παρακολούθηση και 
περιορισμός της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, της ηχορύπανσης και 
της ακτινοβολίας 

ΕΣ4.3: Βελτίωση, προστασία και 
αποκατάσταση οικοσυστημάτων 

 

ΕΣ4.4: Βελτίωση του επιπέδου 
καθαριότητας του αστικού χώρου 

 

ΕΣ4.5: Αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών και φαινομένων 

 

AΠ5: ΔΙΑΒΙΩΣΗ - 
ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΕΣ5.1: Βελτίωση υποδομών & 
επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας 

ΕΔ5.1.1: Βοήθεια στο σπίτι με 
χρήση ΤΠΕ 

ΕΣ5.2: Βελτίωση δομών εξυπηρέτησης 
του συνόλου των κοινωνικά 
ευαίσθητων – ευπαθών ομάδων 

 

ΕΣ5.3: Βελτίωση των υποδομών 
εκπαίδευσης 

 

ΕΣ5.4: Υλοποίηση προγραμμάτων 
μάθησης και πρωτοβουλιών για τη 
Νέα Γενιά 
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ΕΣ5.5: Ενίσχυση των αθλητικών 
υποδομών και των αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

 

ΕΣ5.6: Ενίσχυση της δημόσιας 
ασφάλειας 

 

AΠ6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΣ6.1: Ενίσχυση πρωτοβουλιών για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας 

ΕΔ6.1.1: Κόμβος καινοτομίας 
(Innovation Ηubs) 

ΕΣ6.2: Διαμόρφωση ανταγωνιστικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος με 
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 
και στην κοινωνία της γνώσης 

ΕΔ6.2.1: Διαγωνισμοί 
καινοτομίας 

ΕΣ6.3: Ανάπτυξη πλαισίου 
συνεργασίας με επιχειρήσεις και 
οικονομικούς  φορείς 

 

ΕΣ6.4: Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού 
και ερευνητικού δυναμικού για την 
ανάπτυξη και χρήση καινοτομιών 

ΕΔ6.4.1: Υπογραφή 
προγραμματικών συμβάσεων 
για την ωρίμανση - σχεδιασμό 
έργων 
 
ΕΔ6.4.2: Υποβολή κοινών 
προτάσεων για έργα προς 
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά 
και Εθνικά Προγράμματα 

AΠ7: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΕΣ7.1: Αναβάθμιση υποδομών, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών τουρισμού 
του Δήμου 

ΕΔ7.1.1: Εφαρμογή τουριστικής 
προβολής με χρήση beacons 

ΕΣ7.2: Αναβάθμιση υφιστάμενων και 
ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού 

ΕΔ7.2.1: Πλατφόρμα Ioannina 
City Pass 

ΕΣ7.3: Διασύνδεση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς με την 
ανάπτυξη του τουρισμού 

 

ΕΣ7.4: Ενίσχυση της πολιτιστικής 
ταυτότητας του Δήμου μέσω δράσεων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
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ΕΣ7.5: Συνεργασία με φορείς σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για 
κοινές δράσεις προβολής 

 

Πίνακας 1: Άξονες προτεραιότητας και Ειδικοί στόχοι 

 

4.3 Προτεινόμενα έργα και δράσεις προς την 
κατεύθυνση της έξυπνης πόλης 

 

4.3.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

επισκεπτών της πόλης είναι ένα σημαντικό κομμάτι του άξονα της λειτουργίας της. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών, η βελτίωση της 

διαδραστικότητας, και η μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας. Με όχημα τις 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είναι δυνατός ο ριζικός 

μετασχηματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών και η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η 

Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών. 

  

4.3.1.1 E-poleodomia 
 

Το έργο e-poleodomia έχει ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό  των μέσων 

διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο 

σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Σε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται η 

ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα αποσκοπεί: 

• Στον εμπλουτισμό των ψηφιακών συστημάτων του Δήμου Ιωαννιτών με νέο 

περιεχόμενο στο πλαίσιο συνολικών δράσεων. 

• Στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών για την ανάπτυξη δομών 

αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες (πολίτες, μηχανικούς και άλλους 

ενδιαφερόμενους). 

• Στην παροχή εξειδικευμένου / δομημένου περιεχομένου γεωχωρικής 

πληροφορίας. 

• Στην παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες (και ιδιαιτέρως στη Διεύθυνση 

Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών) προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα 

αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές / συμπληρωματικές παρεμβάσεις.  



 
57 Επιχειρησιακό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» 

• Στη διεύρυνση της βάσης των εσωτερικών χρηστών των συστημάτων. 

Η προτεινόμενη πλατφόρμα καλείται να καλύψει τις ανωτέρω απαιτήσεις, 

προσφέροντας όλα τα εργαλεία τακτοποίησης, διαχείρισης και αξιοποίησης 

γεωχωρικής πληροφορίας. Τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν τη βασική 

πληροφορία για όλες τις μελέτες, προτάσεις και την υλοποίηση των έργων υποδομής 

και ανάπτυξης. Η  πλατφόρμα e-poleodomia θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Ευκολία στη χρήση, λειτουργία και  συντήρηση  

• Ευελιξία στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών  

• Χρήση ανοικτών προτύπων  

• Επεκτασιμότητα 

• Απόδοση  

• Διαθεσιμότητα 

• Αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και 

τεχνογνωσίας, όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού  

• Δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. 

 

 

Εικόνα 4.2: Πλατφόρμα e-poleodomia διαχείρισης της γεωπληροφορίας 

  

Συνολικά, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα. 

Θα αποτελείται από εργαλεία για τον εντοπισμό, την ανάκτηση, την οπτικοποίηση, 
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κλπ. των δεδομένων και σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών και λογισμικού. Για τη 

διάθεση των υπηρεσιών Εξεύρεσης, Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης και Διόρθωσης / 

Επικαιροποίησης γεωχωρικών δεδομένων στο ευρύτερο κοινό, θα δημιουργηθεί 

διαδικτυακός τόπος. Μέσω του διαδικτυακού τόπου, το σύνολο των πληροφοριών 

θα είναι άμεσα προσβάσιµο.  

 

4.3.1.2 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ιστορικού Αρχείου  
 

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών από την ίδρυση του το 2001, 

προσφέρει ένα θησαυρό τεκμηρίων για την ιστορική, κοινωνική και οικονομική 

διαδρομή των Ιωαννίνων. Αποτελεί ένα από βασικά αρχεία της πόλης, και ανοιχτό σε 

όλους: πολύτιμο για πολλούς ιστορικούς και ερευνητές (καθηγητές και φοιτητές), και 

χρήσιμο για όσους θέλουν να μάθουν στοιχεία του παρελθόντος της πόλης. 

Στο Ιστορικό Αρχείο διαφυλάσσεται το σύνολο των μαρτυριών και των 

εγγράφων που καταγράφουν την πορεία του Δήμου Ιωαννιτών από το 1913, από την 

απελευθέρωση δηλαδή, μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος του Αρχείου είναι 

ψηφιοποιημένο, και περιλαμβάνει: αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, χειρόγραφα, 

κατάστιχα, αλληλογραφία, προκηρύξεις, πρωτότυπα ή επικυρωμένα έγγραφα κλπ.  

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιστορικού Αρχείου θα λαμβάνει, αποθηκεύει, 

ευρετηριάζει, διατηρεί και διανέμει όλο το ψηφιακό απόθεμα, και θα επιτρέπει την 

αναζήτηση των πληροφοριών, διαδικτυακά, προάγοντας την εξυπηρέτηση των 

πολιτών, αλλά και την ιστορική έρευνα γενικώς. 

 

4.3.2 Κινητικότητα-Μεταφορές 
 

Εκτός από την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ραγδαίας αστικοποίησης 

και της αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ανάπτυξη «έξυπνων» 

συστημάτων μεταφορών έχει προσελκύσει πολλές υποσχόμενες πρωτοβουλίες µε 

την πάροδο των ετών. Η εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών θα συμβάλει σημαντικά στη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, της απόδοσης, της δημόσιας ασφάλειας 

και της μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει τη 

λειτουργία της αγοράς, καθώς και την αύξηση των επιπέδων της ανταγωνιστικότητας 

και της απασχόλησης. Ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών «έχει την ικανότητα να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας να κυκλοφορεί ελεύθερα, να αποκτά 

πρόσβαση, να επικοινωνεί, να εκπορεύεται, και να δημιουργεί σχέσεις χωρίς να 
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θυσιάζει άλλες βασικές ανθρώπινες ή οικολογικές αξίες, σήμερα ή στο μέλλον».15 

Ενδεικτικά έργα που προτείνονται στον τομέα των Μεταφορών είναι τα ακόλουθα: 

• Πληροφοριακό σύστημα και εφαρμογές για κινητές συσκευές σχετικά με την 

στάθμευση στους δρόμους της πόλης 

• Ηλεκτροκίνηση και σταθμοί φόρτισης 

 

4.3.2.1 Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης 
 

Η προτεινόμενη εφαρμογή “Ευφυούς Στάθμευσης” θα αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της παρόδιας στάθμευσης στον αστικό χώρο. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο Δήμος Ιωαννιτών 

είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημότες και επισκέπτες, και η έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση των οδηγών για τη διαθεσιμότητά τους, μέσω πολλών και 

διαφορετικών καναλιών πληροφόρησης. Ο στόλος των οχημάτων που κινείται 

καθημερινά στην πόλη είναι πολύ μεγάλος και συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να 

λειτουργεί ως ενισχυτικός παράγοντας στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.  

Το αντικείμενο της προτεινόμενης εφαρμογής θα εστιάζει στην ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα περιγράφουν τη διαθεσιμότητα των χώρων 

στάθμευσης, μέσω της μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, στη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας της πόλης, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη 

μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών ρύπων. Η εφαρμογή θα στηρίζεται στην 

ιδέα της απομακρυσμένης διαχείρισης των χώρων στάθμευσης, βελτιώνοντας σε 

μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα στις πράξεις προς όφελος των κατοίκων, των 

επισκεπτών, των έμπορων και της διαχείρισης της κινητικότητας.  

 

 

Εικόνα 4.3: Ενδεικτική χωρική οργάνωση της εφαρμογής Ευφυούς Στάθμευσης 

                                                           
15 World Business Council for Sustainable Development, Mobility 2030: Meeting the challenges to 

sustainability, July 2004 
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Η προτεινόμενη εφαρμογή “Ευφυούς Στάθμευσης” θα περιλαμβάνει ένα 

σύνολο φυσικών και ψηφιακών μερών τα οποία θα είναι: 

• Αισθητήρες: Αποτελούν τη βάση του συστήματος, λειτουργούν με μαγνητική 

επαγωγή, και τοποθετούνται με εύκολο τρόπο στο χώρο των παρόδιων 

θέσεων στάθμευσης, είτε επιφανειακά, είτε ενσωματωμένοι στο οδόστρωμα. 

Οι αισθητήρες συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά όπως η αυτονόμηση σε 

ενέργεια, η ανθεκτικότητα και η εντελώς ασύρματη λειτουργία.  

 

 

Εικόνα 4.4: Αναπαράσταση της λειτουργίας της εφαρμογής Ευφυούς 

Στάθμευσης 

• Ασύρματο δίκτυο: Αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο μέρος του συστήματος 

ως βασική υποδομή ευρυζωνικότητας για την ευφυή στάθμευση. Η 

επικοινωνία θα βασιστεί στην τεχνολογία LoraWAN που προσφέρει μοναδικά 

χαρακτηριστικά, όπως η πολύ μεγάλη εμβέλεια και η χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, τα δίκτυα LoraWAN αποτελούν χαμηλής ισχύος 

δίκτυα, που προορίζονται για την αποστολή και την λήψη μικρών πακέτων 

δεδομένων. Η εμβέλεια αυτών των δικτύων μπορεί να ξεπεράσει σε ακτίνα τα 

δεκαπέντε χιλιόμετρα.  

• Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών: Πρόκειται για υφιστάμενες 

πινακίδες του Δήμου που έχουν εγκατασταθεί σε σημεία του οδικού δικτύου, 

και θα ενημερώνουν τους οδηγούς για τη διαθεσιμότητα των θέσεων 

στάθμευσης. 
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• Εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για κινητά τηλέφωνα: H εφαρμογή θα 

καθοδηγεί τους οδηγούς απευθείας στους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. 

Θα υποδεικνύει  τον αριθμό και τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων στα 

κοντινά οικοδομικά τετράγωνα μέσω απεικόνισης σε ψηφιακό χάρτη.  

 

 
 

Εικόνα 4.5: Εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για κινητά τηλέφωνα 

 

Οι οδηγοί θα μπορούν ακόμα να συμβουλευτούν την εφαρμογή πριν φύγουν από το 

σπίτι, ώστε με βάση τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων να αποφασίσουν αν 

θα μετακινηθούν με άλλο μέσο ή τρόπο στον προορισμό τους.  

• Εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης: H εφαρμογή κεντρικού ελέγχου θα 

αποτελεί το κέντρο του ολοκληρωμένου συστήματος, και θα βασίζεται σε 

τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud-based application). Θα  προσφέρει 

τη δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης όλων των στοιχείων που 

συγκεντρώνονται στο σύστημα, και θα υλοποιεί τις εκάστοτε υποστηρικτικές 

λειτουργίες. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή θα παρουσιάζει τα πρότυπα 

στάθμευσης, και θα παρακολουθεί τη βελτίωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης και την ευκολία της κίνησης, παρέχοντας χρήσιμα στατιστικά 

στους αρμόδιους φορείς. 

 

4.3.2.2 Σταθμοί Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
  

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αντικαταστήσουν 

έναν μεγάλο αριθμό συμβατικών οχημάτων. Τα πλεονεκτήματα τους είναι οι χαμηλές 

εκπομπές ρύπων, και η οικονομία στην κατανάλωση που επιτυγχάνεται λόγω της 

υψηλής απόδοσης των ηλεκτροκινητήρων σε σχέση με τους συμβατικούς κινητήρες 

εσωτερικής καύσης, καθώς οι τελευταίοι έχουν μεγάλες θερμικές απώλειες 

ενέργειας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν επίσης μικρότερη δαπάνη όσον αφορά 

στη συντήρησή τους, ενώ η σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για περιορισμό της ηχορύπανσης στα αστικά 

κέντρα. 
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Εικόνα 4.6: Σταθμός φόρτισης αυτοκινήτων με φωτοβολταϊκά πάνελ. 

 

Ήδη, αργά αλλά σταθερά η ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος στα αναπτυγμένα 

κράτη, καθώς αυξάνονται οι σταθμοί επαναφόρτισης, και παράλληλα βελτιώνονται 

τα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτονομία και 

χαμηλότερη τιμή. Στην Ελλάδα προς το παρόν η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι 

περιορισμένη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη φορολογικών κινήτρων, 

αλλά και στην απουσία επαρκών υποδομών για την επαναφόρτισή τους όποτε 

χρειαστεί. 

 Το προτεινόμενο δίκτυο σταθμών φόρτισης θα αποτελείται από έναν αριθμό 

σταθμών ημιταχείας (ΑC) και ταχείας φόρτισης (DC), που θα καλύπτουν την ανάγκη 

των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για ανοιχτές, ασφαλείς και εύκολα 

προσβάσιμες υποδομές ανεφοδιασμού των οχημάτων τους. Οι πρώτοι θα παρέχουν 

εναλλασσόμενο ρεύμα, ενώ οι δεύτεροι θα παρέχουν συνεχές ρεύμα, και θα 

επιτρέπουν μια επαναφόρτιση σε ποσοστό 85% - 90% της μπαταρίας να διαρκεί από 

25 έως 45 λεπτά (ανάλογα και με τον τύπο του οχήματος, τη χωρητικότητα των 

μπαταριών του και την εξωτερική θερμοκρασία). Το ρεύμα των προτεινόμενων 

σταθμών φόρτισης θα εξασφαλίζεται, επίσης, μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ που θα 

διαθέτουν στα στέγαστρά τους. Για την ενεργοποίηση των σημείων φόρτισης θα 

απαιτείται η αναγνώριση και ταυτοποίηση του χρήστη, που μπορεί να γίνεται με τη 

χρήση ειδικής κάρτας RFID ή με τη χρήση ειδικής mobile εφαρμογής.  

 

4.3.3 Ενέργεια 
 

Όσο οι ενεργειακές ανάγκες των μεγάλων πόλεων αυξάνονται, τόσο 

μεγαλώνει και η απαίτηση για εξυπνότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και της 

ενέργειας. Με δεδομένο ότι η αστικοποίηση αυξάνεται και το 66% της ενέργειας 
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παγκοσμίως καταναλώνεται στις πόλεις, δημιουργείται αναπόφευκτα η ανάγκη για 

καινοτόμες παρεμβάσεις και δράσεις που στόχο θα έχουν την βέλτιστη κατανάλωση 

και παραγωγή ενέργειας, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήμα. Ενδεικτικά 

έργα που προτείνονται στον τομέα της Ενέργειας είναι τα ακόλουθα:   

• Χρήση λαμπτήρων τεχνολογίας LED και σύστημα για την ευφυή 

διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης 

• Συστήμα παρακολούθησης (monitoring) και αυτοματισμοί για την 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια 

• Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με 

συστήματα ΤΠΕ για την δημιουργία κτηρίων με θετικό ενεργειακό 

ισοζύγιο (positive energy buildings) 

 

4.3.3.1 Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού 
 

H παρούσα δράση έχει ως σκοπό να μετατρέψει το σύστημα φωτισμού 

περιοχών του Δήμου Ιωαννιτών σε «έξυπνο», προσφέροντας τη δυνατότητα 

διαχείρισης κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά με την επιλογή έναυσης / τερματισμού 

λειτουργίας, μεταβολής επιπέδου φωτισμού, καθώς και επίβλεψη της κατάστασής 

του.  

 

 

Εικόνα 4.7: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού με LEDs. 

 

Τέτοια συστήματα καθιστούν επίσης εφικτή την εφαρμογή έξυπνων σεναρίων 

χρήσης, όπως τη διαχείριση του φωτισμού βάσει καιρού / θερμοκρασίας, κίνησης 

ανθρώπων / αυτοκινήτων, ή συνδυασμού περισσοτέρων παραμέτρων. Όλες οι 
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λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσα από ένα ευέλικτο και φιλικό στην χρήση 

περιβάλλον εργασίας, υλοποιημένο πάνω σε πλατφόρμα νέφους (προσβάσιμη από 

οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή). Η παρούσα δράση σε συνδυασμό με 

LED φωτιστικά σώματα, μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 

μέχρι και 80% (ως 70% από το φωτιστικό σώμα και επιπλέον 10% από την διαχείριση), 

παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και 

ευκολία στη συντήρηση και υποστήριξη της υποδομής.  

 

4.3.3.2 Σύστημα Παρακολούθησης Ενεργειακής Κατανάλωσης 
 

Η συνεχής αύξηση που παρατηρείται στην κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια 

είναι τόσο ποσοτική, καθώς καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια σε απόλυτο 

μέγεθος, όσο και ποιοτική, επειδή χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τον 

ηλεκτρισμό. Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη 

σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας η οποία μπορεί επιτευχθεί σε ένα κτίριο, έχει 

η ενεργειακή συμπεριφορά του χρήστη. Από την μη ορθολογική χρήση του κτιρίου 

και των συστημάτων του, μπορεί να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση ενός 

κτιρίου.  

 

 

 

Εικόνα 4.8: Σύστημα δικτύου έξυπνων μετρητών. 

 

Οι έξυπνες συσκευές μέτρησης (smart energy meter) και οι συνοδευτικές 

πλατφόρμες παρακολούθησης επιτρέπουν την κατανόηση και τον έλεγχο  του 

ενεργειακού προφίλ ενός κτηρίου. Διευκολύνουν στη μείωση ή στην μετακίνηση της 

χρήσης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, και βοηθούν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου. Τα συστήματα έξυπνης 

παρακολούθησης συλλέγουν συνεχώς δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, και βοηθούν στην ερμηνείας τους μέσα από στιγμιαία και 

ιστορικά στοιχεία, καθώς και στις αντίστοιχες προσαρμογές. Παράλληλα πολλές 

εγκαταστάσεις μπορούν να αναλυθούν ταυτόχρονα κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ 
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πολλαπλών συσκευών μέτρησης ή μεταξύ χρονικών περιόδων. Τα συστήματα 

έξυπνης παρακολούθησης επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι διάφορες ενέργειες που 

λαμβάνονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν εφαρμοστή πλήρως και 

αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματά. 

 

 

 

Εικόνα 4.9: Κεντρική πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων. 

 

4.3.3.3 Δημιουργία Κτηρίων με Θετικό Ενεργειακό Ισοζύγιο 
 

H παρούσα δράση έχει ως σκοπό την αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων ώστε 

να καταστούν ενεργειακά αποδοτικά και «θετικής ενέργειας». Κτίρια τα οποία 

παράγουν παραπάνω ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουν στη διάρκεια ενός 

έτους (έχουν δηλαδή περίσσεια ενέργειας) ονομάζονται «θετικής ενέργειας». Η 

εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο 

σχεδιασμό του κτιρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και 

συστημάτων, και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων 

ενεργειακών συστημάτων η οποία προϋποθέτει την άριστη ποιότητα του σχετικού 

εξοπλισμού και της εγκατάστασής του16, 17. 

 

                                                           
16 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) - http://www.cres.gr/  
17 Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΙΝΖΕΒ) - http://inzeb.org  

http://www.cres.gr/
http://inzeb.org/
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Εικόνα 4.10: Παράδειγμα κτηρίου με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο. 

 

Οι επεμβάσεις ενέργειας σε ένα κτίριο μπορεί να αφορούν:   

• Το κτιριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα 

ανοιγμάτων, παθητικά ηλιακά συστήματα) 

• Τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης) 

• Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και τις 

ηλεκτρικές συσκευές 

• Την ορθολογική χρήση του κτιρίου και την αξιοποίηση των δομικών 

του στοιχείων 

• Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές π.χ. φωτοβολταϊκά 

Συστήματα, επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου. 

 

4.3.4 Αστικό Περιβάλλον 
 

Η ανάδειξη και βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγική επιλογή 

του Δήμου Ιωαννιτών προς την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής για τους δημότες του, 

την αστική βελτίωση και προστιθέμενη αξία για τις γειτονιές του, την ανάδειξη 

ολόκληρου του δυναμικού της πόλης με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη 
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οικονομία, υπέρ μιας πόλης όπου η φύση θα έχει ένα πρωταρχικό ρόλο για την 

ισορροπία της. 

 

4.3.4.1 Παρακολούθηση Αντλιοστασίων 
 

Η παρούσα δράση αναφέρεται στην βελτίωση και την εφαρμογή προηγμένης 

τεχνολογίας στον εξοπλισμό αντλιοστασίων. Η βελτίωση κρίνεται επιβεβλημένη, 

λόγω της πεπερασμένης ηλεκτρομηχανολογικής λειτουργίας τους. Με την δράση 

αυτή πρόκειται να αγοραστεί νέα ηλεκτρονική τεχνολογία η οποία θα μετατρέψει τα 

αντλιοστάσια σε πλήρως αυτοματοποιημένα. Βασικός σκοπός του νέου συστήματος 

αυτοματισμού των αντλιοστασίων, είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή 

των αντλιών προς τις ζητούμενες από το δίκτυο ανάγκες. Περαιτέρω σκοπός του 

συστήματος, είναι η παρακολούθηση, η συλλογή δεδομένων και η προστασία του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ως προς τη λειτουργία του σε μη επιτρεπτές 

συνθήκες. Μέσω του νέου συστήματος θα υπάρχουν αυτοματισμοί ελέγχου, οι 

οποίοι θα περιλαμβάνουν : 

• Εκκίνηση – στάση αντλιών. 

• Έλεγχο στάθμης δεξαμενών. 

• Επιτήρηση στάθμης υδροφόρου ορίζοντα. 

• Επιτήρηση ηλεκτρικών παραμέτρων αντλιοστασίων (έλλειψη τάσης, 

παραβίαση ηλεκτρικού πίνακα). 

• Επιτήρηση αγωγών δικτύου για διαρροές (μέτρηση πίεσης, παροχής 

σε χαρακτηριστικά σημεία) χειρισμό βανών παρακολούθηση 

ποιοτικών παραμέτρων νερού (όπως pH, χλώριο, θολότητα, 

θερμοκρασία, αγωγιμότητα κλπ.) 

Με την υλοποίηση του έργου αναμένονται: 

• Ομαλή λειτουργία των μηχανών. 

• Πρόβλεψη βλαβών. 

• Δραστική μείωση στην κατανάλωση ρεύματος. 

• Δραστική μείωση σπασιμάτων και διαρροών στο δίκτυο. 

• Δυνατότητα νυχτερινού ποτίσματος. 

• Δραστική μείωση βλαβών κινητήρων και αντλιών. 

 

4.3.4.2 Παρακολούθηση Περιβάλλοντος 
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Το σύστημα περιλαμβάνει την εγκατάσταση κόμβων μέτρησης περιβαλλοντικών 

παραγόντων, όπου κάθε κόμβος θα μπορεί να ενσωματώνει αισθητήρες για: 

• Μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας της ατμόσφαιρας 

• Μέτρηση αερίων π.χ. Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), 

Oxygen (O2), Ozone (O3), Nitric Oxide (NO), Nitric Dioxide (NO2), Sulfur 

Dioxide (SO2) 

• Μέτρηση σωματιδίων 

• Μέτρηση επιπέδων θορύβου (ήχου) 

• Μέτρηση επιπέδου φωτός (light level) 

• Μέτρηση ποιότητας υδάτων 

Όλες οι μετρήσεις στέλνονται μέσω ασύρματου δικτύου σε κεντρική πλατφόρμα 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα στη συνέχεια παρουσιάζονται 

στους πολίτες με διάφορους τρόπους: μέσω του διαδικτύου, μέσω εφαρμογών για 

κινητά τηλέφωνα ή ακόμα και μεγάλων οθονών που τοποθετούνται σε επιλεγμένα 

σημεία. Έτσι ο Δήμος προσφέρει δομημένη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο στους 

πολίτες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στην επικράτειά του και 

παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξη των περιβαλλοντικών συνθηκών.  

 

 

 

Εικόνα 4.11: Σύστημα δικτύου αισθητήρων παρακολούθησης περιβάλλοντος. 
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4.3.5 Διαβίωση – Πολίτες 
 

Ο τομέας της έξυπνης διαβίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μιας έξυπνης πόλης. Περιλαμβάνει 

πτυχές, όπως η υγεία και πρόνοια, η ασφάλεια, η στέγαση κ.α., και ευελπιστεί στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, στη βέλτιστη αξιοποίηση κοινωνικών 

υποδομών και στην ομαλή ένταξη συλλογικοτήτων. Στον τομέα της πρόνοιας οι νέες 

τεχνολογίες θα στοχεύσουν στη βέλτιστη διαχείριση παραδοσιακών και σύγχρονων 

ζητημάτων (π.χ. εντατικοποίηση της κρίσης, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κλπ.) που 

αφορούν την υγεία των κατοίκων, και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. 

 

4.3.5.1 Βοήθεια στο Σπίτι με Χρήση ΤΠΕ 
 

Η δράση αναφέρεται στη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος 

ηλεκτρονικής βοήθειας μειονεκτούντων ατόμων (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, 

ατόμων με μακροχρόνιες ανάγκες κτλ.), με στόχο την διεύρυνση των υπηρεσιών του 

Δήμου Ιωαννιτών, και την προαγωγή της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες 

υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας, ώστε να αποκτήσουν ποιοτικά μια 

καλύτερη ζωή. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα επιτρέπουν την χρήση και 

ενσωμάτωση τεχνολογιών των πραγμάτων (Internet of Things), καθώς και φορητών 

συσκευών σε σπίτια των τελικών χρηστών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόνομη 

διαβίωση τους και να επιτρέπεται η υποστήριξή τους για μια ανεξάρτητη ζωή, όταν 

και όπου απαιτείται. 

  

 

Εικόνα 4.12: Σύστημα ηλεκτρονικής φροντίδας, αυτόνομης διαβίωσης και 

περίθαλψης κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 

 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να ενισχύσουν 

σημαντικά τα σημερινά μοντέλα υποστήριξης αλλά και περίθαλψης των ατόμων, 

καθιστώντας εφικτή τη στενότερη παρακολούθηση στην καθημερινότητά τους. 

Παράλληλα, μπορούν να βοηθήσουν το άτομο στην καθημερινή του διαβίωση, 

παρέχοντάς του υπηρεσίες για την υποστήριξη των καθημερινών του 
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δραστηριοτήτων, καθώς και ένα δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας με το ιατρικό 

προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη. Στο 

πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

συστήματος μη παρεισφρητικής παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας με 

στόχο την υποστήριξη ομάδων ευπαθών ομάδων (ασθενών, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ) του 

Δήμου Ιωαννιτών.  

Αναλυτικά, οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι της δράσης e-Βοήθεια 

είναι: 

• Εγκατάσταση μη παρεισφρητικού συστήματος για την «παρακολούθηση» του 

ατόμου και του περιβάλλοντός του. Εστιάζοντας στις δομές των σπιτιών των 

επιλεγμένων χρηστών, θα υποστηριχτεί η εγκατάσταση μιας ηλεκτρονικής 

αισθητηριακής μονάδας με χρήση μη παρεισφρητικών μεθόδων, μέσω της 

οποίας θα επιτυγχάνεται η παρακολούθηση παραμέτρων της κατάστασης των 

χρηστών, αλλά και σημαντικών καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Η 

αισθητηριακή μονάδα θα συλλέγει μετρήσεις από αισθητήρες δικτύωσης 

έξυπνου σπιτιού, καθώς και από συσκευές καταγραφής βιοδεικτών (π.χ. 

αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, επίπεδα γλυκόζης αίματος κλπ.) όταν 

αυτό είναι απαραίτητο. Η παρακολούθηση καθημερινών δραστηριοτήτων θα 

βασιστεί στην εξαγωγή συμπεράσματος μέσα από την αναγνώριση της 

κίνησης του ασθενούς στο χώρο, και της χρήσης συσκευών και αντικειμένων 

του σπιτιού. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατό μη 

παρεισφρητικοί αισθητήρες έξυπνου σπιτιού (π.χ. αισθητήρες κίνησης, 

Bluetooth), συνδεδεμένοι σε μια κεντρική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων, 

ενώ θα εξεταστούν καινοτόμες μέθοδοι αναγνώρισης της λειτουργίας 

συσκευών μέσα από την ανάλυση του σήματος που προκύπτει από την 

κεντρική παροχή ρεύματος μιας οικίας. Μέσα από κατάλληλη επεξεργασία, 

τα δεδομένα των επιμέρους αισθητηριακών μονάδων θα μεταφράζονται σε 

σημασιολογικές αποτυπώσεις της κίνησης του ατόμου αλλά και της χρήσης 

συσκευών και αντικειμένων, οι οποίες θα παρέχονται ως είσοδος στο 

σύστημα αναγνώρισης συμπεριφοριστικών δραστηριοτήτων. 

• Μέθοδοι για την αναγνώριση των καθημερινών δραστηριοτήτων ασθενών. 

Θα ενσωματωθούν μέθοδοι για την αναγνώριση καθημερινών 

δραστηριοτήτων των χρηστών μέσα από τη χρήση των δεδομένων που θα 

παρέχει η αισθητηριακή μονάδα του συστήματος. Η υλοποίηση  θα εστιάσει 

στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων που θα μπορούν αφενός να 

λειτουργήσουν στη βάση δεδομένων από όσο το δυνατόν λιγότερους και μη 

παρεισφρητικούς αισθητήρες και αφετέρου, να οδηγούν πέρα από την 

αναγνώριση καθημερινών δραστηριοτήτων και στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς του εκάστοτε χρήστη κατά τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, 

με βασικό σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση ανωμαλιών, καθώς και επειγόντων 

περιστατικών. Αυτές οι μέθοδοι θα λειτουργούν στην τοπική πλατφόρμα του 

συστήματος, η οποία θα συλλέγει τα δεδομένα από την αισθητηριακή 
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μονάδα, και επιπρόσθετα θα συνδέεται με το σύστημα αμφίδρομης 

επικοινωνίας και υποστήριξης απομακρυσμένης περίθαλψης και αυτόνομους 

διαβίωσης. 

• Υλοποίηση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας και υποστήριξης 

απομακρυσμένης φροντίδας. Στόχος είναι η ενίσχυση της αυτόνομης 

διαβίωσης και υποστήριξης ανάμεσα στον εκάστοτε χρήστη και στις δομές 

παροχής κοινωνικής φροντίδας και υγείας του Δήμου, μέσα από: (α) παροχή 

στον ιατρό της δυνατότητας για παρακολούθηση στοιχείων της καθημερινής 

δραστηριότητας και συμπεριφοράς του χρήστη τα οποία συλλέγονται από την 

αισθητηριακή μονάδα και τη μονάδα αναγνώρισης καθημερινών 

δραστηριοτήτων, και (β) παροχή στον χρήστη αλλά και τον ιατρό / συγγενή 

δυνατότητας για άμεση απομακρυσμένη επικοινωνία, π.χ. με ανταλλαγή 

μηνυμάτων και βιντεοκλήσεις. Το σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας θα 

αποτελείται από δύο επιμέρους βασικά τμήματα. Το πρώτο θα είναι μια 

κλινική πλατφόρμα, στην οποία θα έχει πρόσβαση ο εκάστοτε ιατρός, 

ψυχολόγος, κτλ. για επισκόπηση των παραμέτρων κατάστασης και 

συμπεριφοράς του ασθενούς, αλλά και για έναρξη επικοινωνίας όταν κριθεί 

απαραίτητο. Το δεύτερο θα είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα 

λειτουργεί στην κινητή συσκευή (smartphone, tablet) του ασθενούς και θα 

επιτρέπει την άμεση επικοινωνία του, τόσο με θεράποντες ιατρούς όσο και με 

άτομα που παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα. Η εφαρμογή θα 

επικοινωνεί με την τοπική πλατφόρμα του συστήματος, συλλέγοντας 

δεδομένα δραστηριοτήτων του ασθενούς, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και 

συγκρίνοντάς τα με προγραμματισμένες ενέργειες - π.χ. στο πλαίσιο της 

υποστήριξης λήψης φαρμακευτικής αγωγής, η εφαρμογή θα είναι σε θέση, σε 

περίπτωση αναγνώρισης μη λήψης φαρμάκων, να προβεί στην παροχή 

εκτεταμένων υπενθυμίσεων στον ασθενή, καθώς και στην ειδοποίηση του 

ιατρικού προσωπικού, αν κριθεί απαραίτητο. 

 

4.3.6 Οικονομία – Επιχειρηματικότητα 
 

Η ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας αποτελεί τον πυλώνα 

για την διαχρονική ευημερία μιας πόλης και ενός ευρύτερου μητροπολιτικού 

κέντρου. Το εγχείρημα της Έξυπνης Πόλης των Ιωαννίνων, προσδίδει ιδιαίτερη 

δυναμική στην νεανική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, με την σύλληψη 

φρέσκων ιδεών, και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων εφαρμοσμένης 

έρευνας. Στόχος είναι η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στην δημιουργία 

πρωτοτύπων εφαρμογών ή συστημάτων βασισμένα στις ανάγκες της 

καθημερινότητας του πολίτη των Ιωαννίνων, και η αξιοποίηση τους σε 

επιχειρηματικό επίπεδο. Άλλωστε η πόλη χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο 

γνώσεων των νέων της στις νέες τεχνολογίες, χάριν και των πολυάριθμων 

αντίστοιχων τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. Το παρόν σχέδιο 
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απαιτεί αφενός εκκολαπτήρια ανάπτυξης ιδεών και πρωτοτύπων, όπως διαγωνισμοί 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αφετέρου ένα οικοσύστημα αξιοποίησης, 

υποστήριξης και επιτάχυνσης των εν λόγω προϊόντων, μέσω νεοφυών 

επιχειρηματικών σχημάτων. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την συσπείρωση 

εξειδικευμένων γνώσεων σε έναν κόμβο καινοτομίας, με σκοπό την παροχή, 

επιστημονικής, νομικής, οικονομοτεχνικής υποστήριξης.  

 

4.3.6.1 Κόμβος Καινοτομίας (Innovation Ηubs) 
 

Οι κόμβοι καινοτομίας (Innovation Ηubs) είναι είτε δομές 

επιχειρηματικότητας, είτε αυτόνομες κοινότητες που παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη 

σε θέματα σχετικά με τις τεχνολογικές τάσεις, τη γνώση και τη στρατηγική διαχείριση 

της καινοτομίας, καθώς και την αξιοποίηση ιδεών που σχετίζονται με τη βιομηχανία. 

Ουσιαστικά επιτρέπουν την ενεργή μεταφορά γνώσης μεταξύ ερευνητών, 

επιχειρηματικών εμπειρογνωμόνων, βιομηχανίας, και εκπροσώπων του 

ακαδημαϊκού χώρου. Σε ένα κόμβο καινοτομίας, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 

μπορούν να συναντηθούν και να συνδιαλλαγούν με επιστήμονες και 

επιχειρηματικούς εμπειρογνώμονες, και να συζητήσουν πολύπλοκες επιχειρηματικές 

προκλήσεις. 

Η βασική διαφοροποίηση των κόμβων καινοτομίας σε σχέση με τα 

Τεχνολογικά Πάρκα και τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, πηγάζει από το γεγονός ότι 

οι κόμβοι καινοτομίας είναι βασισμένοι στις κοινότητες χρηστών, την ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ τους και γενικά την δικτύωση τους (networking), σε αντίθεση με την 

προσέγγιση της φιλοξενίας σε ευγενές επιχειρηματικό περιβάλλον (θερμοκοιτίδες), 

όπου μόνο η δομή είχε την ευθύνη της δημιουργίας του. Το μοντέλο δε των 

θερμοκοιτίδων που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και στην 

Ελλάδα της κρίσης, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει προβληματικό, καθώς η 

έλλειψη κεφαλαίων περιόρισαν τον ρόλο τους, στην παροχή χώρων φιλοξενίας 

χαμηλού κόστους, χωρίς επιπλέον ουσιαστική υποστήριξη. Στον αντίποδα ένας 

κόμβος καινοτομίας δίδει έμφαση στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω 

της κοινότητας, και όχι στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες μπορούν να είναι ήδη 

υπάρχουσες. Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει στην κατοχή του αναξιοποίητους χώρους, 

στους οποίους μπορούν να φιλοξενηθούν οι κοινότητες χρηστών, αλλά και να 

διαμορφωθούν σε χώρους συνεργασίας (co-working spaces).  
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Εικόνα 4.13: Η συνεισφορά ενός κόμβου καινοτομίας στον κύκλο ζωής του 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Επομένως, ένας κόμβος καινοτομίας αποτελεί ένα σημείο συνάντησης και 

σύγκλησης μιας κοινότητας, ή οποία είναι και το βασικό συστατικό και κινητήριος 

μοχλός. Στην κοινότητα αυτή τα μέλη έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα – ρόλο, και δεν 

είναι απρόσωπα. Η κοινότητα δεν είναι μια απλή ομάδα ανθρώπων, αλλά 

διακατέχεται από συνευθύνη και συμπληρωματικότητα. Το γεγονός αυτό συχνά 

οδηγεί σε υψηλότερη ενεργοποίηση των μελών, έχοντας υψηλότερη έμπνευση και 

κίνητρο. Οι ειδικότητες της κοινότητας είναι τέτοιες ώστε να προάγουν όλες τις 

πτυχές του κύκλου ζωής ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Εικόνα 20).  

Ένα άλλο βασικό στοιχείο των κόμβων καινοτομίας είναι ο αυτοοργανωτικός 

και προσαρμοστικός χαρακτήρας τους. Επομένως, η δομή δεν δρα ιεραρχικά αλλά τα 

πάντα προκύπτουν από την πρωτοβουλία των χρηστών. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του 

Δήμου Ιωαννιτών στο εγχείρημά του κόμβου δεν θα είναι ηγετικός με την ιεραρχική 

έννοια, αλλά υποστηρικτικός και διεκπεραιωτικός, με σκοπό την διευκόλυνση των 

διαδικασιών. Απώτερος στόχος είναι ο κόμβος καινοτομίας να αποτελέσει και το 

εφαλτήριο για την δημιουργία νέων ιδεών και προκλήσεων της Έξυπνης πόλης των 

Ιωαννίνων, μέσω της ενεργοποίησης των πολιτών της, και της διοργάνωση δράσεων 

και διαγωνισμών καινοτομίας. 

 

4.3.6.2 Διαγωνισμοί Καινοτομίας 
 

Οι διαγωνισμοί καινοτομίας αποτελούν πλέον σημαντικό και ιδιαίτερο μέσο 

για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η κουλτούρα της ανάπτυξης νεοφυών 
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επιχειρήσεων (start-ups) εκδηλώνεται σε πολλές πτυχές της οικονομικό-κοινωνικής 

δραστηριότητας, και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλαίσιο των 

έξυπνων Πόλεων. Στόχος των διαγωνισμών καινοτομίας είναι η αξιοποίηση των 

ικανοτήτων των ίδιων των πολιτών στην αποκωδικοποίηση των προβλημάτων και 

των στρεβλώσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, και οι επίλυση 

τους με αρωγό τις σύγχρονες τεχνολογίες (mobile applications, εφαρμογές νέφους, 

ευφυείς συσκευές κοκ). Είναι κοινός τόπος πλέον ότι οι διαγωνισμοί καινοτομίας 

αποτελούν τεχνολογικά γεγονότα (events) που εντείνουν το πάθος για την ψηφιακή 

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και λειτουργούν ως χώροι κοινωνικής 

μάθησης για την ανάπτυξη της έξυπνης αστικοποίησης, ενώ παράλληλα 

ενεργοποιούν την επιθυμία και την πίστη στην επιχειρηματική ζωή και την ψηφιακή 

διακυβέρνηση. 

Στο πλαίσιο των δράσεων των έξυπνων πόλεων, οι διαγωνισμοί οργανώνονται 

τακτικά ως «τεχνολογικές εκδηλώσεις» για την προώθηση της καινοτομίας, της 

επιχειρηματικότητας, και την ανάπτυξη των τοπικών εγχώριων οικονομιών. 

Υπάρχουν διαγωνισμοί, όπως είναι οι διαγωνισμοί Hackathon, οι οποίοι απαιτούν 

ταχείες διαδικασίες και έντονους ρυθμούς υλοποίησης. Στόχος των διαγωνισμών 

καινοτομίας του Δήμου Ιωαννιτών είναι να αυξήσει την ποιότητα των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων, δίδοντας επαρκές χρονικό διάστημα υλοποίησης. Άλλωστε σκοπός 

είναι η χρήση των ίδιων των εφαρμογών από τις υπηρεσίες του δήμου. Ως εκ τούτου, 

ένα χρονικό διάστημα της τάξεως των τριών ημερών ή μιας εβδομάδας δεν κρίνεται 

επαρκές, ώστε να παραχθεί εφαρμογή έτοιμη προς χρήση, έχοντας περάσει βασικούς 

ελέγχους πιστότητας και αξιοπιστίας. 

Όσον αφορά την οργάνωση των ίδιων των διαγωνισμών, ετερογενείς ομάδες 

έργου προχωρούν στην παραγωγή πρωτότυπων συστημάτων (prototypes) σε ένα 

πλαίσιο προκλητής καινοτομίας (innovation by challenge), καθοδηγούμενης είτε από 

τις ιδέες των πολιτών, είτε από τα δεδομένα και τις κατευθύνσεις του διαγωνισμού. 

Οι ομάδες εργασίας μπορούν να αποτελούνται από  μηχανικούς και τεχνικούς 

λογισμικού, ηλεκτρονικούς, επαγγελματίες προώθησης, επιχειρηματίες και άτομα 

άλλων ενδιαφερόντων με σκοπό να συνεργάζονται συμπληρωματικά και να 

παράγουν πρωτότυπες λύσεις σε ένα σύνολο προβλημάτων. Οι θεματολογία των 

προκλήσεων κάθε διαγωνισμού εν γένει ποικίλει, εστιάζοντας είτε σε πάγια ζητήματα 

που ταλανίζουν τους πολίτες, είτε σε θέματα επικαιρότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται 

κοινωνικές ή περιβαλλοντικές προκλήσεις, οικονομικά της Πόλης και των πολιτών, 

δίκτυα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ποιότητα ζωής. 

Για λόγους διαφάνειας των διαγωνισμών καινοτομίας, κάθε ένας από αυτούς θα έχει 

περιορισμένη θεματολογία, ώστε η κρίση για την χρηστικότητα του κάθε 

πρωτότυπου να μην επηρεάζεται από το πεδίο εφαρμογής.  

Οι διαγωνισμοί καινοτομίας που προτείνονται θα διαρκούν 2 μήνες, ώστε το 

χρονικό διάστημα να είναι επαρκή για την ολοκλήρωση εφαρμογής έτοιμης προς 

χρήση από τις υπηρεσίες του δήμου ή τους πολίτες. Αναλύοντας ενδεικτικά τις 

δράσεις ενός τυπικού διαγωνισμού καινοτομίας, αυτές χωρίζονται σε 3 φάσεις. Την 
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φάση σχεδιασμού, την φάση υλοποίησης και την φάση παρουσίασης. Η πρώτη φάση 

ξεκινά με εναρκτήριες εκδηλώσεις από τον Δήμο όπου θα τεθούν λεπτομέρειες της 

θεματολογίας και των επιδιώξεων, θα εκτεθούν ιδέες και θα οργανωθούν οι ομάδες 

εργασίας. Στην συνέχεια οι ομάδες θα αφοσιωθούν στην προσπάθεια της 

υλοποίησης, και του επιχειρηματικού πλάνου. Στις ομάδες εργασίας δίνεται να 

παραχωρηθεί χώρος στο Hub Καινοτομίας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με 

εκδηλώσεις για τις παρουσιάσεις των έργων που υλοποιήθηκαν, και την διαδικασία 

αξιολόγησης. Οι διαγωνισμοί καινοτομίας μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα 

συναρπαστικοί, ανταγωνιστικοί, αγχωτικοί, απογοητευτικοί και καρποφόροι. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να αναπτύξουν μια ιδέα έργου, κάποιες φορές από το μηδέν, 

να σχεδιάσουν και να επανασχεδιάσουν το έργο, να κατασκευάσουν μία εφαρμογή 

κινητού ή ένα πρωτότυπο σύστημα, να προσδιορίσουν την τεχνολογική στάθμιση της 

αγορά, να παρουσιάσουν συνοπτικά τις οικονομικές προοπτικές του έργου, αλλά και  

να γαλουχηθούν στις αρχές της  συλλογικότητας και της συνεργατικότητας. 

 

Φάση Σχεδιασμού 
(Εναρκτήριες 
Εκδηλώσεις) 

Φάση Υλοποίησης 
(Υλοποιήσεις από τις 

ομάδες σε χώρους του 
Hub) 

Φάση Παρουσιάσεων 
(Παρουσιάσεις έργων 

και ανάδειξη των 
Νικητών) 

• Σύνθεση και 
προετοιμασία 
ιδεών 

• Εγγραφή των 
χρηστών που 
έχουν δηλώσει 
συμμετοχή 

• Γνωριμία με τους 
χρηματοδότες του 
διαγωνισμού 

• Συνοπτική 
παρουσίαση 
(pitching) των 
ιδεών 

• Στελέχωση των 
ομάδων από τους 
εγγεγραμμένους 
χρήστες και 
γνωριμία 

• Καταγραφή των 
δράσεων ανά 
ομάδα 

• Έναρξη Έργου: 
Τεχνικές 
προδιαγραφές και 
διευκρινήσεις 

• Δημιουργία 
workshops και 
ανάθεση 
μεντόρων 

• Υλοποίηση των 
συστημάτων του 
έργου 

 

• Επαφές με 
μέντορες για την 
τελική  

• Προετοιμασία των 
ομάδων για την 
παρουσίαση του 
έργου 

• Παρουσιάσεις των 
έργων και 
διαδικασία 
κρίσεων 

• Δικτύωση μεταξύ 
των 
συμμετεχόντων 

Πίνακας 2: Ένα τυπικό πρόγραμμα ενός διαγωνισμού καινοτομίας 
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Οι δεξιότητες που διαθέτουν τα μέλη της ομάδας και η δυναμική της ομάδας 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποικιλία των έργων που μπορούν να επιδιωχθούν. 

Επιπλέον, οι γνώσεις και η εμπειρία των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών 

προώθησης αποτιμώνται ως σημαντικές για την παροχή σχετικών κατευθύνσεων και 

δεξιοτήτων μάρκετινγκ στην ομάδα, με σκοπό να πεισθεί η κριτική επιτροπή για τις 

εμπορευματικές προοπτικές του πρωτοτύπου. Σαφής στόχος άλλωστε των 

διαγωνισμών είναι η μετουσίωση των επιτευγμάτων σε επιχειρηματικό επίπεδο, με 

σκοπό να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην έξυπνη 

πόλη των Ιωαννίνων. 

 

4.3.7 Τουρισμός – Πολιτισμός 
 

Τα τελευταία χρόνια η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αποφασιστικό και καθοριστικό παράγοντα 

για την ενίσχυση και την διεθνή της ανταγωνιστικότητα μπορεί να διαδραματίσει η 

υιοθέτηση, διάχυση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η βιομηχανία του 

τουρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, και 

επηρεάζεται θετικά από την υποστήριξη που προσφέρουν οι τεχνολογίες 

επικοινωνιών, τα πολυμέσα και τα πληροφορικά συστήματα. Η άμεση παροχή 

κατάλληλων υπηρεσιών, την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρήστη και με τον 

πλέον κατάλληλο τρόπο μπορεί να διαφοροποιήσει και να αυξήσει την 

ελκυστικότητα των τουριστικών προϊόντων και προορισμών. Ενδεικτικά έργα που 

προτείνονται στον τομέα του Τουρισμού - Πολιτισμού είναι τα ακόλουθα: 

 

4.3.7.1 Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής με Χρήση Beacons 

Τα beacons είναι ένα είδος τεχνολογίας μικρο-εντοπισμού χαμηλού κόστους 

που χρησιμοποιεί Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (Bluetooth Low Energy 4.0) και 

μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε τοποθεσία ή αντικείμενο. Μεταδίδουν 

δεδομένα τα οποία μπορούν να λάβουν και να εκμεταλλευτούν τα σύγχρονα κινητά 

τηλέφωνα και tablets, ξεκλειδώνοντας την αναγνώριση μέσω μικρο-εντοπισμού και 

βάσει περιεχομένου. 
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Εικόνα 4.14: Αρχή λειτουργίας beacons. 

Η εφαρμογή τουριστικής προβολής με χρήση beacons θα επιτρέψει την 

υλοποίηση θεματικών τουριστικών πακέτων που περιλαμβάνουν περιπατητικές και 

όχι μόνο διαδρομές, για τη γνωριμία με την περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών μέσα από 

ένα εναλλακτικό είδος τουρισμού. Ο στόχος είναι τριπλός:  

• βελτίωση της γενικότερης εμπειρίας όλων των χρηστών, εντόπιων και 

επισκεπτών,  

• ανάδειξη του φυσικού κάλλους, αλλά και της ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής μέσα από έξυπνες τεχνολογίες, και  

• προσέλκυση ενός νέου τουριστικού κοινού. 

Η εφαρμογή τουριστικής προβολής θα δημιουργήσει καινοτομία σε τρία 

επίπεδα:  

• σε τεχνολογικό επίπεδο, ενσωματώνοντας μια νέα μορφή αισθητήρων 

τοποθεσίας με βάση το Bluetooth, για να επισημάνει τις θεματικές διαδρομές 

και να παρέχει, διακριτικά, πληροφορίες και πλοήγηση στους χρήστες.  

• σε επίπεδο περιεχομένου, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας διαδρομές, και 

εμπλουτίζοντάς τες προσεκτικά με πληροφορίες, κατηγοριοποιώντας τες σε 

διασυνοριακά θεματικά τουριστικά πακέτα.  

• σε κοινωνικό επίπεδο, ενσωματώνοντας προηγμένες λειτουργίες για την 

προώθηση της κοινωνικοποίησης των χρηστών, αλλά και την προώθηση της 

εμπειρίας πλοήγησης με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Ο τελικός στόχος της εφαρμογής είναι να λειτουργήσει όχι απλά ως μια ακόμα 

εφαρμογή τουρισμού, αλλά:  

• ως μια καινοτόμος εφαρμογή ενώνοντας τα αξιοθέατα του Δήμου Ιωαννιτών 

και τις χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες μαζί με τους τοπικούς 

επιχειρηματίες και την τοπική αγορά, και  
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• ως μία σύγχρονη πιλοτική υποδομή έξυπνης πόλης χρησιμοποιώντας 

αισθητήρες τελευταίας γενιάς με σημαντικές δυνατότητες επεκτασιμότητας. 

 

 

Εικόνα 4.15: Περιγραφή εφαρμογής τουριστικής προβολής με χρήση beacons. 

 

Οι βασικές λειτουργίες και δράσεις της εφαρμογής τουριστικής προβολής με 

χρήση beacons θα περιλαμβάνουν: 

• Σχεδιασμός και χαρτογράφηση συγκεκριμένων διαδρομών, καθώς και 

καθορισμός του επιπέδου δυσκολίας που διέπει την κάθε διαδρομή. 

• Καθορισμός των διαδρομών που αποτελούν μέρος ενός θεματικού πακέτου. 

• Ανάπτυξη εφαρμογής για λειτουργικά Android και iOS, η οποία θα προσφέρει 

πλοήγηση στο χρήστη, αλλά και επιπλέον πολυμεσικό περιεχόμενο που θα 

εμφανίζεται ανάλογα με τη θέση του.  

• Ανάπτυξη πλατφόρμας συνεργατικότητας και επικοινωνίας των χρηστών σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες 

αλλά και εντυπώσεις από την εκπόνηση μιας διαδρομής, καθώς και να 

σχολιάζουν αναρτήσεις άλλων. 

• Ανάπτυξη επεκτάσεων (add-ons) με τη μορφή πακέτων προκλήσεων 

(challenges) για τουρίστες και επισκέπτες, με στόχο τη δημιουργία κινήτρων 

για επίσκεψη στις προτεινόμενες περιοχές, π.χ.: 

o platinum challenge package όπου ο χρήστης θα επισκέπτεται όλες τις 

εντασσόμενες στο θεματικό πακέτο διαδρομές,  
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o gold challenge package όπου ο χρήστης θα επισκέπτεται μερικές 

διαδρομές ενός θεματικού πακέτου και 

o silver challenge package όπου ο χρήστης θα επισκέπτεται μία ή δύο 

προτεινόμενες διαδρομές. 

 

 

Εικόνα 4.16: Περιγραφή προτεινόμενων θεματικών πακέτων. 

 

Ενδεικτικά προτείνονται τα κάτωθι θεματικά τουριστικά πακέτα και 

διαδρομές που συνδέονται και με τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Ιωαννιτών: 

I. Τουριστικό Θεματικό Πακέτο: «Η πόλη δίπλα στη λίμνη» 

Προτεινόμενες Διαδρομές (2 διαδρομές διαφορετικής δυσκολίας): 

1. Η πρώτη διαδρομή μπορεί να στηρίζεται στα βασικά αξιοθέατα της πόλης 

δίνοντας στον επισκέπτη την πρώτη γεύση από τα Ιωάννινα, βασιζόμενη στη 

φράση: «Περπάτησε, δοκίμασε, διασκέδασε, ζήσε: Από την λίθινη εποχή, 

τους αρχαιοελληνικούς πολιτισμούς, τα Ρωμαϊκά και τα Βυζαντινά 

δεσποτάτα, μέχρι τους Οθωμανούς πασάδες και το σύγχρονο ελληνικό 

κράτος, τα ίχνη της ιστορίας οδηγούν στα αξιοθέατα, που δεν πρέπει να 

χάσεις». 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή μπορεί να διασυνδέει το επιβλητικό κάστρο, μία 

βόλτα δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων, μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο, επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων, 
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και στο Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Παύλος Βρέλλης», καθώς και μια πρώτη 

επαφή με την ξακουστή αργυροχρυσοχοΐα των Ιωαννίνων. 

2. Διαδρομή στο Νησί που μπορεί να περιλαμβάνει το γύρο του Νησιού με 

επίσκεψη στις δύο βυζαντινές μονές με μεγάλη ιστορική και θρησκευτική αξία 

(Φιλανθρωπινών και Στρατηγοπούλου), επίσκεψη στο Μουσείο Αλή Πασά και 

Επαναστατικής περιόδου, καθώς και στις υπόλοιπες μονές του Νησιού. Η 

επίσκεψη στο Νησί μπορεί επίσης να καταλήγει στο Κέντρο Πληροφόρησης 

του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. 

II. Τουριστικό Θεματικό Πακέτο: «Φυσικά Αξιοθέατα» 

Προτεινόμενες διαδρομές: 

1. Μία διαδρομή που θα περιλαμβάνει πεζοπορία κατά μήκος της λίμνης. Η 

διαδρομή θα είναι εμπλουτισμένη με πληροφορίες για τη χλωρίδα και την 

πανίδα της περιοχής, τη γεωλογία και τη γεωγραφία, καθώς και την ιστορία 

αλλά και τη μυθολογία που συνδέεται με τη λίμνη. Οι πληροφορίες θα 

δίνονται στον επισκέπτη, μέσα από την εφαρμογή σε όλο το μήκος της 

διαδρομής, και σε διαφορετικά σημεία. Θα γίνεται αναφορά στην 

Παμβώτιδα, ενώ η Διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πεζοπορία από την 

πλατεία Μαβίλη, μέχρι το «12», τη «Σκάλα», το πάρκο Κατσάρη, τον 

πολυχώρο στα παλιά δημοτικά σφαγεία, την Ακτή Μιαούλη και τον 

παραλίμνιο ποδηλατοδρόμο - πεζόδρομο. 

Τέλος, η διαδρομή, για ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τα φυσικά αξιοθέατα της 

περιοχής, μπορεί να συνδέεται και με επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος, καθώς και 

στο Κέντρο Προβολής Σπηλαίου & Υποδοχής Επισκεπτών «Άννα Πετροχείλου». 

 

4.3.7.2 Πλατφόρμα Ioannina City Pass  
 

Η πλατφόρμα Ioannina City Pass θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη 

λειτουργικότητα για την παροχή υπηρεσιών αστικών τουριστικών καρτών (city pass). 

Οι κάρτες θα επιτρέπουν στους χρήστες την πρόσβαση και την παροχή υπηρεσιών 

από ένα ευρύ σύνολο φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και να επωφεληθούν από 

μια μεγάλη γκάμα προσφορών οι οποίες θα ισχύουν σε μερικά από τα πιο γνωστά 

σημεία της πόλης.  
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Εικόνα 4.17: Παραδείγματα υλοποίησης τουριστικών καρτών. 

 

H πλατφόρμα Ioannina City Pass θα περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες 

και δυνατότητες: 

1. Διαχειριστικό εργαλείο για εύκολη προσθαφαίρεση συνεργαζόμενων φορέων 

(μουσεία, χώροι πολιτισμού, μέσα μεταφοράς, κλπ.) 

2. Διαχειριστικό εργαλείο για έκδοση καρτών. Οι κάρτες θα μπορούν να είναι 

φυσικές ή ψηφιακές, αποθηκευμένες στο κινητό του επισκέπτη. Κάθε κάρτα 

θα έχει συγκεκριμένο πλήθος υπηρεσιών που θα συσχετίζονται με αυτήν και 

με αντίστοιχη τιμή ή έκπτωση ανά υπηρεσία. Οι κάρτες θα μπορούν να λήγουν 

είτε σε συγκεκριμένο χρόνο από την έκδοσή τους, είτε σε συγκεκριμένο χρόνο 

από την πρώτη χρήση τους. 

3. Η επικύρωση των καρτών θα γίνεται μέσα από μια εφαρμογή για κινητές 

συσκευές, χωρίς να απαιτείται η χρήση άλλου εξοπλισμού. 

4. Θα μπορεί να γίνει ανάκληση κάρτας και επανέκδοσή της σε περίπτωση που 

κλαπεί το κινητό του επισκέπτη.  

5. Κάθε κατηγορία κάρτας θα μπορεί να σχεδιαστεί και να γίνει branded με 

διαφορετικό γραφιστικό  

6. Θα μπορούν να προστεθούν επιπλέον υπηρεσίες σε μια κάρτα ακόμα και μετά 

την αγορά της, σαν δώρο ή σαν αναβάθμισή της (με αγορά επιπλέον 

υπηρεσιών) 
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7. Σύστημα B2B μεταπωλητών, ώστε οι μεταπωλητές (agents, ξενοδοχεία, κλπ.) 

να μπορούν να αγοράζουν κάρτες (μεμονωμένα ή σε μεγάλες ποσότητες), και 

να τις στέλνουν σε πελάτες τους. 

8. Σύστημα τιμολόγησης και διαχείρισης πληρωμών. 

9. Πλήρες σύστημα στατιστικών: 

o Επισκέπτες ανά ημέρα/ώρα ανά σημείο. 

o Πλήθος πωλήσεων καρτών ανά κατηγορία κάρτας, ανά συνεργάτη. 

o Συμπεριφορά επισκεπτών (ποια σημεία επισκέπτονται πιο συχνά, 

ποιοι συνδυασμοί σημείων είναι πιο συχνοί) ώστε να μπορούν να 

δημιουργηθούν νέα πακέτα και προσφορές. 

o Σημεία ενδιαφέροντος που δεν έχουν καλή επισκεψιμότητα. 

10. Δυνατότητα για cross-selling μέσω πλατφόρμα διαφήμισης και προσφορών 

που θα είναι διαθέσιμη, και θα κάνει push περιεχόμενο στους επισκέπτες. 

 

4.4 Σύνοψη σχεδίου δράσεων 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συγκεντρωτική απεικόνιση του 

σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την «Έξυπνη Πόλη» του Δήμου 

Ιωαννιτών με τις προτεινόμενες δράσεις άμεσης εφαρμογής. 

 

Άξονας Ειδικοί Στόχοι Προτεινόμενες 
Δράσεις 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

Βασικοί Δείκτες 
Απόδοσης 

AΠ1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΕΣ1.4: Αξιοποίηση 
νέων ΤΠΕ για την 
αναβάθμιση της 
ποιότητας των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους 
πολίτες και τις 
επιχειρήσεις 

E-poleodomia 50.000,00 40% αύξηση των 
δημόσιων υπηρεσιών 
που είναι 
προσβάσιμες από 
τους πολίτες μέσω 
του Διαδικτύου 
 
Αριθμός διαθέσιμων 
εφαρμογών που 
αξιοποιούν τα 
ανοιχτά δεδομένα 

Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα 
Ιστορικού Αρχείου 

40.000,00 
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AΠ2: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΕΣ2.1: Βελτίωση 
συνθηκών 
κυκλοφορίας, 
στάθμευσης και 
οδικής ασφάλειας 

Σύστημα ευφυούς 
διαχείρισης 
θέσεων 
στάθμευσης 

125.000,00 Διαθεσιμότητα 
εφαρμογής (app) του 
συστήματος 
μεταφορών με 
τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες 
 
20% μείωση της 
κυκλοφοριακής 
συμφόρησης 
 
Αριθμός σταθμών 
επαναφόρτισης 
ηλεκτρονικών 
οχημάτων εντός της 
πόλης 

ΕΣ2.2: Ενθάρρυνση 
και ανάπτυξη 
καθαρών μεταφορών 

Σταθμοί 
επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών 
οχημάτων 

500.000,00 

AΠ3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣ3.1: Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
δημοτικού 
ηλεκτροφωτισμού & 
τηλε-διαχείριση 

Σύστημα ευφυούς 
διαχείρισης 
ηλεκτροφωτισμού 

1.250.000,00 Έως 85% μείωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος του 
Δήμου 
 
Έως 50% των 
δημοτικών κτηρίων 
με έξυπνους μετρητές 
 
 Έως 25% της 
συνολικής ενέργειας 
να προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές 

ΕΣ3.2: Ενεργειακή 
αναβάθμιση - 
δημοτικών υποδομών 

Σύστημα 
παρακολούθησης 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 

50.000,00 

ΕΣ3.3: Αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και 
τεχνολογιών 
ενεργειακής 
αναβάθμισης σε 
δημοτικά κτίρια 

Δημιουργία 
κτηρίων με θετικό 
ενεργειακό 
ισοζύγιο 

2.500.000,00 

AΠ4: ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΣ4.1: Διατήρηση και 
βελτίωση του 
περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων 

Παρακολούθηση 
αντλιοστασίων 
 

75.000,00 Διαθεσιμότητα 
ολοκληρωμένου 
συστήματος για τα 
αντλιοστάσια  
 
Έως 10 σταθμοί  
μέτρησης εκπομπών 
αερίων και 
μικροσωματιδίων 
 
30% βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα 
 
Πλήρης προστασία 
ευπαθών ομάδων  

ΕΣ4.2: Αναβάθμιση 
του οικιστικού 
περιβάλλοντος 

Παρακολούθηση 
περιβάλλοντος 

50.000,00 
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AΠ5: ΔΙΑΒΙΩΣΗ - 
ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΕΣ5.1: Βελτίωση 
υποδομών & 
επιπέδου 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας 

Βοήθεια στο σπίτι 
με χρήση ΤΠΕ 

50.000,00 Έως 50 ευπαθή άτομα 
με πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές 
υποδομές υγείας – 
πρόνοιας  
 

AΠ6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΣ6.1: Ενίσχυση 
πρωτοβουλιών για 
την αντιμετώπιση της 
ανεργίας 

Κόμβος 
καινοτομίας 
(Innovation Ηubs) 

300.000,00 Έως 25% αύξηση στην 
ίδρυση νέων 
καινοτόμων 
εταιρειών ανά έτος 
 
Έως 10% αύξηση του 
ΑΕΠ της περιοχής που 
προέρχεται από 
καινοτόμα προϊόντα  
 

ΕΣ6.2: Διαμόρφωση 
ανταγωνιστικού 
επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος με 
επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό 
και στην κοινωνία της 
γνώσης 

Διαγωνισμοί 
καινοτομίας 

25.000,00 

AΠ7: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΕΣ7.1: Αναβάθμιση 
υποδομών, 
εξοπλισμού και 
υπηρεσιών τουρισμού 
του Δήμου 

Εφαρμογή 
τουριστικής 
προβολής με 
χρήση beacons 

50.000,00 35% αύξηση της 
επισκεψιμότητας 
 
100% αύξηση των 
παρεχόμενων 
τουριστικών 
υπηρεσιών  
 
Έως 10% αύξηση του 
εργατικού δυναμικού 
που ενασχολείται με 
τον δημιουργικό 
τομέα 

ΕΣ7.2: Αναβάθμιση 
υφιστάμενων και 
ανάπτυξη νέων 
μορφών τουρισμού 

Πλατφόρμα 
Ioannina City Pass 

35.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  5.100.000,00  

 

 

4.5 Χρονικός προγραμματισμός σχεδίου δράσεων 
 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» του Δήμου Ιωαννιτών θα 

εφαρμοστεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Επομένως το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων θα είναι εντός της 

επιλέξιμης περιόδου χρηματοδότησης, και με την υλοποίηση των περισσότερων 

έργων να ξεκινάει εντός του 2018. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης υπολογίζεται να 

είναι το τέλος του 2022. Ο εν λόγω χρονικός προγραμματισμός αποτυπώνεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα τύπου GANTT. 
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α’ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 2018 2019 2020 2021 2022  

 Δίμηνο 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

 

Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης 
Θέσεων Στάθμευσης 

                              

 

 

Βοήθεια στο Σπίτι με Χρήση 
ΤΠΕ 

                              

 

 

Εφαρμογή Τουριστικής 
Προβολής με Χρήση Beacons 

                              

 

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
Ιστορικού Αρχείου 

                              
 

 

E-poleodomia                               

 

 

Διαγωνισμοί Καινοτομίας                               

 

 

Σύστημα Παρακολούθησης 
Ενεργειακής Κατανάλωσης 

                              

 

 

Παρακολούθηση 
Αντλιοστασίων 

                              

 

 

Παρακολούθηση 
Περιβάλλοντος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Β’ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

2018 2019 2020 2021 2022 

Δίμηνο 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Σύστημα Ευφυούς 
Διαχείρισης 
Ηλεκτροφωτισμού 

                                                            

Κόμβος Καινοτομίας 
(Innovation Ηubs) 

                                                            

Πλατφόρμα Ioannina City 
Pass 

                                                            

Σταθμοί Επαναφόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων 

                                                            

Δημιουργία Κτηρίων με 
Θετικό Ενεργειακό Ισοζύγιο 

                                                            

 

Υπόμνημα 

Ένταξη Πράξης 

Διαγωνιστική Διαδικασία - Διαδικασία Ανάθεσης 

Ανάθεση - Συμβασιοποίηση 

Υλοποίηση 
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4.6 Πηγές χρηματοδότησης 
 

Η Στρατηγική για την Έξυπνη Πόλη του Δήμου Ιωαννιτών θα βασιστεί κατά 

κύριο λόγο σε πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 

Ηπείρου 2014-202018. Το ΠΕΠ Ηπείρου έχει επιδίωξη την υλοποίηση μία στρατηγικής 

«Έξυπνης Εξειδίκευσης» εστιασμένης σε επιλεγμένους κλάδους στους οποίους η 

Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι τομείς εστίασης 

είναι:  

1. Πρωτογενής τομέας – μεταποίηση – αγροδιατροφή – γαστρονομία.  

2. Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία.  

3. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα.  

4. Υγεία και Ευεξία. 

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος, έχει διαμορφωθεί ένα 

συνεκτικό πλέγμα πέντε Αξόνων Προτεραιοτήτων (ΑΠ):  

• Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των ΤΠΕ (ΑΠ1).  

• Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΑΠ2).  

• Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΑΠ3).  

• Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (ΑΠ4).  

• Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 

διακρίσεων (ΑΠ5). 

 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΠΟΣΟ 

ΤΑΜΕΙΟ Τύπος Δράσης ΠΟΣΟ (€) 

ΑΠ1 
ΕΠ2c / Τύπος δράσης 2.3.1.1 Ανάπτυξη και 
χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και 
υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. 

500.000 ΕΤΠΑ 
Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

500.000 

ΑΠ2 
ΕΠ4c / Τύπος δράσης: 4.3.1.1. «Αναβάθμιση 
κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτίρια» 

2.000.000 ΕΤΠΑ 

Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή 
του σε "ευφυές κτίριο" ως πυρήνα διοικητικής 
και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών 
υπηρεσιών 

2.000.000 

                                                           
18 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 – 2020, http://peproe.gr/op2020/op  

http://peproe.gr/op2020/op
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ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΠΟΣΟ 

ΤΑΜΕΙΟ Τύπος Δράσης ΠΟΣΟ (€) 

AΠ5 

ΕΠ9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων / Τύπος 
Δράσης 9.6.1.1. «Ολοκληρωμένα τοπικά 
προγράμματα για την προώθηση της 
απασχόλησης» 

1.000.000 ΕΚΤ 
Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την 
προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

1.000.000 

 

Στα πλαίσια του ΑΠ1 έχει δημοσιευτεί η Πρόσκληση 57/2018 με τίτλο  

«Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)» και μοναδικό 

δικαιούχο το Δήμο Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 500,000 Ευρώ για την 

υποβολή έργων έξυπνης διαχείρισης υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών19.  

Παράλληλα, πρόθεση του Δήμου είναι να διεκδικηθούν πόροι για δράσεις 

που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και από άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) η οποία 

προσβλέπει στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και αντιμετώπισης των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές αρχές για θέματα που 

σχετίζονται με ενέργεια, αστική φτώχεια, ενδυνάμωση του τοπικού 

πληθυσμού20. 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT, το οποίο διευκολύνει τις πόλεις να 

συνεργάζονται και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με 

τοπικές προκλήσεις. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο 2016 έγινε δεκτή η αίτηση 

συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο «Δίκτυο Πόλεων RESILIENT EUROPE - 

Ανθεκτική Ευρώπη» του προγράμματος URBACT III, ενώ τον Μάιο 2016 

εγκρίθηκε η χρηματοδότηση δράσεων του Δικτύου21. 

• Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα – 

Αλβανία 2014-2020 22 . Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα παραμεθόριες 

περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα και τέσσερις αλβανικές περιφέρειες, και 

είναι αξίας άνω των 42 εκατ. Ευρώ. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις 

ακόλουθες δύο προτεραιότητες:  

o Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των 

δημόσιων υποδομών· 

o Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

                                                           
19 Πρόσκλησης 57/2018 της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου, http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/603-inv-
57  
20 Urban Innovative Actions, http://www.uia-initiative.eu/en  
21 URBACT NETWORK:RESILIENT EUROPE, http://urbact.eu/resilient-europe  
22 Interreg “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, http://greece-albania.eu/  

http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/603-inv-57
http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/603-inv-57
http://www.uia-initiative.eu/en
http://urbact.eu/resilient-europe
http://greece-albania.eu/
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• Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Ιταλία 2014-

2020” 23 . Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στηρίζοντας 

την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων με κονδύλια άνω των 123 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Επικεντρώνεται στις εξής τρεις προτεραιότητες: 

o Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την 

ανάπτυξη και τις ΜΜΕ που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας 

ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό.  

o Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος.  

o Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών.  

• Πρόγραμμα Πολυμερής Συνεργασίας Interreg “Μεσόγειος”24 . Στα πλαίσια 

του προγράμματος ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο έργο MOTIVATE25 με 

στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής του πλήθους (πολιτών αλλά και 

τουριστών), μέσω της αντιμετώπισης των μετακινούμενων σαν «ενεργές» 

πηγές δεδομένων και πληροφοριών, για την αξιολόγηση υφιστάμενων και το 

σχεδιασμό νέων μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας, ο Δήμος Ιωαννιτών θα 

προχωρήσει σε πιλοτική εφαρμογή «Ολοκληρωμένου Συστήματος Ευφυούς 

Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Οδηγών» στο κέντρο της 

πόλης (100 θέσεων), και θα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με 

τους άλλους εταίρους.   

• Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020)26, το οποίο αποτελεί το κύριο 

χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, με 

προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη 

στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία 

ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, 

στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών 

κοινωνικών προκλήσεων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι πέραν των παραπάνω θα επιδιωχθεί και η μόχλευση 

πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. 

 

  

                                                           
23 Interreg “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020”, http://greece-italy.eu/  
24 Interreg Mediterranean, https://interreg-med.eu/  
25 MOTIVATE project, https://motivate.interreg-med.eu/  
26 Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation, 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

http://greece-italy.eu/
https://interreg-med.eu/
https://motivate.interreg-med.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Οι βασικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την «Έξυπνη Πόλη» είναι οι ακόλουθες: 

• Παρακολούθηση της πορείας ενεργοποίησης των ειδικών στόχων και 

δράσεων. 

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων σε επίπεδο 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

• Παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

• Ανάλυση κινδύνων – Εντοπισμός αποκλίσεων – λήψη διορθωτικών μέτρων. 

• Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Επίσης, στις παραπάνω διαδικασίες θα συμπεριλαμβάνεται και ένα σύστημα 

ενημέρωσης και επικοινωνίας του Δήμου Ιωαννιτών με τους εμπλεκόμενους στην 

υλοποίηση εταίρους. Επιπρόσθετα, στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης 

της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την «Έξυπνη Πόλη» θα προβλέπεται 

και η ενεργώς συμμετοχή ευρύτερων φορέων με άμεσο και έμμεσο ενδιαφέρον. 

Στους εν λόγω φορείς ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς. 

• Φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας και των ερευνητικών ινστιτούτων. 

• Επιμελητήρια. 

• Επαγγελματικοί σύλλογοι. 

• Λοιποί φορείς, όπως πολιτιστικοί φορείς, αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. 

• Πολίτες. 

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών θα προβεί στις ενέργειες που φαίνονται στο 

παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 5.1). 
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Εικόνα 5.1: Ενέργειες ενημέρωσης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών για τη «Έξυπνη Πόλη». 

 

5.1 Διαδικασίες παρακολούθησης 
 

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη» θα πρέπει 

να λάβει υπόψη της διάφορες παραμέτρους, καθώς παρουσιάζει πολλές τεχνικές και 

διαχειριστικές ιδιαιτερότητες. Αυτές οι παράμετροι μπορεί να είναι: 

• Ποικίλες πηγές χρηματοδότησης με αποτέλεσμα διαφορετικές διαδικασίες 

ένταξης των έργων, κανόνες επιλεξιμότητας, στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν κλπ.. 

• Σημαντικός αριθμός φορέων υλοποίησης αυτής όπως Δικαιούχοι, 

Διαχειριστικές Αρχές, Ανάδοχοι έργων κλπ. 

• Ευμετάβλητο περιβάλλον και οικονομική κρίση. Το Στρατηγικό Σχέδιο του 

Δήμου Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη»  είναι μια δυναμική δράση που θα 

πρέπει να προσαρμόζεται στις εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο 

οποίο εντάσσεται (οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό κλπ.), καθώς 

επίσης και στις αλλαγές που τυχόν θα επέλθουν στις πηγές χρηματοδότησης 

του.  

Με βάση τα προαναφερθέντα κρίνεται σκόπιμη η διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου και συνεκτικού μεθοδολογικού πλαισίου παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου με στόχο: 

• Την καταγραφή της προόδου εφαρμογής της με συγκεκριμένα ορόσημα. 

• Την επίτευξη δεικτών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων σε σχέση με τις πηγές 

χρηματοδότησης αυτής. 
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• Τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

• Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου όπου κριθεί αναγκαίο.  

Η ενεργοποίηση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου 

Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη» θα γίνει με την συμμετοχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών του Δήμου (Εικόνα 5.2). Την ευθύνη της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα έχει ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία 

με το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ενώ στις σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης (που 

αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω) εμπλέκονται αφενός οι φορείς που θα 

υλοποιήσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής, αφετέρου οι ευρύτεροι φορείς της 

περιοχής που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  

 

Εικόνα 5.2: Οργανόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

α/α Τίτλος Διαδικασίας Ενέργειες Διαδικασίας  

1 Παρακολούθηση της πορείας 
ενεργοποίησης των ειδικών 
στόχων και δράσεων 

• Πορεία έκδοσης προσκλήσεων από τις 
αρμόδιες αρχές για την υποβολή 
προτάσεων από τους Δικαιούχους 

• Διαδικασία και χρόνος έκδοσης των 
σχετικών αποτελεσμάτων 

• Ένταξη των πράξεων στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

• Έναρξη υλοποίησης των πράξεων από 
τους Δικαιούχους (π.χ. συμβασιοποίηση 
έργων, εκτέλεση αντικειμένου κλπ.) 
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2 Παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των παρεμβάσεων σε 
επίπεδο φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου 

• Καταγραφή της προόδου υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου καθώς και της 
απορρόφησης των πόρων σε ό,τι αφορά 
τις ενταγμένες πράξεις 

• Έλεγχος σε επίπεδο χρονοδιαγραμμάτων 
(προβλεπόμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης 
έργων, ενδιάμεσα στάδια παράδοσης 
αυτού, έλεγχος πραγματικής υλοποίησης, 
διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων) 

• Αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των 
Τύπων Δράσεων 

3 Παρακολούθηση του βαθμού 
επίτευξης των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων 

• Πρόοδος υλοποίησης των παρεμβάσεων 
αυτής (σε επίπεδο φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου) 

• Συνεισφορά των παρεμβάσεων στους 
δείκτες και αποτελέσματα των 
Προγραμμάτων χρηματοδότησης των 
σχετικών παρεμβάσεων 

4 Ανάλυση Κινδύνων - Εντοπισμός 
αποκλίσεων – λήψη διορθωτικών 
μέτρων 

• Καταγραφή δυνητικών κινδύνων και την 
προσπάθεια αποφυγής αυτών, την 
επισκόπηση της πορείας υλοποίησης των 
παρεμβάσεων, τη διάγνωση – καταγραφή 
προβλημάτων, την αξιολόγηση των 
επιπτώσεών τους και τη λήψη 
διορθωτικών/ βελτιωτικών μέτρων 

• Εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας 
«Διαχείριση κινδύνων (Risk 
Management)» 

5 Αξιολόγηση και Αναθεώρηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου 

• Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τις προηγούμενες διαδικασίες 
παρακολούθησης της εφαρμογής της 
Στρατηγικής 

• Από την αλλαγή του περιβάλλοντος εντός 
του οποίου υλοποιείται (κοινωνικό, 
οικονομικό κλπ.) 

• Από αλλαγές που τυχόν 
πραγματοποιηθούν στις πηγές 
χρηματοδότησης αυτής 

Πίνακας 3: Διαδικασίες παρακολούθησης 

Για τη βέλτιστη και αποτελεσματική παρακολούθηση και αποτίμηση της 

πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθεί 

κατάλληλο σύστημα ενημέρωσης και επικοινωνίας από τον Δήμο Ιωαννιτών στο 

οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι φορείς που υλοποιούν τις σχετικές παρεμβάσεις και 

δράσεις.   
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5.2 Δείκτες παρακολούθησης και απόδοσης 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η παρακολούθηση της πορείας επίτευξης 

των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα γίνει μέσω της 

χρήσης κατάλληλου συστήματος δεικτών. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τους 

δείκτες που φαίνονται στην εικόνα 5.3. 

 

Εικόνα 5.3: Δείκτες παρακολούθησης και απόδοσης. 

 

5.3 Πρόταση για δομή παρακολούθησης 
 

Προκειμένου να ελέγχονται οι παραπάνω παράγοντες αλλά και να αποτιμάται 

η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε σχέση με τους στόχους που 

έχουν τεθεί, συνιστάται η αξιολόγηση της εφαρμογής της σε τακτική βάση. Στο 

πλαίσιο αυτό προβλέπεται μια ενδιάμεση και μια τελική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση 

θα γίνεται από ανεξάρτητους αξιολογητές. Εφόσον προκύψει ανάγκη, ο αξιολογητής 

θα προβεί και στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών 

για την «Έξυπνη Πόλη». 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την «Έξυπνη Πόλη» θα είναι 

αδιαμφησβήτητά μια πολύπλοκη διαδικασία, με πολλές επιμέρους διεργασίες, οι 

οποίες ορίζονται από τις επιμέρους δράσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμος εκ των 

προτέρων σχεδιασμός για την διαχείριση κρίσεων και την εκτίμηση των κινδύνων 

κατά την φάση της υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο όργανο του Δήμου για 

την κάθε πράξη του σχεδίου, θα έχει την ευθύνη του εντοπισμού των προβλημάτων 

οι οποίοι δύναται να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του έργου.  

Σε περιπτώσεις κινδύνου  καλείται έκτακτη συνεδρίαση των εμπλεκομένων 

φορέων ή προσώπων με σκοπό να αναλυθεί η κατάσταση με σύνεση και να προταθεί 

μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος. Το Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων ενίοτε θεωρείται μια κυκλική διαδικασία, στην οποία 

εντοπίζονται, αναλύονται, επιλύονται και παρακολουθούνται οι κίνδυνοι: 

✓ Προσδιορισμός κινδύνου: Για να εξασφαλιστεί ο ταχύτερος εντοπισμός των 

προβλημάτων, και επομένων να καθίσταται η αντιμετώπιση τους ευκολότερη, 

όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μια επιμέρους δράση του σχεδίου θα πρέπει να 

γνωρίζουν τις απαιτήσεις της δικής τους συνεισφοράς, αλλά και του συνόλου του 

έργου. Όσον αφορά την δική τους συμβολή, θα είναι σε θέση από την εμπειρία 

τους να γνωρίζουν ποιες πτυχές της υλοποίησης μπορεί να τους εμποδίσει να το 

παραδώσουν ορθά το έργο και στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος. Οι κίνδυνοι 

θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να επαναδιατυπώνονται 

οι τρέχουσες προτεραιότητες, καθώς οι απαιτήσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται 

με την πάροδο του χρόνου (προθεσμίες, αναπροσαρμογές του προϋπολογισμού 

και προσδοκίες απόδοσης) και να προκύψουν απρόβλεπτες δυσκολίες. 

✓ Ανάλυση κινδύνου: Για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της σημαντικότητας των 

κινδύνων το σχέδιο προκαθορίζει τη διαβάθμιση του κινδύνου αλλά και των 

επιπτώσεων του, σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεδομένου ότι το σχέδιο μιας 

Έξυπνης Πόλης βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, σημαίνονται ρόλο στο παρόν 

διαδραματίζουν οι Τεχνολογικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν. Η 

ποσοτικοποίηση των κινδύνων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το 

πιθανότερο σενάριο έκβασης για όλους τους προσδιορισμένους κινδύνους. 

✓ Διαχείριση κινδύνων: Όσον αφορά στην διαχείριση των κινδύνων οι 

προσεγγίσεις θα είναι τρείς, ανάλογα και με την δυνατότητα αντιμετώπισης, 

αλλά και το βαθμό των επιπτώσεων σε περίπτωση που ο κίνδυνος δεν 

αντιμετωπιστεί.  

1. Αποφυγή/ πλήρης αντιμετώπιση του κινδύνου: Η δυνατότητα αποφυγής ή 

αντιμετώπισης ενός κινδύνου δίδεται σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχουν 

εναλλακτικές προσεγγίσεις, και είτε αυτές υιοθετούνται από την αρχή και 
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αποφεύγεται ο κίνδυνος πριν εμφανιστεί, είτε ενεργοποιούνται σε περίπτωση 

που εξοκείλει το πλάνο της επικρατούσας προσέγγισης.  

2. Μετριασμός του κινδύνου: Εάν ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποφευχθεί, το 

αρμόδιο όργανο θα προσπαθήσει να μετριάσει τον κίνδυνο καθιστώντας τον 

είτε λιγότερο πιθανό να συμβεί, είτε μετριάζονται τις επιπτώσεις του.  

3. Αποδοχή ή διατήρηση του κινδύνου: Αναπόφευκτα, θα υπάρξουν ορισμένοι 

κίνδυνοι που είναι εγγενείς ως προς τη φύση των εργασιών και δεν είναι 

δυνατόν να μετριαστούν, να ελεγχθούν ή να αποφευχθούν. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος και το κόστος αντιμετώπισης είναι 

υπερβολικά υψηλοί για να δικαιολογήσουν τα οφέλη.  

✓ Παρακολούθηση κινδύνου: Για την παρακολούθηση όλων των κινδύνων θα 

πρέπει να καταγραφούν με σκοπό να υπάρχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

επανεκτίμηση του βαθμού του κάθε κινδύνου και των επιπτώσεων του.  

Σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων: Ο κατάλογος των κινδύνων που θα 

καταρτισθεί θα προτείνει σχέδια έκτακτης ανάγκης και διαχείριση του κάθε κίνδυνου 

με γνώμονα τη συντομότερη και ευκολότερη αντιμετώπιση. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζεται μια συνοπτική μορφή της καταγραφής κοινών κινδύνων και των 

προτεινόμενων μέτρων άμβλυνσης αυτών. 

 

Περιγραφή 
Βαθμός 

Κινδύνου 
Βαθμός 

Επιπτώσεων 
Μέτρα Αντιμετώπισης  

Τεχνολογικοί κίνδυνοι 

Απρόβλεπτα 
τεχνικά 

προβλήματα που 
δεν μπορούν να 

επιλυθούν με τους 
πόρους που έχουν 

αποδοθεί 

Χαμηλός Υψηλός 

Η κατάσταση θα αξιολογηθεί από το 
συντονιστικό όργανο του έργου, για να 
αποφασίσουν σχετικά με τις κατάλληλες 
δράσεις αναδιοργάνωσης που 
εξασφαλίζουν το συνολικό αποτέλεσμα 
του έργου, με το δυνατή την λιγότερη 
οικονομική εκτροπή. 

Ορισμένα 
υποσυστήματα δεν 

έχουν την 
προβλεπόμενη 

απόδοση 

Χαμηλός Μέσος 
Προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων και 
των περιορισμών. Πιθανή αντικατάσταση 
με εναλλακτικές λύσεις. 

Ορισμένα από τα 
υποσυστήματα 

κάποιας δράσεις 
καθυστερούν ώστε 
να ενταχθούν στην 

ολοκληρωμένη 
λύση 

Υψηλός Υψηλός 

Η διαδικασία της ενσωμάτωσης των 
επιμέρους υποσυστημάτων θα γίνει ώστε, 
μόλις μια ενδιάμεση έκδοση ενός 
στοιχείου είναι έτοιμη προς ολοκλήρωση, 
τότε θα ενσωματώνεται. Με τον τρόπο 
αυτών, τα προβλήματα θα επιλυθούν 
σταδιακά. Επιπλέον, ο πρώιμος και σαφής 
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ορισμός των τεχνολογιών που θα 
χρησιμοποιηθούν μπορούν να συμβάλουν 
στη μείωση του κινδύνου.  

Δυσκολίες κατά 
την ενσωμάτωση 

των επιμέρους 
υποσυστημάτων 

Χαμηλός Μέσος 
Εκ των προτέρων προσεκτικός καθορισμός 
των τεχνικών απαιτήσεων  

Λόγω της 
πολυπλοκότητας 

των 
υποσυστημάτων 

συστήματος, 
μειώνεται η 

συνολική απόδοση 
του συστήματος 

Υψηλός Υψηλός 

Διαρκείς αποτίμηση της απόδοσης του 
κάθε υποσυστήματος και του συνολικού 
συστήματος της κάθε πράξης κατά την 
διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων 
σχεδίασης, ανάπτυξης και ολοκλήρωσης.  

Αδυναμία 
εκτέλεσης 
πιλοτικής 

εφαρμογής 

Χαμηλός Μέσος 

Το εποπτεύον όργανο της κάθε δράσης θα 
αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες με 
σκοπό την ολοκλήρωση της υλοποίησης, 
πολύ πριν από τις πραγματικές 
ημερομηνίες πιλοτικού ελέγχου για να 
διασφαλιστεί η σωστή παράδοση. Στην 
εσχάτη των περιπτώσεων, όπου αυτό δεν 
καταστεί δυνατό,  θα επιχειρηθεί 
ελεγχόμενη προσομοίωση του πιλοτικού 
ελέγχου. 

Κίνδυνοί Καλής Εκτέλεσης 

Προβλήματα 
χρηστικότητας, 

λειτουργικότητας 
των τελικών 

επιτευγμάτων.  

Μέσος Υψηλός 

Για την αποφυγή του κινδύνου Θα 
διεξαχθούν εκτενείς δοκιμές για όλα τα 
υποσυστήματα και τις διεπαφές 
ξεχωριστά, ενίοτε και από πραγματικούς 
χρήστες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι 
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με τις ανάγκες του έργου.  

Κακή απόδοση των 
παραδοτέων της 

δράσεις, αποτυχία 
πιλοτικών δοκιμών 

Μέσος Υψηλός 

Όλοι οι χρήστες θα παρακολουθούν 
συνεχώς τις διαδικασίες της πιλοτικής 
εφαρμογής, προκειμένου τα προβλήματα 
απόδοσης να εντοπιστούν στα αρχικά 
στάδια και να βρεθεί σχετικά νωρίς 
επαρκής και αποτελεσματικής λύση. 
Επιπλέον, οι προγραμματιστές του 
συστήματος θα μελετήσουν τους λόγους 
κάποιας αποτυχίας με σκοπό αυτή να μην 
εμφανιστή σε παραπλήσια υποσυστήματα. 

Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 
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Αποχώρηση 
αναδόχου ή 

εταίρου ανάδοχης 
κοινοπραξίας 

Μέσος Υψηλός 

Για τις περιπτώσεις αποχώρησης / 
παραίτησης του αναδόχου κάποιου έργου 
το συμφωνητικό που θα έχει συνταχθεί  θα 
προβλέπει τα μέτρα και τις ρήτρες που θα 
ληφθούν. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει 
και στην αποτροπή μια αποχώρησης. Στην 
περίπτωση αποχώρησης εταίρου από 
ανάδοχη κοινοπραξία τότε είτε το έργο θα 
αναδιανεμηθεί στους υπόλοιπους 
εταίρους, είτε ο εταίρους θα 
αντικατασταθεί με αντίστοιχο εταίρο 

Χαμηλής ποιότητα 
επιτεύγματα 

Μέσος Υψηλός 

Κάθε δράση θα προβλέπει μια διαδικασία 
εσωτερικής αξιολόγησης και ποιοτικού 
ελέγχου. Ενδέχεται η διαδικασία αυτή να 
πραγματοποιείται και με την αρωγή 
υπηρεσιών του Δήμου αν αυτό κριθεί 
σκόπιμο. 

Διαχείριση 
ευαίσθητων 
προσωπικών 
δεδομένων 

Μέσος Μέσος 

Όλες οι διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με 
την Ελληνική Νομοθεσία και τους Νόμους 
περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Εκτός αυτού όσον αφορά τις 
νέες τεχνολογίες που θα 
χρησιμοποιηθούν, αυτές θα πληρούν τους 
υψηλότερους κανόνες ασφάλειας σε 
τεχνικό επίπεδο, στην περίπτωση που 
πρέπει να διαφυλαχτούν προσωπικά 
δεδομένα.  

Καθυστερήσεις 
στην ολοκλήρωση 

των εργασιών 
εξαιτίας της 

έλλειψης πόρων, 
αδυναμίας των 
αναδόχων ή της 

δυσαρμονίας στη 
συνεργασία 

Χαμηλός Μέσος 

Οι επιλογή των αναδόχων των έργων θα 
γίνει με σκοπό να πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές και να έχουν μεγάλη 
εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων έργων 
κατά περίπτωση. Επίσης θα διενεργούνται 
ενδιάμεσοι έλεγχοι για την πορεία των 
έργων. 
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7. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την κατάρτιση της τελικής έκδοσης 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη», θα 

περιλαμβάνουν ενέργειες δημοσιότητας και διαβούλευσης με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός άλλωστε με κύριο όχημα τις 

διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Δήμο 

Ιωαννιτών. Οι διαδικασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Ιωαννιτών και 

θα περιλαμβάνουν:  

• Εσωτερική διαβούλευση με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τους 

επικεφαλής των αρμόδιων Τμημάτων. 

• Πρόσκληση εμπλεκόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσης 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

• Οργάνωση σειράς συναντήσεων του Δήμου με τους εμπλεκόμενους φορείς 

για την επεξεργασία των προτάσεων. 

• Ανάρτηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου στην δικτυακή πλατφόρμα 

http://www.diavouleusi.eu του Δήμου για διαβούλευση με τη συμμετοχή 

όλων των πολιτών. 

• Συγκέντρωση και επεξεργασία σχολίων / παρατηρήσεων. 

• Διαμόρφωση τελικής πρότασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου 

Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη», και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για έγκριση. 

 

Στη διαδικασία σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα συμμετέχουν 

φορείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το περιεχόμενό του, και εμπλέκονται είτε 

εκπροσωπώντας οργανωμένες ομάδες του πληθυσμού, είτε δυνητικούς δικαιούχους 

των δράσεων, είτε τέλος την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Ενδεικτικά, οι εν 

λόγω φορείς έχουν ως ακολούθως: 

• Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς 

o Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

o ΤΕΙ Ηπείρου 

o ΕΚΕΤΑ 

o ΙΤΕ 

• Δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς 

http://www.diavouleusi.eu/
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o Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) 

o ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης & 

Προσχολικής Ηλικίας Δήμου Ιωαννιτών) 

o Πνευματικό Κέντρο  

• Επιμελητήρια  

o Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

o Τεχνικό Επιμελητήριο 

o Οικονομικό Επιμελητήριο 

• Επαγγελματικοί σύλλογοι  

o Εμπορικοί σύλλογοι 

o Σύλλογος ξενοδόχων 

• Λοιποί φορείς 

o Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 

o Φορέας Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας 

o ΟΑΕΔ 

o Αρχαιολογικές υπηρεσίες 

o Πολιτιστικοί φορείς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Δήμος Βαρκελώνης 

 

H Βαρκελώνη είναι μια πόλη 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων με το τέταρτο 

υψηλότερο ακαθάριστο εισόδημα στην Ευρώπη. Το όραμα της Βαρκελώνης, κύριος 

αρωγός του οποίου είναι η δημοτική αρχή της πόλης,  τυγχάνει διεθνούς 

αναγνώρισης και αυτό γίνεται αντιληπτό και μέσα από ορισμένα στατιστικά στοιχεία. 

Ενδεικτικά, ο ιστότοπος Co.Exist του περιοδικού Fast Company κατατάσσει την πόλη 

στις 10 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου για το 2011 (10η θέση) και της Ευρώπης για 

το 2012 (8η θέση). Πρόσφατα μάλιστα ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

πρωτεύουσα καινοτομίας, ενώ κατέχει και έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες 

νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 

Η «έξυπνη πόλη» στο στρατηγικό σχεδιασμό της Βαρκελώνης συνεπάγεται 

μια σύγχρονη πόλη με εντατική χρήση υψηλής τεχνολογίας, η οποία ενσωματώνει 

ανθρώπους, πληροφορίες και τη δομή της πόλης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

προκειμένου να προκύψει μια βιώσιμη, πράσινη πόλη, ένα ανταγωνιστικό εμπόριο 

και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Παράλληλα, το σύστημα το 

οποίο υποστηρίζει το όλο εγχείρημα είναι απλό στη διαχείριση και εύκολο στη 

συντήρησή του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η «Έξυπνη Βαρκελώνη» είναι μια 

συλλογική προσπάθεια ανάμεσα στις εταιρίες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις τοπικές 

αρχές και τους κατοίκους της πόλης. 
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Στο στρατηγικό σχεδιασμό της Βαρκελώνης υλοποιούνται λειτουργίες σε 4 

κυρίως θεματικές ενότητες: διακυβέρνηση, υποδομές, έξυπνες υπηρεσίες και 

ανθρώπινο δυναμικό. Τα περισσότερα έργα έχουν σχεδιαστεί μέσω συμπράξεων 

δημόσιου – ιδιωτικού τομέα,  ώστε πολλές εταιρίες τεχνολογίας της πόλης να 

συμμετέχουν στην υλοποίηση και τη διαχείρισή τους μαζί με δημόσιους 

οργανισμούς. 

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 

Υπ
ο

δ
ο

μ
ές

 

✓ Δίκτυο 325 χιλιομέτρων οπτικών ινών για εσωτερική χρήση από την 

τοπική αστυνομία, την πυροσβεστική και τα δημοτικά κτίρια, 

καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.  

✓ Δωρεάν δημόσιο ασύρματο Ιντερνέτ 416 σημείων  

✓ Δίκτυο κτιρίων με αυτάρκεια Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια  

✓ Ευφυής φωτισμός δημόσιων χώρων 

✓ Εργαλεία για την έξυπνη διαχείριση αποβλήτων 

Κ
ιν

η
τι

κό
τη

τα
 

✓ Έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω ενσωμάτωσης αισθητήρων 

Bluetooth και εγκατάστασης καμερών σε δημόσιους χώρους  

✓ Έξυπνη στάθμευση 

✓ iBicing: Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για εντοπισμό σταθμών 

ποδηλάτων και έλεγχο της διαθεσιμότητάς τους 

Δ
ια

κυ
β

έρ
νη

σ
η

 

✓ Πλατφόρμα διαχείρισης διοικητικών διαδικασιών μέσω ψηφιακών 

εφαρμογών 

✓ Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων δημόσιας διοίκησης 

✓ Εικονικό γραφείο (virtual office) για την online διευθέτηση 

διοικητικών διαδικασιών 

Α
νθ

ρ
ώ

π
ιν

ο
 

δ
υ

να
μ

ικ
ό

 

✓ Αστικός μετασχηματισμός συνοικίας της Βαρκελώνης 
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Δήμος Άμστερνταμ 

 

Η πρωτεύουσα της Ολλανδίας, αριθμώντας περίπου 1.600.000 κατοίκους 

στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή, φιλοδοξεί να γίνει η πιο Ευφυής Πόλη της 

Ευρώπης, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας έναν έξυπνο στρατηγικό σχεδιασμό ο 

οποίος περιλαμβάνει ποικίλες τεχνολογικές καινοτομίες και προσεγγίσεις 

προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής. 

Η προσπάθεια του Άμστερνταμ για τη μετάβασή του σε έξυπνη πόλη ξεκίνησε 

το 2009 και έχει ήδη στο ενεργητικό της μεγάλο αριθμό πιλοτικών έργων. 

Περισσότεροι από 70 εταίροι, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εταιριών όπως η 

Philips, η Cisco και η IBM,  έχουν επενδύσει στη βασική ιδέα του εγχειρήματος για τη 

μετάβαση της οικονομίας προς έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα τρέχει 

από το Ίδρυμα «Amsterdam Smart City», το οποίο αποτελεί σύμπραξη δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, και ανήκει κατά 50% στην πόλη του Άμστερνταμ και κατά 50% στην 

εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Liander. Κύριος στόχος του προγράμματος 

είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και έξυπνων συστημάτων για τη μείωση των 

εκπομπών CO2 και τη χρήση της ενέργειας με τρόπο που να δημιουργεί μια πιο 

βιώσιμη και αποτελεσματική πόλη. Η φιλοδοξία των τοπικών αρχών είναι να 

ενισχύσουν την οικονομία και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων έως 40% μέχρι το 

2025. 

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 
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Υπ
ο

δ
ο

μ
ές

 ✓ Νέο δίκτυο οπτικών ινών  

✓ Έξυπνος φωτισμός σε δημόσια κτίρια 

✓ Έξυπνες λύσεις και προσεγγίσεις σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους 

αθλητισμού, βιβλιοθήκες με σκοπό τη βιωσιμότητα των δημοσίων 

εγκαταστάσεων  

Κ
ιν

η
τι

κό
τη

τα
 

✓ Δυναμική διαχείριση της κυκλοφοριακής κίνησης 

✓ Δίκτυο σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων 

✓ Έξυπνο ηλεκτρικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για 

τη μείωση σπατάλης της ενέργειας και την αποφυγή 

υπερφόρτωσης 

✓ Εγκατάσταση 200 σταθμών στην προκυμαία, ώστε να 

τροφοδοτούνται τα πλοία με εναλλακτική μορφή ενέργειας 

✓ Χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών για καθαρή κινητικότητα 

Δ
ια

κυ
β

έρ
νη

σ
η

 

✓ Δημιουργία πλατφόρμας για τη φιλοξενία των ανοιχτών δεδομένων 

✓ Δημιουργία πλατφόρμας στην οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι της 

πόλης καταχωρούν ερωτήσεις και ζητούν από τους πολίτες να 

μοιραστούν τις ιδέες τους 

✓ Ανοιχτοί διαγωνισμοί στους οποίους οι προγραμματιστές 

καλούνται να αναπτύξουν εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα 

του δήμου 

Δ
ια

β
ίω

σ
η

 

✓ Έξυπνες τεχνολογίες και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας για 

μείωση των εκπομπών CO2 στα νοικοκυριά 

✓ Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων ώστε να 

καταστούν βιώσιμα 

✓ Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και οθόνες παρακολούθησης της 

κατανάλωσης ενέργειας σε περισσότερα από 500 σπίτια 

Ερ
γα

σ
ία

 

✓ Καινοτόμες τεχνολογίες για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και μείωση των εκπομπών CO2 

✓ Τεχνολογίες Έξυπνων κτιρίων για μείωση της χρήσης της ενέργειας 
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Δήμος Στοκχόλμης 

 

Η σουηδική πρωτεύουσα, με πληθυσμό περισσότερο από 920.000 κατοίκους 

στο δήμο και 1.372.565 στην ευρύτερη αστική περιοχή, έχει τον υψηλότερο ρυθμό 

ανάπτυξης και αποτελεί το οικονομικό κέντρο της Σκανδιναβίας. Ανήκει στις 

πρωτοποριακές ευρωπαϊκές πόλεις που ξεκίνησε το όραμα της «έξυπνης πόλης» τη 

δεκαετία του ’90, όταν δημιουργήθηκε η εταιρία Stokab. Η Stokab είναι μια δημοτική 

επιχείρηση η οποία ανέλαβε την εγκατάσταση και τη συντήρηση ενός τεράστιου 

δικτύου οπτικών ινών στην πόλη της Στοκχόλμης. 

Τον Οκτώβριο του 2013, δημοσιεύτηκε έρευνα στον κυβερνητικό ιστότοπο της 

Μεγάλης Βρετανίας με τίτλο «Global Innovators: International Case Studies on Smart 

Cities», η οποία εμπεριέχει και την προσέγγιση της Στοκχόλμης για την έξυπνη πόλη. 

Το εγχείρημα ξεκίνησε δημιουργώντας ψηφιακές υπηρεσίες εστιάζοντας στις 

ανάγκες των κατοίκων της και συνεχίζει με στόχο την επίτευξη του οράματος μέχρι το 

2030. Επιπλέον, η περιοχή «Kista Science City» στη Στοκχόλμη λειτουργεί ως ένα 

κομβικό σημείο για την τεχνολογική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη γύρω 

από τις έξυπνες τεχνολογίες της πόλης. 

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 

Υπ
ο

δ
ο

μ
ές

 

✓ Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών από το 1994  

✓ Ενεργειακή απόδοση σε 35.000 νέα γραφεία και 12.000 νέες 

κατοικίες της περιοχής Royal Seaport 

✓ Έξυπνο σύστημα φωτισμού 
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Κ
ιν

η
ικ

ό
τη

τα
 

✓ Παρακολούθηση της κυκλοφορίας και συλλογή δεδομένων από τα 

οχήματα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
Δ

ια
κυ

β
έρ

νη
σ

η
 

✓ Περισσότερες από 50 ψηφιακές υπηρεσίες σε ισχύ από το 2007, 

κόστους 70 εκατομμυρίων δολαρίων  

Α
νο

ιχ
τά

 

δ
εδ

ο
μ

έν
α

 

✓ Διαγωνισμός «Open Stockholm Award» για τη δημιουργία νέων 

τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών από τους κατοίκους και τις 

εταιρίες  
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Δήμος Αθηναίων  

 

Ο Δήμος Αθηναίων προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να ενσωματώσει το όραμα 

της έξυπνης πόλης και πρόσφατα επιλέχθηκε από την IBM ως μία από τις 16 πόλεις 

σε όλο τον κόσμο, ώστε να υποστηριχθεί σε θέματα ανάπτυξης και αποτελεσματικής 

διαχείρισης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Στη μελέτη την οποία 

παρουσίασε η εταιρία αναλύεται ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης του 

κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης και συνεπώς βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

στο κέντρο της πόλης. 

Παράλληλα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες στους 

τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, στις 

σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης. Προς την κατεύθυνση της έξυπνης πόλης 

διακρίνονται οι ακόλουθες προτάσεις: 

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 

Κ
ιν

η
τι

κό
τη

τα
 ✓ Εγκατάσταση αισθητήρων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης σε 

περιοχή του κέντρου 

✓ Έξυπνη στάθμευση  

✓ Παρακολούθηση και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας με στόχο 

την αρτιότερη λειτουργία της μέσω του προγράμματος «Smarter 

Cities Challenge» 
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Α
σ

φ
ά

λε
ια

 

✓ Τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης σε κοινόχρηστους 

δημόσιους χώρους όπως παιδικές χαρές και προαύλια σχολείων 

✓ Εγκατάσταση δικτύου ευφυών συστημάτων ασφαλείας με κάμερες 

κλειστού κυκλώματος για τον εντοπισμό παραβάσεων σε 

δημόσιους χώρους  

✓ Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την αναφορά των παραβάσεων 

που γίνονται σε δημόσιους χώρους 

Δ
ια

κυ
β

έρ
νη

σ
η

 

✓ Έξυπνο σύστημα προστίμων στάθμευσης  
✓ Εγκατάσταση καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με 

τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας για την 
αυτοματοποίηση του ελέγχου και την επιβολή προστίμου 
παράνομης στάθμευσης  
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Δήμος Θεσσαλονίκης 

 

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας και έχει 

εμφανίσει αξιοσημείωτες κινήσεις στη δημιουργική και έξυπνη αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προβλημάτων της. Το εγχείρημα της Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα 

συλλογικής εργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ομάδες 

της πόλης, τεχνολογικά ιδρύματα και την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Πρόσφατα παρουσιάστηκε η ψηφιακή στρατηγική του Δήμου «Θεσσαλονίκη 

2030», ένα πρόγραμμα για την αστική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η εταιρία IBΜ έχει 

ήδη δείξει το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, 

όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ανοιχτά δεδομένα όλων των φορέων της 

Θεσσαλονίκης. Παρακάτω δίνονται επιγραμματικά κάποιες παρεμβάσεις που έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί καθώς και μελλοντικοί στόχοι του στρατηγικού σχεδίου της 

πόλης. 

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 

Υπ
ο

δ
ο

μ
ές

 

✓ Δίκτυο οπτικών ινών που διασυνδέει τα πανεπιστήμια, τα 

τεχνολογικά και ερευνητικά ινστιτούτα  

✓ Δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση από δημόσιους 

οργανισμούς 
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Κ
ιν

η
τι

κό
τη

τα
 

✓ Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για τον εντοπισμό των 

αστικών λεωφορείων, καθώς και για την ενημέρωση των επιβατών 

με ηχητική και οπτική αναγγελία στάσεων τόσο εντός των 

λεωφορείων όσο και σε 200 έξυπνες στάσεις 

✓ Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας και ελέγχου 

κυκλοφορίας για βέλτιστη, οικονομικότερη μετακίνηση και 

ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης 

Δ
ια

κυ
β

έρ
νη

σ
η

 

✓ Εφαρμογές για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών στους πολίτες 

✓ Εφαρμογές για την αναφορά περιστατικών από τους πολίτες στις 

τοπικές αρχές 
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Δήμος Τρικκαίων  

 

Τα Τρίκαλα είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδας που ξεκίνησε τη πρωτοβουλία 

για τη δημιουργία της «έξυπνης πόλης» το 2003. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία 

υποδομών και υπηρεσιών, που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της, ξεκίνησε από τη Δημοτική Αρχή 

της πόλης και συγκεκριμένα από τη δημοτική αρχή E-Trikala A.E.. Η προσπάθεια του 

Δήμου Τρικκαίων έχει αποσπάσει διεθνή και εθνικά βραβεία με μεγαλύτερη διάκριση 

από τον οργανισμό «Intelligent Community Forum», ο οποίος συμπεριέλαβε την πόλη 

στις 21 πιο έξυπνες πόλεις παγκοσμίως για τα τρία συνεχόμενα έτη 2009, 2010, 2011. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει αποτελέσει ισχυρό παράδειγμα για τις υπόλοιπες 

ελληνικές πόλεις οι οποίες πήραν τα έναυσμα και την τεχνογνωσία και ξεκίνησαν 

παρόμοιες προσπάθειες. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι βασικοί τομείς 

εξειδίκευσης και τα πιο σημαντικά έργα της έξυπνης πόλης των Τρικάλων:  

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 

Υπ
ο

δ
ο

μ
ές

 

✓ Δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) μήκους 

35 χιλιομέτρων που συνδέει όλα τα δημόσια κτίρια και τις 

υπηρεσίες του δήμου 

✓ Δωρεάν ασύρματο δίκτυο 34 κόμβων (5 τροφοδοτούνται από 

οπτική ίνα, 4 από Wi-Max και χρησιμοποιείται από 10.000 

κατοίκους)  
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Κ
ιν

η
τι

κό
τη

τα
 

✓ Σύστημα Ευφυών Μεταφορών με χρήση τηλεματικής και κινητής 

τηλεφωνίας (πληροφόρηση σε στάσεις, για θέσεις πάρκινγκ, 

παρακολούθηση δημοτικού στόλου των οχημάτων) 

✓ Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και εφαρμογή σε κινητό 

τηλέφωνο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος 

Δ
ια

κυ
β

έρ
νη

σ
η

  

✓ Σύστημα ηλεκτρονικής δημοκρατίας με ηλεκτρονικές 

δημοσκοπήσεις, διαβουλεύσεις και συλλογή ηλεκτρονικών 

υπογραφών ώστε οι πολίτες να συνεργάζονται με το Δήμο 

Υγ
εί

α
 

✓ Δίκτυο τηλεπρόνοιας για την παροχή συσκευών βιολογικής 

τηλεμετρίας και υπηρεσιών υποστήριξης από νοσοκομειακούς 

γιατρούς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, 

άτομα με χρόνιες παθήσεις κτλ.) 
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Δήμος Ηρακλείου 

 

Η πόλη του Ηρακλείου είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης, και ο Δήμος είναι ο 

4ος μεγαλύτερος της χώρας με αριθμό κατοίκων που ξεπερνά τις 173.000. Σύμφωνα 

με το διεθνή οργανισμό «Intelligent Community Forum», το Ηράκλειο βρίσκεται στη 

λίστα με τις 21 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου για τα έτη 2012 και 2013.  Η 

συγκρότηση της επιτροπής «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη», που είναι και ο αρμόδιος 

φορέας διατύπωσης του οράματος και υλοποίησης των δράσεων, αποτελείται από 

τη Δημοτική Αρχή, το Πανεπιστήμιο και το ΑΤΕΙ της Κρήτης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Έρευνας και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης, όπως επίσης και το Εμπορο-βιομηχανικό 

επιμελητήριο Ηρακλείου.  

Στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την «έξυπνη πόλη» 

παρουσιάζονται πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται από το 

2007, καθώς και πληθώρα δράσεων και προτάσεων με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας 

(2015-2025). Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι σημαντικότερες 

 

Πεδίο  

εφαρμογής 
Παρεμβάσεις 

Υπ
ο

δ
ο

μ
ές

 

✓ Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Ίντερνετ με πάνω από 132 

σημεία πρόσβασης σε όλο το Δήμο που εξυπηρετούν πάνω από 

12.000 χρήστες 

✓ Εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών σε όλη την πόλη 

✓ Εγκατάσταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών για χρήση στο 

δημόσιο τομέα που συνδέει 150 κτίρια του δημόσιου τομέα με 

πάνω από 80 χιλιόμετρα καλωδίων 

✓ Έξυπνο σύστημα φωτισμού 
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Κ
ιν

η
τι

κό
τη

τα
  ✓ Έξυπνες στάσεις στο αστικά λεωφορεία της πόλης 

✓ Εγκατάσταση αισθητήρων στα λεωφορεία για παρακολούθηση της 

κίνησης στους δρόμους 

✓ Σύστημα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων και παροχής 

πληροφοριών χρόνου διαδρομής σε πραγματικό χρόνο 

✓ Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης  

Δ
ια

κυ
β

έρ
νη

σ
η

 ✓ 163 ήδη υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πληρωμές οφειλών, 

δέσμευση βιβλίων προς δανεισμό, πολεοδομία GIS, ηλεκτρονική 

βάση των διοικητικών αποφάσεων των δημοτικών επιτροπών) 

✓ Ανοιχτά δεδομένα με εγγυημένες πολιτικές προστασίας των 

πολιτών για τη σωστή λήψη αποφάσεων από τη δημοτική αρχή και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Έξ
υ

π
νη

 

Δ
ια

β
ίω

σ
η

 

✓ Ευφυή διαδραστικά συστήματα στο τουριστικό infopoint  

✓ Εφαρμογές τηλεπρόνοιας  

Π
ερ

ιβ
ά

λλ
ο

ν 

✓ Ενεργειακές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια  

✓ Έξυπνοι κάδοι για τον έλεγχο και τη διαχείριση των επιπέδων 

απορριμμάτων 

✓ Εγκατάσταση αισθητήρων για τη συλλογή και τη διαχείριση 

δεδομένων (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, μόλυνση της 

ατμόσφαιρας, επίπεδα θορύβου κτλ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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