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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Στόχος μας είναι η διασύνδεση συστημάτων στον τομέα της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών και εφαρμογών για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας
των πολιτών αλλά και την ανάδειξη ενός νέου μοντέλου συμμετοχικότητάς τους στα
κοινά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία

Τι σημαίνει για εσάς έξυπνη
περιφέρεια και ποιες ενέργειες

σχεδιάζετε να κάνετε
για να υλοποιήσετε αυτό το
όραμα

Συνήθως ο όρος έξυπνη πόλη
ή έξυπνη περιφέρεια συγχέεται ή
περιορίζεται στη χρήση ψηφιακών
διευκολύνσεων και τεχνολογίας
σε διάφορους τομείς αποσπασματικά

Ωστόσο ο στόχος είναι να
πετύχουμε να χτίσουμε πάνω σε

όλες τις υφιστάμενες υποδομές
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
πεδίο που θα κάνει την κάθε πόλη
ελκυστική στους κατοίκους της
αλλά και στους επισκέπτες της Το
σημείο κλειδί είναι να μπορείς να
συνδυάσεις την οικονομική ανάπτυξη

και καινοτομία με άριστες
συνθήκες διαβίωσης την προσωπική

ευεξία την κοινωνική συνοχή
και το αίσθημα ασφάλειας

Γνωρίζω πολύ καλά ότι για να

επιτευχθεί αυτό χρειάζεται μια
συνολική κινητοποίηση δυνάμεων

και ανθρώπους με διαφορετικά
επιστημονικά και τεχνολογικά

υπόβαθρα Πάνω σε αυτό ακριβώς
το σημείο θα αναλάβουμε πρωτοβουλία

ως περιφέρεια προκειμένου
να υπάρξει μια διασύνδεση

και συνεργασία μεταξύ των ειδικών

των επιχειρήσεων και των
πολιτών Αυτό απαιτεί εκτός από
τη δημιουργία ολοκληρωμένων τε
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χνολογικών συστημάτων, ένα 
μακρόπνοο 

όραμα, που θα φέρει στην
επιφάνεια τις τοπικές ιδιομορφίες
και εγχώριες ιδέες, σε μια κοινή
προσπάθεια να χτιστεί ένα οικοσύστημα 

υπηρεσιών, που θα συνσχε-
διαστεί από όλους τους αρμόδιους
φορείς και θα αποτελεί συνειδησιακά 

ιδιοκτησία όλων. Ένα τέτοιο
οικοσύστημα θα πρέπει να είναι
διαλειτουργικό, για να μπορεί να
ενσωματώνει ανά πάσα στιγμή
νέες τεχνολογίες, ενώ -παράλληλα-
θα πρέπει να είναι εύκαμπτο και
ευπροσάρμοστο στις νέες ανάγκες
και τάσεις των καιρών. Σε κάθε περίπτωση, 

πρόκειται για ένα εγχείρημα, 

το οποίο δεν είναι εύκολο,
καθώς απαιτείται να αλλάξουν και
πολλές νοοτροπίες».

Ποια είναι, κατά την άποψη
σας, τα κυριότερα οφέλη που
προσφέρουν οι έξυπνες περιφέρειες 

στους πολίτες τους;
«Τα οφέλη είναι τεράστια και

δεν μπορούν πλήρως να αποτυπωθούν, 

μιας και ο συνδυασμός
τους δίνει επιπλέον προστιθέμενη 

αξία. Ωστόσο, κάποια προφανή
μεν, αλλά ιδιαιτέρως σημαντικά,
οφέλη είναι -για παράδειγμα- η

μετώπιση αναφορικά με την πρόσβαση 

του σε υπηρεσίες, αυτό που
ονομάζεται και «ψηφιακή ισότητα».
Όλα τα παραπάνω, καθιστούν τον
πολίτη αφενός μεν ενημερωμένο,
αφετέρου δε πολύ πιο ενεργό.

Τέλος, ένα εργασιακό περιβάλλον 

-στο πλαίσιο μιας έξυπνης
περιφέρειας- αναμένεται να δημιουργήσει 

πληθώρα νέων ευκαιριών
για οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, 

κάτι που είναι
πρώτης προτεραιότητας, αν αναλογιστούμε 

τα ποσοστά της ανεργίας 

που μαστίζουν τη χώρα μας».

Ποιες είναι οι πολιτικές και
οι διαχειριστικές προκλήσεις
για μια περιφέρεια σαν και τη
δική σας, ώστε να μετατραπεί
σε έξυπνη;

«Η τεχνολογία αλλάζει τον
τρόπο, που ο πολίτης επικοινωνεί,
συναλλάσσεται και εξυπηρετείται
από τις υπηρεσίες. Το μοντέλο της
Ευφυούς Περιφέρειας σε μεγάλο
βαθμό προσδιορίζει το αύριο της
εξυπηρέτησης του πολίτη και τη
βιωσιμότητα του αστικού ιστού.
Στόχος μας είναι η διασύνδεση
συστημάτων στον τομέα της αξιοποίησης 

των νέων τεχνολογιών

νώσουν και να υποστηρίξουν προς
αυτήν την κατεύθυνση τις πόλεις.
Στη σημερινή συγκυρία, βασική
προϋπόθεση ενίσχυσης των πόλεων 

αποτελεί ο σχεδιασμός και
η χρηματοδότηση από δημόσιους
πόρους ενός Προγράμματος Ενδυνάμωσης 

των Δήμων και των Περιφερειών, 

για να αποκτήσουν την
αναγκαία στελέχωση και τεχνική
υποδομή, ώστε να ασκούν τις βασικές 

αρμοδιότητες, που προβλέπει
η νομοθεσία».

Ποιοι οι φορείς από τους
οποίους αναμένετε συνδρομή
για τη δημιουργία μιας έξυπνης 

περιφέρειας; Τι απαιτήσεις 

έχετε από αυτούς και
ποιες οι πρωτοβουλίες που
πρέπει να πάρουν;

«Για την ανάπτυξη ενός μοντέλου 

Έξυπνης Περιφέρειας χρειάζεται 

-αναμφίβολα- η συνεργασία
πολλών φορέων από τον ακαδημαϊκό 

χώρο (πανεπιστήμια και ερευνητικά 

κέντρα), τον ιδιωτικό τομέα
(επιχειρήσεις και βιομηχανία), καθώς 

και δομών της ίδιας της δημόσιας 

διοίκησης. Η συμμετοχή και
των ίδιων των πολιτών στη διαδικασία 

αυτή είναι -επίσης- ιδιάζου-

«Το μοντέλο τπς Ευφυούς Περιφέρειας σε μεγάλο
βαθμό προσδιορίζει το αύριο τπς εξυπηρέτησης του

πολίτη και τη βιωσιμότητα του αστικού ιστού».

αύξηση της συμμετοχικότητας του
πολίτη στα διαφορετικά σχήματα
διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. 

Αυτό γίνεται συνήθως μέσα
από Παρατηρητήρια Πολιτών, που
δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη
να εκφέρει την άποψή του, να αποτυπώσει 

τις ιδέες του και να παρακολουθήσει 

τη μετουσίωση της συνεισφοράς 

του σε έργα ή πολιτικές.
Επιπρόσθετα, οι αποφάσεις, που
λαμβάνονται, πλέον στηρίζονται
σε δεδομένα και έτσι είναι πιο αποτελεσματικές 

για το άμεσο όφελος
του πολίτη, ο οποίος πλέον αισθάνεται 

πιο ασφαλής και με ίση αντι-

και εφαρμογών, για τη βελτίωση
της ποιότητας της καθημερινότητας 

των πολιτών, αλλά και την
ανάδειξη ενός νέου μοντέλου
συμμετοχικότητάς τους στα κοινά, 

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
που προσφέρει η τεχνολογία. Είναι
ανάγκη να εργαστούμε όλοι μαζί,
δημιουργώντας ένα νέο αποδοτικό
μοντέλο διοίκησης. Η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί και πρέπει να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια του μετασχηματισμού
και της Έξυπνης Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Όλοι οι φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, πρέπει να οργα-

σας σημασίας και μπορεί να αποτελέσει 

καθοριστικό παράγοντα για
την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

Από τα ανωτέρω, θα ήθελα
να εστιάσω ιδιαίτερα στη συνεργασία, 

που απαιτείται με τους ερευνητικούς 

φορείς, με δεδομένο ότι
στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 

σημαντικά Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα υψηλού
κύρους, με τα οποία έχουμε συνεργαστεί 

επιτυχώς στο παρελθόν
και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε 

ανελλιπώς, μιας και αποτελεί
υποχρέωση της Περιφέρειας να
κινητοποιεί όλους τους πόρους,
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που διαθέτει και που μπορούν να
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας

ζωής και στην ευημερία της
Περιφέρειας

Οι φορείς αυτοί που είναι
φορείς γνώσης και τεχνολογίας

κό μετασχηματισμό της με βάση
τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τέλος αναμένουμε σημαντική συνεισφορά

τόσο στην παραγωγή και
διάχυση της γνώσης όσο και στην

δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο
και αποκλειστικό πρότυπο αλλά
προσπαθούμε να υιοθετήσουμε τα
στοιχεία εκείνα από άλλες Περιφερειακές

δομές του εξωτερικού
που απαντούν στις ανάγκες μας
και φιλτράροντάς τα μέσα από τις
ιδιαιτερότητες της δικής μας περίπτωσης

να τα προσαρμόσουμε με
τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο

Ενδεικτικά εστιάζουμε σε
στοιχεία που αφορούν την έξυπνη
διακυβέρνηση που είναι η βάση
της ανάπτυξης μιας έξυπνης Περιφέρειας

αλλά επίσης και στην έξυπνη

κινητικότητα την προσβασιμότητα
σε έξυπνες υποδομές όπως

και τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ
τους την οικονομική βιωσιμότητα
με την ενεργό συμβολή τοπικών
και περιφερειακών εταιρειών και
φυσικά όλα αυτά παράλληλα ακολουθώντας

υπεύθυνες πολιτικές
προστασίας του περιβάλλοντος με
οδηγό τη μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος του περιφερειακού

οικοδομήματος στο σύνολο
των διαδικασιών του Οδηγό μας
αποτελεί η Πράσινη Συμφωνία
που στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει

Ένα εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο μιας
έξυπνης περιφέρειας αναμένεται να δημιουργήσει
πληθώρα νέων ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη
και επιχειρηματικότητα

βρίσκονται ήδη σε μια δυναμική
διαδικασία να προσπαθούν να

μετατρέψουν

τη γνώση σε εφαρμοσμένες

υπηρεσίες Αυτό που τώρα
απαιτείται όλο και πιο επιτακτικά
είναι να γνωρίσουν καλύτερα τις
πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας

για να μπορέσουμε από κοινού

και με τους άλλους εμπλεκόμενους

φορείς να συσχεδιάσουμε
τις λύσεις του μέλλοντος Επίσης
πρέπει να αποτελέσουν τον συνδετικό

κρίκο με τον χώρο της επιχειρηματικότητας

ώστε καινοτόμα
εργαλεία και υπηρεσίες να τεθούν
στη διάθεση της Περιφέρειας για
να υποστηρίξουν τον οικονομι

εκπαίδευση της αυριανής γενιάς
έξυπνων πολιτών

Έχετε κάποιο πρότυπο λειτουργίας

έξυπνης περιφέρειας
του εξωτερικού από την οποία
θα θέλατε να υιοθετήσετε
στοιχεία Ποια είναι αυτά

Κάθε Περιφέρεια έχει τις δικές

της ανάγκες να ικανοποιήσει
και τις δικές της προκλήσεις να
αντιμετωπίσει προκειμένου να
δημιουργήσει το δικό της οικοσύστημα

γνώσης και καινοτομίας
που θα την οδηγήσει στο να

γίνει εξυπνότερη Συνεπώς στην
στρατηγική μας ως Περιφέρεια

ως προτεραιότητα την κλιματική
αλλαγή και ήδη έχουμε εκκινήσει
τη συγκρότηση του Περιφερειακού
Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική

Αλλαγή σε συνεργασία με
ερευνητικούς φορείς

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ
και στον τομέα των φυσικών καταστροφών

καθώς η Περιφέρεια
Αττικής έχει πληγεί ανεπανόρθωτα

στο παρελθόν και συνεχίζει να
πλήττεται τονίζοντας ότι είναι
βασική προτεραιότητα να οργανωθούν

τα μέτρα που θα καταστήσουν

την Περιφέρειά μας ανθεκτική

σε όλους τους συναφείς
κινδύνους

SMART CITIES
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