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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ       

                         ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

                              Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

          

Τριήμερη Διεθνής Έκθεση – Συνέδριο για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας με στόχο τη 

βελτίωση της ζωής στις μεγάλες πόλεις “Smart Cities New York 2019” 

(Νέα Υόρκη, 13 – 15.5.2019) 

 

     Πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, το χρονικό διάστημα 13 – 15.5.2019, η εν θέματι 

διεθνής Έκθεση – Συνέδριο, υπό την αιγίδα του Δήμου της Νέας Υόρκης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν  

περισσότεροι από 300 ομιλητές από διάφορες χώρες, σε περισσότερες από 90 ειδικές συνεδρίες, 

4.000 σύνεδροι, ενώ παρευρέθησαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 500 πόλεις παγκοσμίως. 

Ενδεικτικό της σημασίας του Συνεδρίου, είναι ότι με επίσημες εθνικές αποστολές συμμετείχαν η 

Ιαπωνία, η Ολλανδία, το Ισραήλ και η «Δημοκρατία του Κοσόβου».  

   Στόχος του “Smart Cities New York”, το οποίο έλαβε χώρα για 3
η
 συναπτή χρονιά και 

αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη σχετική εκδήλωση στη Βόρεια Αμερική, είναι η παρουσίαση 

βέλτιστων πρακτικών και η ανταλλαγή απόψεων, είτε σε επίπεδο panels, είτε υπό τη μορφή 

Workshops, επί θεμάτων καινοτομίας, υψηλής τεχνολογίας, βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής 

ανάπτυξης υποδομών και δικτύων, με σκοπό τον αστικό μετασχηματισμό προς την κατεύθυνση 

δημιουργίας περισσότερο βιώσιμων και φιλικών προς τους πολίτες πόλεων, καθώς και η ανάδειξη 

των δυνατοτήτων και των ευκαιριών στην συναφούς αντικειμένου παγκόσμια αγορά εφαρμογών 

υψηλής τεχνολογίας, εκτιμούμενης αξίας περίπου 1,6 τρισ. δολ. Η.Π.Α.  

Ενδεικτικό της εμβέλειας του Συνεδρίου είναι ότι συγκεντρώνει κυβερνητικά στελέχη και 

δημάρχους από μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, όπως επί παραδείγματι: 

1. η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών της Ολλανδίας κα Kajsa Ollongren, 

η οποία πραγματοποίησε εκτενή παρουσίαση της χώρας της, ως πρωτοπόρου στο χώρο της 

καινοτομίας και της υιοθέτησης πρωτοπόρων λύσεων στην αντιμετώπιση μείζονος σημασίας 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. μεταφορές, περιβαλλοντική 

αλλαγή και άνοδος των υδάτων),   

2. ο Υφυπουργός διεθνών σχέσεων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της 

Ιαπωνίας, κ. Yasuhiro Shinohara, 

3. ο «Υπουργός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Δημοκρατίας του Κοσόβου», κ. Besim 

Beqaj, 

4. οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων όπως το Ελσίνκι, το Μιλάνο, το Σικάγο, η Μπογκοτά, το Χουάρεζ 

(Μεξικό), η Chihuahua (Μεξικό), 

5. εκπρόσωποι έτερων μεγάλων πόλεων όπως το Χιούστον, το Τελ Αβίβ, η Νέα Υόρκη, το 

Ρότερνταμ κ.ά. 

 

  Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι εταιρειών και τραπεζών, επενδυτές, 

καθηγητές πανεπιστημίων, φοιτητές, start-up εταιρείες, τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικά 

πρακτορεία (π.χ. Bloomberg, The Washington Post) κ.λ.π. 

 

 Ενδεικτικό επίσης της σημασίας που αποδίδουν στο συγκεκριμένο Συνέδριο χώρες οι οποίες 

θεωρούνται ότι βρίσκονται στην πρωτοπορία της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας, είναι ότι με εθνικά περίπτερα εκπροσωπήθηκαν η Ολλανδία με 71 εταιρείες, 
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το Ισραήλ με 9 εταιρείες και η Ιαπωνία με 6 εταιρείες, ενώ επίσης εθνικό περίπτερο διέθετε και η 

«Δημοκρατία του Κοσόβου», η οποία εκπροσωπήθηκε με 15 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

Οι βασικές ενότητες που καλύφθηκαν κατά τις τρεις ημέρες του Συνεδρίου ήταν οι εξής: 

 Νέα μοντέλα χρηματοδότησης ψηφιακών και υλικών υποδομών μεγάλων πόλεων 

 Ζητήματα διαφάνειας προμηθειών 

 Βέλτιστες πρακτικές σε καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα στους τομείς της αστικής ανάπλασης, 

της καθαριότητας, της ασφάλειας, των αστικών μετακινήσεων κ.λ.π. 

 Κίνητρα ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επαγγελματιών και 

επιστημόνων υψηλών προσόντων και καινοτόμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, με σκοπό τη 

διαφοροποίηση της αστικής οικονομίας και τη βελτίωση της διαβίωσης σε μεγάλα αστικά κέντρα 

για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 5
η
 Βιομηχανική Επανάσταση και τα συνεπακόλουθα μείζονος 

σημασίας ζητήματα απασχόλησης και (επαν)εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού που 

ανακύπτουν. 

 

Εκτίμηση του Γραφείου μας από την παρακολούθηση του Συνεδρίου, είναι ότι βασικά 

θέματα που αντιμετωπίζουν, ή αναμένεται να αντιμετωπίσουν με επιταχυνόμενο ρυθμό τα μεγάλα 

αστικά κέντρα, είναι τα εξής: 

α) η περιβαλλοντική αλλαγή και οι προκλήσεις που αυτή παρουσιάζει σε παραθαλάσσια και   

     παραποτάμια αστικά κέντρα (π.χ. Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Βενετία). 

β) η μετακίνηση, οι συγκοινωνίες και οι λύσεις που μπορούν τα προσφέρουν προς αυτή την   

κατεύθυνση: 

- η ηλεκτροκίνηση 

- η οικονομία του διαμοιρασμού και 

- η τεχνολογία ανάπτυξης κινητών εφαρμογών 

γ) η διαχείριση απορριμμάτων 

δ) η προσβασιμότητα και η εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (accessibility and  

inclusiveness)  

ε) η αστική ανάπλαση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, με έμφαση στη νεοφυή 

επιχειρηματικότητα και την αναψυχή. 

 

 Τέλος, στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στοχευόμενες επισκέψεις και 

παρουσιάσεις περιοχών, υποδομών και χώρων του δήμου της Νέας Υόρκης, οι οποίοι συνιστούν 

επιτυχή παραδείγματα επεμβάσεων αναβάθμισης, αστικής ανάπλασης και επαναπροσδιορισμού της 

χρήσης τους, προς κατευθύνσεις όπως η αναψυχή, η επιχειρηματικότητα και η εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Roosevelt Island, το Governor’s Island, το High 

Line και τα Brooklyn Navy Yards. 

 

Το Γραφείο μας εισηγείται ενθέρμως τη μελλοντική συμμετοχή ελληνικών αναπτυξιακών 

φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, στελεχών αυτοδιοικητικών αρχών ή/και φορέων και εταιρειών από 

τον χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, σε πρώτη φάση ως παρατηρητών/επισκεπτών και στη 

συνέχεια ως εκθετών ή/και ομιλητών, δεδομένου ότι τόσο τα ζητήματα που αναπτύσσονται όσο και 

το επίπεδο των συμμετεχόντων είναι υψηλοτάτου επιπέδου και αγγίζουν την ουσία άκρως επίκαιρων 

παραμέτρων της καθημερινότητας στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας. 

Περισσότερες πληροφορίες δύναστε να αρυσθείτε στους εξής συνδέσμους και παραμένουμε 

στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση: 

https://smartcitiesny.com/  

https://www.facebook.com/events/372226033554673 

https://www.linkedin.com/company/smart-cities-nyc/  
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