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Απολογιζμόρ τηθιακήρ εκδήλυζηρ «Έξςπνερ πόλειρ, τηθιοποίηζη και 

διασείπιζη δεδομένυν- Δμπειπίερ και καλέρ ππακηικέρ Δλλάδαρ και Γεπμανίαρ» 

(10.05.2022) 

 

Οινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία νη εξγαζίεο ηεο εθδήισζεο κε ηίηιν «Έξςπνερ πόλειρ, 

τηθιοποίηζη και διασείπιζη δεδομένυν- Δμπειπίερ και καλέρ ππακηικέρ Δλλάδαρ και 

Γεπμανίαρ» (10.05.2022) πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ηα Γξαθεία ΟΔΤ Βεξνιίλνπ, Μνλάρνπ θαη 

Νηύζζειληνξθ από θνηλνύ κε ην Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην. Οη 

εξγαζίεο ηεο εθδήισζεο, ηηο νπνίεο ζπληόληζε ν Γξ. Κυνζηανηίνορ Ανηυνίος, Καζεγεηήο ζην 

Πνιπηερλείν Μνλάρνπ (TUM School of Engineering and Design, Chair of Transportation Systems 

Engineering) θαη κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηθηύνπ Διιήλσλ Δπηρεηξεκαηηώλ θαη 

ηειερώλ Δπηρεηξήζεσλ Βαπαξίαο (Hellenic Network of Business Executives in Bavaria), έιαβαλ 

ρώξα κε ςεθηαθό ηξόπν. 

 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε πξνβνιή ζρεδηαδόκελσλ έξγσλ ζε εζληθό θαη ηνπηθό 

επίπεδν ζε Διιάδα θαη Γεξκαλία, δξαζηεξηνηήησλ ειιεληθώλ θαη γεξκαληθώλ εξεπλεηηθώλ 

θέληξσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ ελ ιόγσ θιάδνπ, θαζώο θαη ε αληαιιαγή ηδεώλ θαη πξνώζεζε 

ζπλεξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα απηόλ.  

 

Σελ εθδήισζε ραηξέηηζαλ ε Πξέζβπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Οκνζπνλδηαθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, θα Μάπα Μαπινάκη θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Διιελνγεξκαληθνύ 

Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηήξηνπ θ. Κυνζηανηίνορ Μαπαγκόρ, ελώ θεληξηθόο 

νκηιεηήο ήηαλ ν Τθππνπξγόο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θ. Θεόδυπορ Λιβάνιορ, ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζεζκηθά ζηελ Διιάδα γηα ηνλ 

ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη ζηα δηαζέζηκα εξγαιεία 

ρξεκαηνδόηεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. 

 

ην πξώην ςεθηαθό πάλει κε ηίηιν «Μεηάβαζη ζηην έξςπνη πόλη ηος μέλλονηορ» ζπκκεηείραλ 

ζε απηό νη θ. Γημήηπηρ Παπαζηεπγίος, Πξόεδξνο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΕΔΕ) 

θαη Γήκαξρνο Σξηθθαίσλ, θ. Jan Pörksen, Κξαηηδηαθόο ύκβνπινο θαη Δπηθεθαιήο ηεο 

Γεξνπζίαο ηεο Καγθειαξίαο ηεο Διεύζεξεο Υαλζεαηηθήο Πόιεο ηνπ Ακβνύξγνπ, θ. Παναγιώηηρ 

ημανδηπάκηρ, Γήκαξρνο Υαλίσλ, θ. Tobias Schock, Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Κηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Kirchheim Μνλάρνπ θαη θ. Γημήηπηρ Σζίγκπορ, ΣΠΔ Δπηθεθαιήο 

Σκήκαηνο Πσιήζεσλ, OTE Group. Από ηα δηακεηθζέληα ζπγθξαηνύκε: 

 

Από ειιεληθήο πιεπξάο νη θ.θ. Παπαζηεξγίνπ θαη εκαλδεξάθεο αλαθέξζεθαλ δηεμνδηθά ζηηο 

εκβιεκαηηθήο θύζεσο δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη Γήκνη Σξηθθαίσλ θαη Υαλίσλ, αληίζηνηρα, 

ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ πόιεσλ, ελώ ραηξέηηζαλ ζπληεηαγκέλεο θηλήζεηο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ αλαγθώλ Γήκσλ θαη εύξεζε ζηνρεπκέλσλ ιύζεσλ ζηνλ ςεθηαθό 

ζρεδηαζκό θαη κεηαζρεκαηηζκό ηνπο, ζεκεηώλνληαο παξάιιεια ηηο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο 



 

ζπλερίδνπλ λα είλαη αληηκέησπνη. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Γ. Σζίγθξνο παξνπζίαζε ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία πνπ έρεη αλαπηύμεη ν Όκηινο ΟΣΔ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο ιύζεηο ζε 

πνιπάξηζκνπο ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο κεηάβαζεο από κία ζπκβαηηθή ζε κία έμππλε πόιε ηνπ 

κέιινληνο. 

 

Από γεξκαληθήο πιεπξάο ν θ. J. Pörksen αλαθέξζεθε ζηελ θαηλνηόκν ζηξαηεγηθή ηεο πόιεο-

θξαηηδίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ γηα ηνλ ζθαηξηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο πόιεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ήδε 

από ην 2015, ελώ ππνγξάκκηζε θαη ηνλ ξόιν ηεο αμηόπηζηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ηνκέα ζηνλ 

νπνίν επίζεο πξσηνπνξεί ε πόιε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο πιαηθόξκαο κε ηε ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ (urban data hub). Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Σ. Schock εμήγεζε 

κέζα από παξαδείγκαηα αλάπηπμεο έμππλσλ εθαξκνγώλ πώο επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά ε κεηάβαζε 

ηνπ Γήκνπ Kirchheim ζε ‘Smartheim’ ππό ην εμάπηπρν «κινηηικόηηηα- ανάπηςξη- κοινωνία- 

πεπιβάλλον- δημόζια δεδομένα- ςποδομέρ». 

 

Σν δεύηεξν ςεθηαθό πάλει είρε ηίηιν «ςλλογή, επεξεπγαζία και διασείπιζη αζηικών 

δεδομένυν ζηιρ έξςπνερ πόλειρ (Collecting and (f)using urban data)». Από δηακεηθζέληα 

ζπγθξαηνύκε: 

 

Ο Γξ. Henning Duderstadt, Δπηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Καηλνηνκίαο θαη Co-Project Manager ηνπ 

Open Innovation, ηεο πόιεο ηνπ Bielefeld ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο- Βεζηθαιίαο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ δηθηύσλ θαηλνηνκίαο ηνπ Bielefeld γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

θαη εμαηνκηθεπκέλσλ ιύζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ηεο πόιεο ηνπ κέιινληνο. 

Ο θ. Γεώπγιορ Πιπελίδηρ, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ζπληδξπηήο ηεο spin-off εηαηξείαο 

ινγηζκηθνύ ‘Ariadne Maps GmbH’, ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, 

κε ηελ παξάιιειε δηαζθάιηζε δεηεκάησλ GDPR θαη αλέιπζε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 

θαηλνηόκεο εθαξκνγέο πνπ έρεη αλαπηύμεη ε εηαηξεία γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ησλ πειαηώλ 

ηεο (πνιπθαηαζηήκαηα, αεξνδξόκηα, ΜΜΜ θ.α.). Ο θ. Πεπικλήρ Σεπλιξίδηρ, Δθηειεζηηθόο 

Γηεπζπληήο ηνπ ahedd Digital Innovation Hub (Attica Hub for the Economy of Data and Devices) 

ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο, ππνγξάκκηζε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε 

ηελ αλάιεςε εμσζηξεθώλ δξάζεσλ νη νπνίεο εκπιέθνπλ δξώληεο από όιν ην θάζκα δεκόζηνπ, 

ηδησηηθνύ ηνκέα θαη εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο από Διιάδα θαη εμσηεξηθό γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Κέληξνπ ζε κία κηθξή ‘έμππλε’ πόιε, ζηελ νπνία ζπλδπάδνληαη όιεο νη 

ζύγρξνλεο πηπρέο ηνπ smart building θαη δηαρείξηζεο ελεξγεηαθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ. Ο θ. 

Γημήηπηρ Γ. Λιάηζηρ, Οηθνλνκνιόγνο, Partner ζηελ εηαηξεία ‘Bluedrop & CFO SK Group’, 

αλαθέξζεθε ζηνλ ξόιν πνπ θαινύληαη λα αλαιάβνπλ ηα ηειεθσληθά θέληξα (call centers) ζηνλ 

ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό θαη ζηελ κεηάβαζε πξνο ηηο έμππλεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο. Σέινο ε θα 

Μπέηης Υαπαλαμποπούλος, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο θαη Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο ‘Geosystems 

Hellas S.A.’, παξνπζίαζε ηα έξγα «euPOLIS & HARMONIA» ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Πεηξαηά, γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ζύγρξνλεο  πόιεο ε νπνία πξνζθέξεη 

έλα πγηέο πεξηβάιινλ δηαβίσζεο, ελώ αλέγλσζε θαη γξαπηό κήλπκα ηνπ θ. Γιάννη Μώπαλη, 

Γεκάξρνπ Πεηξαηά, ζην νπνίν απνηππώζεθε ε ζεκαζία πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ 

γηα ηελ εθαξκνγή ςεθηαθώλ θαη ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ ζην πιαίζην κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ 

Πεηξαηά ζε κηα «έμππλε» πόιε κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε.  

 

Κεληξηθό ζπκπέξαζκα ηεο εθδήισζεο, ε νπνία πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ πιένλ ησλ 100 

ζπκκεηερόλησλ από Διιάδα θαη Γεξκαλία (δειώζεηο εγγξαθώλ μεπέξαζαλ ηηο 300), ήηαλ όηη ε 

δεκηνπξγία ζπλεξγεηώλ απνηειεί κνλόδξνκν θαη θιεηδί γηα ηελ αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη 

ηε δόκεζε ελόο ηζρπξνύ δηκεξνύο δηαιόγνπ κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο 

ζηηο πόιεηο ηνπ κέιινληνο, όπνπ νη λέεο ηάζεηο ςεθηνπνίεζεο θαη απηνκαηηζκνύ ζα πξνζθέξνπλ 



 

ξεμηθέιεπζεο ιύζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα, ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε, ηνλ πξάζηλν αζηηθό ζρεδηαζκό, ηηο έμππλεο ππνδνκέο, θαζώο θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε όια ηα επίπεδα. 

 

 


