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Έξυπνες 
πόλεις...





More hackathons?



Έξυπνες πόλεις θέλουμε, 

Internet έχουμε;



BOSTON SMART CITY PLAYBOOK





“Τι ακριβώς σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός;”



Είναι όμως απλό να 

αλλάξουμε;



Ας στραφούμε λοιπόν σε υπηρεσίες με επίκεντρο τους κατοίκους των πόλεων



10.000 ευκαιρίες για 
δωρεάν ψηφιακή 
εκπαίδευση για το 

2018

Κάθε μέρα, μία 
εκπαιδευτική 

δράση στην Αθήνα



Η 4η βιομηχανική 
επανάσταση στο 

Σεράφειο

Έτσι Μαθαίνω 
Καλύτερα



Ενοποιημένο 
σύστημα παροχής 

κοινωνικών και 
ιατρικών υπηρεσιών

«Νοιάζομαι»

20 ενοποιημένες 
υπηρεσίες

70.000 ωφελουμένοι



Ηλεκτρονικές 
εγγραφές 

στον 
αθλητισμό

και τον 
πολιτισμό



100% εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων και της ψηφιακής 
υπογραφής



40 έγγραφα εκδίδονται 
ηλεκτρονικά από τους 
δημότες 

Διασύνδεση με Taxis 



Ο δήμος Αθηναίων στην εποχή της κοινωνίας 
τους Gigabit



Ανοιχτά 
ασύρματα 
δίκτυα στον 

δημόσιο 
χώρο



Η 
μεγαλύτερη 
ψηφιακή
καμπάνια 

για την 
Αθήνα



• Μετατρέπουμε τον Εθνικό Κήπο σε Έξυπνο Εθνικό Κήπο

• Εγκαθιστούμε έξυπνους κάδους ανακύκλωσης σε σχολεία και δημόσια 

κτήρια

• Προστατεύουμε τον δημόσιο χώρο με την βοήθεια της τεχνολογίας

• Αναπτύσσουμε την πρώτη δημόσια πλατφόρμα ΙοΤ



Ψηφιακό Συμβούλιο της 
Αθήνας: 
Πρώτη φορά οι εταιρείες, 
τα πανεπιστήμια και η 
αυτοδιοίκηση συζητούν 
και συνεργάζονται



#Αθήναγιαόλους
Θέλουμε internet #γιαόλους, θέλουμε ψηφιακές δεξιότητες #γιαόλους,

θέλουμε ψηφιακές υπηρεσίες #γιαόλους. Κανείς δεν μένει πίσω!

#Αθήναανοιχτή
Ένας δήμος που δίνει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες με #ανοιχτές υπο-

δομές, που διαθέτει #ανοιχτά το λογισμικό που παράγεται με δημόσιους

πόρους, με #Ανοιχτά Σχολεία για περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, με

ανοιχτά δεδομένα, που έχει #ανοιχτά ασύρματα δίκτυα για όλους.

#Αθήναστομέλλον
Κοιτάζουμε το μέλλον και καλωσορίζουμε την κοινωνία του gigabyte και

τη 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

#Αθήναμαζί
Κανείς δεν μπορεί να πετύχει δουλεύοντας μόνος του. Αναζητήσαμε και

αναζητούμε εταιρείες και φορείς που έχουν κοινό όραμα με εμάς: μία

καλύτερη Αθήνα. #Μαζί ανοίξαμε ξανά την οικία της Λέλας Καραγιάννη,

#μαζί κάνουμε μάθημα στα Ανοιχτά Σχολεία.

Ο Οδικός Χάρτης για την Ψηφιακή Αθήνα (2018) 



In theory there is no difference 

between theory and practice.

In practice there is


