ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ « Ευφυείς Πόλεις / Κοινότητες -- Έξυπνη Τοπική
Αυτοδιοίκηση -- 05-06 Μαρτίου 2018 »

Έξυπνες Πόλεις / Κοινότητες
Η πρόκληση του 21ου αιώνα για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οι «Έξυπνες Πόλεις / Κοινότητες » θέλουν… ΑΠΛΕΣ,
ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Απώτερος σκοπός μιας «Έξυπνης Πόλης /Κοινότητας » είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.
Έξυπνη Πόλη/Κοινότητα … σημαίνει ενημερωμένοι πολίτες!
Στις Έξυπνες Πόλεις / Κοινότητες , οι ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται και μεταφράζονται
σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες σε καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τρεις σημαντικούς παράγοντες την παγκοσμιοποίηση, την
αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση. Αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις και
δεδομένα και η έννοια της έξυπνης πόλης / κοινότητας

έρχεται να προσφέρει λύσεις και να

δημιουργήσει προσδοκίες.
Η ανάγκη υιοθέτησης από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) πρακτικών και εργαλείων
ευφυών πόλεων / κοινοτήτων -- έξυπνης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί αναγκαιότητα και
ταυτόχρονα προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Κύπρο γίνεται ολοένα και πιο
επιτακτική ανάγκη εν όψει της Αυτοδιοίκητής Μεταρρύθμισης.
Το ενδιαφέρον για τις ευφυείς πόλεις αντανακλάται τόσο στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 όσο
και σε πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και
Κοινότητες ή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις. Στην Κύπρο, ολοένα και
περισσότεροι δήμοι / κοινότητες ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν μια στρατηγική ευφυούς πόλης
προκειμένου να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, να εξασφαλίσουν ένα
καλύτερο περιβάλλον εργασίας, οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.
Για να οργανωθεί σωστά μια έξυπνη πόλη πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα.
Αρχικά, πρέπει να διατυπωθεί το όραμα αυτής και εν συνεχεία το ποιος θα το διαχειριστεί. Επίσης, η
δημιουργία ενός οδικού χάρτη υλοποίησης κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να υπάρχει ένα σχέδιο το
οποίο να παρέχει οδηγίες προς την κατεύθυνση οικοδόμησης της έξυπνης πόλης που θα
δημιουργήσει και το αντίστοιχο brand name στην συνέχεια.
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να προσφέρει ένα εργαλείο σε οποιοδήποτε Δήμο / Κοινότητα το επιθυμεί, προκειμένου να
αυτό-αξιολογηθεί με βάση επιστημονικά και διεθνή κριτήρια, ώστε να διαπιστώσει από μόνος
του τις ελλείψεις του και τις δυνατότητες βελτίωσης καθώς επίσης και να διαπιστώσει τα
πλεονεκτήματά του και πώς να τα επιδείξει στους πολίτες.



να δείξει μια διαδικασία, έναν τρόπο, έναν οδηγό, ένα σχέδιο δράσης για το τι πρέπει να
κάνει ένας Δήμος / Κοινότητα που επιθυμεί να ασχοληθεί με το εγχείρημα «Έξυπνη Πόλη /
Κοινότητα».



στη κατανόηση του ρόλου, των ωφελειών και των προκλήσεων των Έξυπνων Πόλεων /
Κοινοτήτων για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



στην επαφή με νέες ιδέες και τάσεις που κυριαρχούν στον διεθνή χώρο στον τομέα των
Έξυπνων Πόλεων / Κοινοτήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



στην απομυθοποίηση των δυσκολιών και του ρίσκου εφαρμογής των δράσεων για τη
δημιουργία Έξυπνων Πόλεων / Κοινοτήτων .



στις

πρακτικές αρχές αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών των ΑΤΑ μέσω των Έξυπνων

Πόλεων


στους πρακτικούς τρόπου μείωσης του κόστους λειτουργίας των ΑΤΑ μέσω της
εσωτερικής τους αναδιοργάνωσης



στην αναζήτηση των αναγκαίων πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων
για τη δημιουργία Έξυπνων Πόλεων.



στην γνωριμία των συμμετεχόντων με υφιστάμενες πρακτικές που εφαρμόζονται στην
Ευρώπη και τον κόσμο σε επίπεδο στρατηγικών και εφαρμογών.



στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες και τη λογική που σχετίζονται
άμεσα με τις Έξυπνες Πόλεις.



στην κατανόηση των σταδίων ανάπτυξης στρατηγικών Έξυπνων Πόλεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ενίσχυση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ώστε να καταστούν ικανοί να υποστηρίξουν το
σύνθετο έργο της δημιουργίας «έξυπνων» ή «ευφυών» πόλεων / Κοινοτήτων.
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Κακδέρη Χριστίνα
Οργανισμός: Ερευνητική Μονάδα URENIO, Α.Π.Θ
Θέση: Περιφερειακός οικονομολόγος και ερευνητής με επίκεντρο τα συστήματα καινοτομίας και τα
έξυπνα περιβάλλοντα καινοτομίας (εθνικά και περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, τεχνολογική
πολιτική, κοινωνικά δίκτυα, ευφυείς πόλεις / περιφέρειες).
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Τσαρχόπουλος Παναγιώτης
Οργανισμός: Ερευνητική Μονάδα URENIO, Α.Π.Θ
Θέση: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υ/Η. Ερευνητής σε έργα που
αφορούν στη δημιουργία έξυπνων / ευφυών πόλεων, εργαλείων και ψηφιακών χώρων καινοτομίας.
Εξωτερικός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση ερευνητικών έργων που
σχετίζονται με τις έξυπνες πόλεις και το διαδίκτυο του μέλλοντος.
Διάρκεια του προγράμματος: 05-06 Μαρτίου 2017 (Δευτέρα και Τρίτη). Με την ολοκλήρωση του
διημέρου ιδρυματικού σεμιναρίου η κατάρτιση θα συνεχιστεί στους χώρους εργασίας των
εκπαιδευόμενων, όπου θα συζητηθούν και θα σχολιαστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν το θέμα:
«Ευφυείς Πόλεις /Κοινότητες -- έξυπνη Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα:
 Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Γραμματείς των ΑΤΑ , Δημοτικοί μηχανικοί, Υπεύθυνοι τεχνικών,
οικονομικών υπηρεσιών των ΑΤΑ και Υπεύθυνοι Πληροφορικής
 Διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό της ένωσης δήμων / ένωσης κοινοτήτων
Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου : AJAX HOTEL , Λεμεσός, 07:30 – 15:30
Δικαίωμα Συμμετοχής : Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, η οποία καλύπτει (για τους δικαιούχους) ολόκληρο το κόστος του σεμιναρίου. Για
περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στο συνημμένο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«

Ευφυείς Πόλεις / Κοινότητες -- Έξυπνη Τοπική Αυτοδιοίκηση

»

05-06 Μαρτίου 2018
Στοιχεία Οργανισμού ή Επιχείρησης
Είδος Επιχείρησης1: Μικρή

Μεσαία

Μεγάλη

Δημόσιος Τομέας

Άλλο

Επωνυμία Επιχείρησης ........................................................................................................................
Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφαλ.1: ...............................................
Διεύθυνση Οργανισμού ή Επιχείρησης: ....................................................................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. ...................... Τ.Τ. ......................... Επαρχία: ........................................
Τηλέφωνο ................................. Τηλεομοιότυπο .....................................
Email_____________________________________

Website_______________________________

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ονοματεπώνυμο

Αρ. Ταυτότητας

Κινητό Τηλ.2

Θέση

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: ______________________________ Ιδιότητα: ____________________
Σφραγίδα Οργανισμού ή Επιχείρησης: _______________________ Ημερομηνία: ________________
1

Ότι είναι υπογραμμισμένο η συμπλήρωση του θεωρείται άκρως απαραίτητη για τους σκοπούς της Αρχής

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να καταβάλει μόνο τον Φ.Π.Α που ανέρχεται στα € 290.70
2

Για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας αποστολής μηνυμάτων SMS κλπ. σχετικά με το σεμινάριο.

Για ακύρωση συμμετοχής θα καταβάλλονται ακυρωτικά.
* Συμπληρώστε κατάλληλα το συνημμένο έντυπο και στείλετέ το με fax στον αριθμό 25368708, η με email στο
lamb@technomartcy.com.
Για πληροφορίες παρακαλώ απευθύνεστε στα τηλέφωνα +357 25346661 ή στο 99666717 Κα Άννη Λάμπρου , η
99650549 Κον Λάμπρο Λάμπρου .
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