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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιτελική
Σύνοψη

Η

Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Πειραιά, αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την
ψηφιακή ανάπτυξη και το μετασχηματισμό της
πόλης, με ένα οργανωμένο κι ενιαίο σχέδιο δράσης. Ο
Δήμος Πειραιά με τη στρατηγική του, θέτει το όραμα κι
εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα
εστιαστούν δράσεις και έργα, ώστε η πόλη να ενταχθεί
με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη με ορίζοντα
την επόμενη πενταετία.

Για το σκοπό αυτό, η Ψηφιακή Στρατηγική εστιάζει σε
τρεις άξονες παρέμβασης με συγκεκριμένες προτεραιότητες για κάθε έναν από αυτούς. Οι προτεραιότητες αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένα κενά της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό
πλαίσιο παρεμβάσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με έμφαση στην παραγωγή απτών
αποτελεσμάτων και στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων.
Απώτερος στόχος του Δήμου, είναι να δημιουργήσει νέα
μοντέλα αστικής διακυβέρνησης, να συμβάλει στην ανασύνταξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και
να μοχλεύσει συνέργειες μεταξύ των φορέων της πόλης.
Μια μόχλευση με κατεύθυνση στην ενίσχυση τομέων και
δράσεων που αξιοποιούν τα τοπικά, περιφερειακά και
εθνικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τοποθετούν
στο επίκεντρο τον πολίτη.
Βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των Δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου θα αποτελέσει η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πειραιά» με επενδύσεις ύψους 6.000.000€ στην
παρούσα φάση.
Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Πειραιά 2018-2024
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Υφιστάμενη
κατάσταση
και
αναπτυξιακές
προκλήσεις

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο

Πειραιάς αποτελεί τον ένα εκ των δύο μειζόνων αστικών πόλων της Πρωτεύουσας και της
Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας-Αττικής.
Ο υπερ-τοπικός χαρακτήρας, της περιοχής του Πειραιά,
αναφέρεται αφενός στη διεθνή του ταυτότητα ως σημαντικό εμπορικό κι επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης και
αφετέρου στον εθνικό και διαπεριφερειακό του ρόλο.
Συγκεκριμένα, ο Πειραιάς εντάσσεται στους κύριους
εθνικούς πόλους ανάπτυξης, αποτελώντας ένα από τα
βασικά διοικητικά κέντρα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα
διαθέτει σημαντικές υποδομές που ενισχύουν τη θέση
του ως τόπος προσέλκυσης κάθε είδους επενδύσεων.
Λόγω της θέσης του στο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου, επιτελεί σημαντικό
ρόλο στις διεθνείς μεταφορές, στις συγκοινωνίες και τις
επικοινωνίες.

Το λιμάνι του Πειραιά είναι το 6ο μεγαλύτερο λιμάνι της
Ευρώπης σε επιβατική κίνηση με τον τρίτο μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (+5,6%) για την περίοδο 2013-2014.
Επίσης, ο ευρύτερος λιμένας του Πειραιά βρίσκεται στην
16η θέση στη σχετική κατάταξη των ευρωπαϊκών λιμανιών αναφορικά με τη διακίνηση φορτίου, εμφανίζοντας
τη μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση τα τελευταία χρόνια
(9,6%). Παρά τη μικρή πτώση που κατέγραψε για το 2016,
το διακινηθέν επιβατικό έργο του λιμένα, ο Πειραιάς μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι μακράν το μεγαλύτερο
επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης.
Πλέον του ρόλου ως τουριστικής πύλης, σε πολλές περιπτώσεις ο Πειραιάς αποτελεί και το μοναδικό δίαυλο
επικοινωνίας των νησιών του Αιγαίου με την ενδοχώρα,
συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
της χώρας. Γίνεται σαφές ότι ο τομέας της Γαλάζιας Οικονομίας αποτελεί βασικό άξονα στον οποίο στηρίζεται
η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου. Σημείο αναφοράς
της πόλης είναι το λιμάνι το οποίο αποτελεί το κέντρο
της οικονομικής δραστηριότητας του Πειραιά αλλά και
των γύρω Δήμων (Κερατσίνι, Πέραμα κ.λπ.), καθώς είναι
8
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ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της
Μεσογείου και της Ευρώπης ενώ
ταυτόχρονα συνιστά κεντρικό κόμβο
της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα, βασικό
λιμένα φορτοεκφόρτωσης συμβατικού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο
και κύριο σταθμό φορτοεκφόρτωσης
αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη και
τη Μεσόγειο.
Πάνω από 1.200 μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις εδρεύουν στον
ελληνικό γεωγραφικό χώρο, η πλειονότητα των οποίων έχει την έδρα
τους στον Πειραιά, παρέχοντας
άμεση απασχόληση σε 10 .000 εργαζομένους. Στον Πειραιά εξάλλου,
δραστηριοποιείται κι ένας σημαντι-

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

κός αριθμός σχετικών με τη ναυ- ναλλάγματος, κυμαίνονται περίπου
τιλία επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις στα 14 δις € (2015), περισσότερα από
που περιλαμβάνουν νηογνώμονες, κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας.
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, Παράλληλα, η ύπαρξη σημαντικών
νομικά γραφεία, εταιρείες παροχής πολιτιστικών χώρων, αρχαιοτήτων
χρηματοοικονομικών συμβούλων, και βιομηχανικού αποθέματος, συνεταιρείες ναυτασφαλιστικών υπηρε- θέτουν μια χωρική συγκέντρωση
σιών, που καλύπτουν το ναυτιλιακό η οποία, υπό προϋποθέσεις διακίνδυνο, για τον ελληνόκτητο στό- σύνδεσης και ανάδειξης. συνιστά
λο, αξίας περίπου 100 δις δολαρίων. ένα εξαιρετικό πρωτογενές υλικό.
Υπολογίζεται, ότι στους τομείς της Επιπρόσθετα, σημαντικό ποσοστό
ελληνικής ναυτιλίας απασχολούνται στο συνολικό κύκλο εργασιών του
κατά προσέγγιση περίπου 200.000 δείγματος των επιχειρήσεων του
άτομα, εκ των οποίων το 25% στα Δήμου Πειραιά της Δημιουργικής
πλοία. Τα δε έσοδα που προκύπτουν Βιομηχανίας, έχουν οι αθλητικές,
από τον ελληνικών συμφερόντων ψυχαγωγικές και εκδοτικές δραστόλο, ως εισροή ναυτιλιακού συ- στηριότητες. Τα δεδομένα αυτά ανα-

δεικνύουν το ειδικό βάρος του Πειραιά στην οικονομική και κοινωνική
ζωή της Περιφέρειας Αττικής αλλά
κι ευρύτερα ολόκληρης της χώρας.
Είναι προφανές ότι ο λιμένας
εδράζεται στον πυρήνα του
μητροπολιτικού ρόλου της πόλης και ως εκ τούτου κρίνεται
ως οντότητα καθοριστικής σημασίας για τη συνολική παραγωγική διάρθρωση της. Ως τέτοια, καλύπτει οριζόντια κάθε
διακριτή κλαδική προσέγγιση
καθώς και τις επιμέρους προτεραιότητες και άξονες παρεμβάσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής.
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Ευρωπαϊκές,
Εθνικές
και Τοπικές
Πολιτικές
Οι στόχοι και οι παρεμβάσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής του Πειραιά θα πρέπει να διατηρούν σαφείς διασυνδέσεις και κοινές τομές με τα διαφορετικά πλέγματα δράσεων και ενεργειών που περιλαμβάνονται σε
Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Τοπικές στρατηγικές.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική

Η

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, αποτελεί τον οδικό
χάρτη και το πλαίσιο για την
ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Το
όραμα που θέτει η Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική είναι να αποτελέσουν
οι ΤΠΕ το μοχλό επανεκκίνησης και
ανάπτυξης της οικονομίας και της
απασχόλησης (ειδικά σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης) τον καταλύτη για
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση καθώς επίσης και το εργαλείο για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Για την εξυπηρέτηση των στόχων
της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής
αναγνωρίζονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις :

• Η υψηλή διαθεσιμότητα και διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών
Νέας Γενιάς
• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την
υποστήριξη ουσιαστικών δράσεων μεταρρύθμισης, τόσο προς την
κατεύθυνση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και
προς την κατεύθυνση ενίσχυσης
της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

• Η ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ ως
διεθνώς ανταγωνιστικού τομέα
της οικονομίας, με τη συγκράτηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει η χώρα, με την
έμπρακτη υποστήριξη νεοφυούς
και καινοτόμου επιχειρηματικότητας ΤΠΕ και με την ενίσχυση
των ψηφιακών δεξιοτήτων του
πληθυσμού σε όλο το φάσμα της
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

εργασίας. Προφανώς, η ποιότητα
ζωής αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα με αιχμή την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία
οξύνθηκε από τις ασκούμενες πολιτικές.

Ταυτόχρονα, αποτελεί το βασικό μηχανισμό έλξης μιας πολιτικής που
θέτει ως προτεραιότητα τις ανθρώπινες ανάγκες και μπορεί να προσανατολίσει την καινοτομική προσπάθεια στην εξυπηρέτησή τους.
Με αυτό τον τρόπο τα τρία πεδία
εξειδίκευσης θέτουν την πυξίδα για
Στρατηγική Έξυπνης
τον προσανατολισμό της παραγωγιΕξειδίκευσης για την
κής αναδιάρθρωσης και την αξιοΠεριφέρεια Αττικής
ποίηση της Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ώστε
Σκοπός της Περιφερειακής Στρατηνα μην εγκλωβιστεί η προσπάθεια
γικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την
σε πολιτικές τεχνολογικής ώθησης
Αττική είναι να συμβάλει στην ενίή τεχνολογικού και παραγωγικού
σχυση της καινοτομικής δραστηριόεγκλωβισμού.
τητας σε τρία πεδία εξειδίκευσης που
αναδεικνύονται προνομιακοί και με Τα τρία πεδία εξειδίκευσης δίνουν τη
σημαντικά παράθυρα ευκαιρίας για δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμετην Αττική: α) Δημιουργική οικονο- νων και αναδυόμενων δραστηριομία, β) Γαλάζια οικονομία και γ) Βι- τήτων έντασης γνώσης, καθώς και
ώσιμη Οικονομία των Αναγκών. Τα συνεργειών μεταξύ τους. Παρέχουν
τρία αυτά πεδία αποτελούν σημαντι- δε όλα, δυνατότητες διεθνούς πρωκές διεθνείς αγορές, όπου η Αττική τοπορίας.
και η Ελλάδα γενικότερα διαθέτει
Στρατηγική για τη Γαλάζια
σημαντικό υλικό και άυλο κεφάλαιο
Ανάπτυξη του Δ. Πειραιά
και αναγνωρισμένες δυνατότητες
2018-2024
ανάπτυξης.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί το γε- Η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάγονός ότι υφίστανται ή μπορούν να πτυξη στο Δήμο Πειραιά συνιστά μια
• H υποστήριξη του ψηφιακού με- διαμορφωθούν οι κατάλληλες κρί- ολοκληρωμένη προσπάθεια σχεδιτασχηματισμού των επιχειρήσε- σιμες μάζες, ώστε να εδραιωθούν ασμού σε όλους τους κλάδους που
ων στους τομείς – πυλώνες της δραστηριότητες με σαφή ρόλο και σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία,
τοποθέτηση στο διεθνή καταμερισμό θέτοντας τις βάσεις για την ενίσχυση
ελληνικής οικονομίας
12
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Στρατηγική
για την Ψηφιακή
Ενιαία Αγορά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διαδοχικά κύματα τεχνολογικών αλλαγών έχουν μεταμορφώσει τις ανθρώπινες κοινωνίες και οικονομίες,
με μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για
την οικονομική ανάπτυξη όσο και για
την ποιότητα της ζωής. H ψηφιακή
επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει τη δύναμη να επιτύχει τα ίδια
αποτελέσματα και τώρα.

της διαδημοτικής και υπερτοπικής
συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
Αξιοποιεί υφιστάμενες διαδικασίες,
μελέτες και στρατηγικές, επιδιώκοντας να ορίσει ένα σύνολο αλληλένδετων παρεμβάσεων και δράσεων
σχεδιασμένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των στόχων
της. Η Στρατηγική αφορά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
την ανάπτυξη στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά και
την ευρύτερη περιοχή.
Προσφέρει ένα κοινό στρατηγικό
πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός υγιούς, παραγωγικού και ανθεκτικού
κόμβου της Γαλάζιας Οικονομίας,
αναγνωρίσιμου και διεθνοποιημέ-

Χάρη στη βελτίωση της πρόσβασης
και στην εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών, η Στρατηγική για την Ψηφιακή
Ενιαία Αγορά αποσκοπεί στη δημιουργία ανοικτής αγοράς στην οποία
είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις και
τα άτομα να δραστηριοποιούνται εξίνου. Έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιή- σου αποτελεσματικά, τόσο στην ίδια
σει τις δυνατότητες των αντίστοιχων τη χώρα τους όσο και σε οποιαδήποκλάδων, να βελτιώσει την κοινωνική τε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
ευημερία, να προωθήσει τον Πειραιά
ως επενδυτικό και τουριστικό προο- Η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιρισμό, να ανατάξει τη διασυνοριακή, αία Αγορά οικοδομείται σε τρεις πυδιακρατική και διεθνή συνεργασία, λώνες:
ευαισθητοποιώντας πολίτες και φο• Βελτίωση της πρόσβασης για τους
ρείς σε θέματα που άπτονται της Γακαταναλωτές και τις επιχειρήσεις
λάζιας Ανάπτυξης
στα διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.
Το Κοινό Όραμα της Στρατηγικής για
την Γαλάζια Ανάπτυξη στον Πειραιά
• Δημιουργία των κατάλληλων
διαμορφώνεται ως εξής: «Ο Πεισυνθηκών για την ανάπτυξη των
ραιάς να καταστεί ένα Καινοτόμο,
ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιΑνταγωνιστικό και Ανθεκτικό Κέντρο
ών.
Οργάνωσης και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Γαλάζια Οι- • Μεγιστοποίηση του δυναμικού
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ψηφικονομία, με Διεθνή Προσανατολισμό
ακής οικονομίας.
και Εμβέλεια»..
Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Πειραιά 2018-2024
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Το όραμα
του Δήμου
Πειραιά

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ

ο όραμα που θέτει η Ψηφιακή Στρατηγική του
Δήμου Πειραιά είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του σε μια έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη. Μια πόλη που υποστηρίζει την οικοδόμηση
του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι με βάση τη γνώση
και την καινοτομία, που εκμεταλλεύεται τα δεδομένα της
για λήψη έγκαιρων αποφάσεων χωρίς να αποκλείει κανέναν από τις δημόσιες διεργασίες. • Μια πόλη που υιοθετεί και ενσωματώνει εκείνες τις ψηφιακές τεχνολογίες
που της επιτρέπουν την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την επίτευξη αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης Δημόσιας
Διοίκησης και πάνω από όλα τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών σε ευθεία σύνδεση με την ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής. • Μια πόλη που αξιοποιεί τις
ΤΠΕ ως βασικά αναπτυξιακά εργαλεία και ως ενοποιητικό παράγοντα εκείνων των προσεγγίσεων, που μπορούν
να βελτιώσουν τη λειτουργία των αστικών δομών και
ταυτόχρονα να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, την
ψηφιακή καινοτομία και την εγκαθίδρυση συνεργιών. •
Τέλος, μια πόλη όπου συνυπάρχουν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, οι παραδοσιακές και
σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας και που εργάζεται σε
απόλυτη συνάφεια με την αναπτυξιακή πολιτική 2020 της
ΕΕ, προς τη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη, την ασφαλή και
απρόσκοπτη διαβίωση, την ευημερία της πόλης, των κατοίκων της και των επισκεπτών της σε όλους τους τομείς,
με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και
τη βελτίωση του ενεργειακού οφέλους.

Το όραμα που θέτει η Ψηφιακή Στρατηγική του Πειραιά
για μια έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη, εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους των προαναφερθέντων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών
δράσης. Υποστηρίζοντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις
στο μοντέλο παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ανάπτυξης
νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η Ψηφιακή Στρατηγική είναι σε θέση να κινητοποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς προς την κατεύθυνση τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών αξόνων και
ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει τον κορυφαίο στόχο της οικοδόμησης υψηλών επιπέδων ποιότητας ζωής.
16
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Η Ψηφιακή Στρατηγική
του Δήμου Πειραιά
Η επίτευξη του οράματος για μια
έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη απαιτεί ένα οικοσύστημα
το οποίο θα καθορίζεται πάντα από
τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά όχι
μόνο από αυτές. Μια έξυπνη πόλη
με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μια πόλη της
οποίας η κοινότητα έχει εκπαιδευτεί
και συνηθίσει να μαθαίνει, να προσαρμόζεται και να καινοτομεί.
Με άλλα λόγια η αστική αποδοτικότητα σήμερα δεν εξαρτάται μόνο
από το φυσικό κεφάλαιο, δηλαδή
τις υπάρχουσες «σκληρές» υποδομές, αλλά και από το ανθρώπινο
και κυρίως το κοινωνικό κεφάλαιο.
Επομένως, η ικανοποίηση των στόχων του οράματος δεν ισοδυναμεί
με την αυστηρή και αποστειρωμένη
μετατροπή του Πειραιά σε μια έξυπνη πόλη. Αντίθετα, η έξυπνη πόλη
και τα χαρακτηριστικά της είναι τα
εργαλεία με την αξιοποίηση των
οποίων θα εξυπηρετηθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα οι πολίτες
που ζουν και εργάζονται στην πόλη
του Πειραιά.
Σε αυτό το πλαίσιο η Ψηφιακή Στρατηγική προδιαγράφει και προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: της διοικητικής ηγεσίας
της πόλης και των στελεχών που την
απαρτίζουν, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των κατοίκων όλων των
ηλικιών και τόπων διαβίωσης. Η
«Τετραπλή Έλικα» 4P, είναι το μοντέλο διακυβέρνησης πίσω από τη Ψηφιακή Στρατηγική του Πειραιά, εκεί
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όπου φορείς πολιτών, δημόσιοι και ποιότητας με την πλευρά της ζήτηιδιωτικοί συγκροτούν συνεργατικά σης, μέσω της εφαρμογής των αρσχήματα (Public – Private – People χών της ανοικτής καινοτομίας.
Partnerships - 4Ps) με επιχειρήΣε αυτό το μοντέλο, η Δημοτική
σεις, δημόσιες αρχές, εκπαιδευτικά
Αρχή έχει ένα διπλό ρόλο να διαδραιδρύματα, χρήστες και άλλες οντόματίσει. Είναι επιφορτισμένη αφενός
τητες, με στόχο το σχεδιασμό, την
με το σχεδιασμό και την υποστήριξη
ανάπτυξη, την επαλήθευση και τη
έξυπνων λύσεων και αφετέρου με
δοκιμή νέων τεχνολογιών, υπηρετην ενορχήστρωση και ενεργοποίσιών, προϊόντων και συστημάτων σε
ηση ενός γενικότερου οικοσυστήπραγματικές συνθήκες.
ματος ψηφιακής καινοτομίας. Στη
Οι πρωτοβουλίες και τα Έργα που σημερινή εποχή της οικονομικής
εκπορεύονται από αυτό το σχήμα λιτότητας, η Δημοτική Αρχή έχει πεδιακυβέρνησης θα πρέπει να στο- ριορισμένες δυνατότητες για μια μαχεύουν στη σύλληψη των πραγματι- κρόχρονη, βιώσιμη και κατά μόνας
κών αναγκών της βιομηχανίας, στη υλοποίηση του οράματος. Ως εκ τούδημιουργία πρόσθετης αξίας μέσω του η συνεργασία με τις υπόλοιπες
της «εκμετάλλευσης» κοινών υπο- σημαντικές οντότητες της περιοχής,
δομών και στην ανάδειξη δεσμών όπως δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,

επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και χρήστες, κρίνεται απαραίτητη. Ωστόσο, εξακολουθεί βάσει ρόλου να
βρίσκεται στη μοναδική θέση να
οργανώνει και να ενορχηστρώνει
τις υποκείμενες διαδικασίες.
Η Δημοτική Αρχή ανιχνεύει,
συλλέγει και προσφέρει τα δεδομένα, φέρνει κοντά τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξασφαλίζει τη
σωστή επικοινωνία και συνεργασία αντιμετωπίζοντας πιθανές
αστοχίες. Αντίστοιχα, για τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα,
μια έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη αντιπροσωπεύει
ένα πολιτιστικό, ερευνητικό, θεματικό και γεωγραφικό κέντρο
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ενδιαφέροντος και πηγή ευκαιριών. Εξάλλου, παγκοσμίως οι
μητροπολιτικοί αστικοί πόλοι του
βεληνεκούς του Πειραιά είναι σε
θέση να υποστηρίξουν αγορές για
έξυπνες λύσεις μεγαλύτερες από
τις αντίστοιχες ολόκληρων κρατών. Ωστόσο, για την εναρμόνιση
των ιδιωτικών επιχειρήσεων με
τις αρχές της τετραπλής έλικας
και της βιώσιμης συνεργασίας με
την Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, απαιτείται η υιοθέτηση μιας
περισσότερο ανθρωποκεντρικής
και λιγότερο τεχνοκρατικής προσέγγισης. Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών
φορέων, εντός του μοντέλου 4P,
είναι αυτό των Ζωντανών Εργαστηρίων και των Ανοιχτών Οικοσυστημάτων Καινοτομίας. Σε
αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο οι
επιχειρήσεις εργάζονται ως προμηθευτές και καταναλωτές των
αστικών οικοσυστημάτων καινοτομίας:

• συλλέγουν κρίσιμη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προϊόντα
τους και εκμεταλλεύονται το
οικοσύστημα για διαθεματική
επικοινωνία κι αλληλεπίδραση
με τις λοιπές συμμετέχουσες
οντότητες.
Άλλωστε, οι πολίτες του Πειραιά
καλούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του μέλλοντος της πόλης. Η
σταδιακή ψηφιοποίηση των δεδομένων και των διαδικασιών τα
τελευταία χρόνια, έχει πυροδοτήσει μια μεταστροφή στη δυναμική
των καταναλωτών σε διαφορετικές βιομηχανίες και οι έξυπνες
πόλεις δεν αποτελούν εξαίρεση.

Η πλειονότητα των καινοτόμων
λύσεων που αποτελούν κομμάτι
μια έξυπνης και ανοιχτής πόλης
τοποθετούν γνώση και πληροφορία στα χέρια των πολιτών, οι
οποίοι με τη σειρά τους βρίσκονται σε μια θέση πραγματοποί• προμηθεύουν τους υπόλοιησης ενημερωμένων επιλογών
πους φορείς με τις υπηρεσίες
και παρακολούθησης του έργου
και τα προϊόντα τους, με σκοπό
της Δημοτικής Αρχής.
τη συν-ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες λοστους τομείς δραστηριοποίη- γίζονται ως κοινότητες τελικών
σής τους και με πρωτίστως μα- χρηστών οι οποίες συμμετέχουν
κροπρόθεσμους στόχους.
ενεργά στις διαδικασίες σχεδίασης, ανάπτυξης και δοκιμής έξυ• αξιοποιούν δυναμικά τις δυπνων προϊόντων και λύσεων.
νατότητες και τις υποδομές
άλλων φορέων με σκοπό την Χαρακτηριστικό παράδειγμα της
επέκταση των επιχειρηματικών διαφορετικής
επιχειρησιακής
τους δράσεων μέσω της ανά- προσέγγισης και μεθοδολογίας
πτυξης και της επαλήθευσης υλοποίησης έργων, που προκρίνέων προϊόντων, υπηρεσιών νει η Ψηφιακή Στρατηγική Πεικαι σχετικών Έργων.
ραιά, αποτελεί η Πρωτοβουλία
18
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«Blue-Growth Initiative» του
Δήμου. Μια πρωτοβουλία που
τέθηκε σε εφαρμογή στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020», της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ, της Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου
Πελάγους και του ΕΣΠΑ 20142020.
Αφορά σε διαγωνισμό καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία,
ο οποίος διοργανώνεται ετησίως με σκοπό να αναδείξει και
να υποστηρίξει την εκκόλαψη
νέων επιχειρήσεων.
Μέχρι σήμερα, έχει συμβάλλει
στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, στην ενθάρρυνση
της επιχειρηματικότητας και
στην προώθηση βιώσιμων –
καινοτόμων ιδεών που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία.
Βασική αρχή της Πρωτοβουλίας είναι ότι η επιχειρηματική
προσέγγιση πρέπει να ενσωματώνει τρεις διαστάσεις στην
απόδοση μιας εταιρείας: την
Κοινωνική, την Περιβαλλοντική και την Οικονομική. Αυτή η
προσέγγιση είναι διαφορετική
από τις παραδοσιακές πρακτικές που επικεντρώνονται στο
κέρδος, καθώς έχει επιπρόσθετα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Με βάση τα επιτυχημένα αποτελέσματά της, απονεμήθηκε
στην Πρωτοβουλία το Μάιο
του 2017, η διάκριση «Βέλτιστη Πρακτική URBACT».
20

Συνοπτικά, οι στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής στη διαδικασία υλοποίησης του οράματος για μια έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη
του Πειραιά, είναι οι ακόλουθοι:
• Να διασυνδεθούν οι υποδομές της πόλης, παραδοσιακές και σύγχρονες, μέσω της διαχείρισης, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης
της επιχειρησιακής τους λειτουργίας.
• Να σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και υποστηριχθεί η έννοια της πόλης σαν
ένα εργαστήρι για την καινοτομία.
• Να αξιοποιηθούν τεχνολογίες και να αναπτυχθούν λύσεις που θα διαμορφώνουν μια καλύτερη ποιότητα αστικής ζωής και θα διασφαλίζουν ισότητα, δικαιοσύνη κι ευημερία.
• Να προωθηθούν σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζουν την ενήμερη συμμετοχή και θα δημιουργούν κοινή γνώση για μια πραγματικά συμμετοχική δημοκρατία της πόλης.
• Να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη κινητικότητα
και η πρόσβαση σε ευκαιρίες για τους αστικούς πληθυσμούς.
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Τ

ρία διακριτά επίπεδα παρεμβάσεων, αναγνωρίζονται για την επίτευξη του στόχου για μια
έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεμένη πόλη
του Πειραιά:

• Το επίπεδο των συσκευών που περιλαμβάνει μια
σημαντική μάζα από έξυπνες συσκευές ανίχνευσης, καταγραφής, συλλογής και μετάδοσης κρίσιμης πληροφορίας και χρήσιμων δεδομένων στο
αστικό περιβάλλον (αισθητήρες, ανιχνευτές και κινητά τηλέφωνα) οι οποίες διασυνδέονται μέσω υψηλής ταχύτητας δικτύων επικοινωνιών και ανοιχτές
πλατφόρμες δεδομένων. Οι συσκευές συλλέγουν
κρίσιμα δεδομένα όπως κατανάλωση ενέργειας,
κυκλοφοριακή κίνηση, ποιότητα αέρα κ.α. και τα
τοποθετούν με διαφανή τρόπο στα χέρια των ενδιαφερόμενων μερών.
• Το επίπεδο των λύσεων που περιλαμβάνει όλες
εκείνες τις καινοτόμες μεθοδολογίες και λύσεις μετατροπής των δεδομένων και της πληροφορίας του
πρώτου επιπέδου, σε γνώση και εργαλεία λήψης
ενημερωμένων αποφάσεων. Μαζί με το πρώτο
επίπεδο, το επίπεδο των έξυπνων λύσεων αναπαριστά το βάθος και το εύρος των δυνατοτήτων
μιας έξυπνης πόλης. Οι λύσεις αυτές αφορούν τόσο
κάθετους τομείς όπως είναι η ασφάλεια, η κινητικότητα, η ενέργεια, η υγεία, η διαχείριση υδάτων και
απορριμμάτων, η οικονομική ανάπτυξη, η ανοιχτή
συμμετοχή και διακυβέρνηση κ.α. όσο και διαθεματικές οριζόντιες περιοχές δραστηριοποίησης.
• Το τρίτο επίπεδο είναι αυτό της χρήσης και αξιοποίησης των εφαρμογών. Στην πραγματικότητα,
η επιτυχία κάθε έξυπνης λύσης ανεξαρτήτως των
δυνατοτήτων της πόλης, κρίνεται από τα επίπεδα
αξιοποίησης της και αποδοχής της από το κοινό και
τους πολίτες.
22
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Κεντρικοί
άξονες
παρεμβάσεων
Σε αντιστοιχία με τα τρία διακριτά
επίπεδα παρεμβάσεων, αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι κεντρικοί
άξονες της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου, προϋπολογισμού
15.000.000 Ευρώ:

Έξυπνες Υποδομές
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του
σκέλους της στρατηγικής που αφορά τη διασυνδεδεμένη πόλη, αποτελεί το βασικότερο και πλέον σημαντικό βήμα στον οδικό χάρτη του
μετασχηματισμού του Πειραιά σε μια
έξυπνη και ανοιχτή πόλη. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ύπαρξη της κατάλληλης
υποκείμενης ψηφιακής υποδομής, η
οποία περιλαμβάνει δίκτυα συσκευών ανίχνευσης και συλλογής δεδομένων, υψηλής ταχύτητας ασύρματα
και ενσύρματα δίκτυα μετάδοσης και
πλατφόρμες συλλογής και αποθήκευσης, κρίνεται ως απαραίτητη.
Στις έξυπνες υποδομές συλλογής
και παροχής δεδομένων, μπορούν
να συνυπολογιστούν και οι συσκευές smartphones των χρηστών/πολιτών, οι οποίες υπολογίζονται σε 5
δις παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός των
χρηστών προβλέπεται να ξεπεράσει
τους 6,1 δις μέχρι το 2020. Φυσικά,
οι χρήστες παραδοσιακών συσκευ-
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ών επικοινωνίας εξακολουθούν να κά, υπολογίζεται ότι παγκοσμίως οι
έχουν πρόσβαση στις παροχές μιας IoT συσκευές το 2017 ξεπέρασαν σε
έξυπνης πόλης, ωστόσο με μικρότε- αριθμό τον παγκόσμιο πληθυσμό και
ρο βαθμό ενσωμάτωσης.
προβλέπονται να φτάσουν τον αριθμό των 20,4 δις, μέχρι το 2020.
Με τη ραγδαία εξέλιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων, δισεκατομμύρια Εξίσου κρίσιμη θεωρείται η εξαστατικών και αποσυνδεδεμένων σφάλιση αξιόπιστων, ασφαλών, γρήσυσκευών στο αστικό τοπίο έχουν γορων και ταχείας απόκρισης διμετατραπεί σε δυναμικά και διασυν- κτύων επικοινωνίας, τα οποία είναι
δεδεμένα συστήματα συλλογής δε- απαραίτητα για την υποστήριξη της
δομένων. Από απλές ετικέτες RFID, συλλογής και μετάδοσης μεγάλης
συστήματα GPS και ανιχνευτές κίνη- κλίμακας δεδομένων και υψηλών
σης, μέχρι έξυπνοι θερμοστάτες και υπολογιστικών απαιτήσεων εφαρμετρητές ποιότητας του αέρα είναι μογών. Παράλληλα, εξαιρετικά χρήσε θέση να συλλέγουν κρίσιμα δε- σιμες αποδεικνύονται, σε πραγματιδομένα του μικρόκοσμου των σύγ- κές συνθήκες έξυπνων πόλεων, οι
χρονων πόλεων. Μάλιστα, η ενσω- τεχνολογίες Low-Power Wide-Area
μάτωση των σχετικών υποδομών, (LPWA), με χαμηλό κόστος υλικού,
παρουσιάζει σημαντική αύξηση με χαμηλή κατανάλωση, μεγάλη διάρτην παράλληλη μείωση του κόστους κεια ζωής και επικοινωνίες σε εξαιαγοράς των ανιχνευτών, της απαι- ρετικά μεγάλες αποστάσεις (αρκετά
τούμενης υπολογιστικής δύναμης χιλιόμετρα) από τον σταθμό βάσης.
και του αποθηκευτικού χώρου τε- LPWA τεχνολογίες όπως είναι οι
χνολογίας σύννεφου. Χαρακτηριστι- Sigfox, LoRa, Ingenu, Weightless

με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από το GSM, έχουν αρχίσει να
κάνουν πραγματικότητα το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και διαφορετικά σενάρια έξυπνων πόλεων,
αναπτύσσοντας παράλληλα και
μια νέα παγκόσμια ασύγχρονη υποδομή Διαδικτύου των
Πραγμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο,
έχουν αναδειχθεί πρόσφατα και
άλλες λύσεις όπως τα Xtended
Coverage GSM for the Internet of
Things (EC-GSM-IoT), Long-Term
Evolution for Machines (LTE-M)
και Narrow-Band Internet of
Things (NB-IoT).
Τέλος, οι πλατφόρμες ανοιχτών
δεδομένων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις έξυπνες υποδομές της πόλης, λειτουργώντας ως
ηλεκτρονικές πλατφόρμες που
αποθηκεύουν με ασφαλή τρόπο
δεδομένα διαφορετικής φύσης
σε ευέλικτα και δυναμικά σημεία
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πρόσβασης και προς αξιοποίηση
για διαφορετικούς σκοπούς. Το
σύνολο των υποκείμενων διεργασιών μιας πόλης είναι ικανό να
παράγει απεριόριστης κλίμακας
ροές δεδομένων σε μια σειρά
από θεματικές περιοχές της καθημερινότητας των πολιτών εντός
του αστικού τοπίου, όπως είναι τα
δεδομένα κυκλοφοριακής κίνησης, δημόσιων μεταφορών, ενεργειακών αναγκών, διαχείρισης
απορριμμάτων, μετεωρολογικών
συστημάτων.
Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά αποκτούν πραγματική χρησιμότητα
και αξία μόνο στο βαθμό που γίνονται διαθέσιμα σε όλους τους
φορείς της πόλης. Ο προϋπολογισμός του Άξονα εκτιμάται στο
ποσό του 1.000.000 Ευρώ.

Έξυπνη Οικονομία
Η έξυπνη οικονομία αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε έξυπνης πόλης
και αναφέρεται σε μια οικονομία
όπου η γνώση και η καινοτομία,
η δημιουργία συνεργιών και οι
πράσινες/γαλάζιες επενδύσεις
αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της τοπικής ανάπτυξης.
Η έξυπνη οικονομία ευνοεί την
ενημερωμένη και τεκμηριωμένη
λήψη αποφάσεων, την ψηφιακή
επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, την αυξημένη
αποδοτικότητα, τη διαδικασία παραγωγής και διανομής προϊόντων
με όχημα τις ΤΠΕ, την ενσωμάτωση καινοτομίας και την αξιοποίηση
νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
24

Τα κύρια χαρακτηριστικά μια έξυ- τα, η υγεία, η ενέργεια, η διαχείριση
πνης οικονομίας είναι τα ακόλουθα: απορριμμάτων, η οικονομική ανάπτυξη και η ενεργή συμμετοχή των
• Ανταγωνιστικότητα
πολιτών, προτεραιότητα της Ψηφια• Επιχειρηματικότητα έντασης
κής Στρατηγικής, αποτελούν εκείνες
γνώσης
τις προτάσεις που δίν ουν έμφαση
στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
• Δημιουργικότητα και καινοτομία
της πόλης του Πειραιά. Ειδικότερα,
• Σχηματισμός συστάδων επιχειοι θεματικοί τομείς παρέμβασης του
ρήσεων
συγκεκριμένου άξονα είναι οι ακόλουθοι:
• Οικονομία διαμοιρασμού
• Ψηφιοποίηση και Διαχείριση Πολι• Κοινωνική ευθύνη
τιστικής Κληρονομιάς
Για την υποστήριξη της έξυπνης
• Ανάλυση και Διαχείριση τουριστιοικονομίας κρίνεται απαραίτητη η
κών και πολιτιστικών ροών
συστηματική και οργανωμένη μετατροπή των ακατέργαστων και • Ολοκληρωμένη διαχείριση και τομεγάλης κλίμακας δεδομένων σε
ποθέτηση της πόλης του Πειραιά
φιλτραρισμένη και εξειδικευμένη
ως διεθνούς εμβέλειας τουριστιγνώση. Πρωταρχικό ρόλο σε αυτόν
κού, πολιτιστικού και επιχειρηματον άξονα παρεμβάσεων, διαδραματικού προορισμού
τίζουν οι προμηθευτές του μοντέλου
• Γαλάζια οικονομία
της Τετραπλής Έλικας με τις εμπλεκόμενες οντότητες να παρέχουν • Έξυπνη διαχείριση λιμανιού
εργαλεία καινοτόμων εφαρμογών
• Έξυπνη διαχείριση περιβαλλοντικαι λύσεων διακριτής στόχευσης
κών και ενεργειακών πόρων
αγγίζοντας πτυχές της καθημερινότητας στον αστικό ιστό. Ο τρόπος • Βιώσιμη Κινητικότητα
επεξεργασίας και αξιοποίησης των
Ο προϋπολογισμός του Άξονα εκτιδεδομένων ποικίλει, με τις ροές να
μάται στο ποσό των 6.500.000 Ευρώ.
τροφοδοτούν συστήματα ανάλυσης
για την απομακρυσμένη και αυτόΈξυπνη Διαβίωση
ματη παραμετροποίηση - διαχείριση
αστικών αντικειμένων και πολύπλοΟ άξονας παρέμβασης «Έξυπνη
κων συστημάτων, χωρίς ανθρώπινη
Διαβίωση» αφορά δράσεις και παπαρέμβαση.
ρεμβάσεις που θέτουν ως απόλυτο
Αν και ο συγκεκριμένος άξονας στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
παρεμβάσεων είναι δυνατόν να ζωής των κατοίκων της πόλης και
συμπεριλάβει απεριόριστο αριθμό ως εκ τούτου αποτελεί καθοριστικό
έξυπνων συστημάτων ανάλυσης, τομέα του οράματος για έναν έξυπνο,
λύσεων και εφαρμογών, σε περιο- ανοιχτό και διασυνδεδεμένο Πειραιά.
χές όπως η ασφάλεια, η κινητικότη- Προτεραιότητα των δράσεων αυτών,
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Για κάθε επιμέρους κατηγορία
δράσης, καταγράφονται στην
βιβλιογραφία σημαντικά περιθώρια αύξησης των επιπέδων
ποιότητας ζωής των πολιτών
μέσα από έξυπνες λύσεις, με
επίπεδα αύξησης της τάξης του
10-30%.
Ενδεικτικά, οι έξυπνες πόλεις
με στόχευση στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής παρουσιάζουν:
αποτελεί η ανάπτυξη κατάλληλων
εργαλείων ΤΠΕ που θα επιτρέψουν
υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής,
ισχυρότερη κοινωνική συμμετοχή κι
ενσωμάτωση των πολιτών, θα προωθήσουν ενεργητικά (τόσο φυσικά
όσο και ιδεατά) πρότυπα ζωής, δημιουργώντας ένα ασφαλές και προσβάσιμο αστικό περιβάλλον φιλικό
στην προαγωγή του σεβασμού, της
συμμετοχής, και της επίγνωσης.
Αναπόσπαστο τμήμα της έξυπνης
διαβίωσης κρίνεται η συστηματική διευκόλυνση και ενίσχυση της
πρόσβασης στις δυνατότητες και
ευκαιρίες που προσφέρει ο Ψηφιακός Κόσμος. Σε αυτό το πλαίσιο, μια
έξυπνη πόλη καλείται να διαμορφώσει εκείνα τα ψηφιακά κανάλια αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, που
θα δημιουργήσουν μια κοινωνία
διαφάνειας και δημοκρατίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης κι απασχόλησης, με υψηλό επίπεδο ποιότητας

ζωής, κοινωνικής ενσωμάτωσης
και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα κανάλια
αυτά δεν πρέπει να λειτουργούν
ως απλά κανάλια ενημέρωσης
αλλά να προάγουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μέσω τεχνολογιών που
επιτρέπουνς την αμφίδρομη επικοινωνία.
Κύριοι θεματικοί τομείς δραστηριοποίησης και εστίασης των απαιτούμενων λύσεων προς εκπλήρωση των στόχων της έξυπνης
διαβίωσης, οι οποίοι αποτελούν
και συνήθεις δείκτες μέτρησης
της ποιότητας ζωής, είναι οι ακόλουθοι: Ασφάλεια • Χρόνος και
άνεση • Υγεία • Ποιότητα περιβάλλοντος • Κοινωνική συνοχή
• Ενεργή συμμετοχή • Απασχόληση • Κόστος ζωής. Ο προϋπολογισμός του Άξονα εκτιμάται
στα 7.500.000 Ευρώ.

• επιτάχυνση των μέσων χρόνων απόκρισης σε έκτακτα
περιστατικά κατά 20-35%
• μείωση του μέσου χρόνου
μετακινήσεων κατά 15-20%
• ελάττωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου
κατά 10-15%
• ελάττωση
κατανάλωσης
υδάτινων πόρων κατά 2030%
Τα προαναφερθέντα ποσοστά
αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές δυνατότητες των λύσεων
έξυπνης διαβίωσης στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα
από τον επηρεασμό μετρικών
καταγραφής διαφορετικών εκφάνσεων της καθημερινότητας
εντός του αστικού περιβάλλοντος.
Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Πειραιά 2018-2024

25

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πλάνο υλοποίησης
της Ψηφιακής Στρατηγικής

Σ

ε πλήρη εναρμόνιση με την προσέγγιση που υιοθετεί η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, οι προτεινόμενες δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής του
Πειραιά σχεδιάστηκαν με γνώμονα α) την ρεαλιστική
διαστασιολόγηση του μεγέθους των έργων, β) την εστίαση στο αποτέλεσμα και τον τελικό χρήστη και γ) την
εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων υλοποίησης, με σκοπό
την έγκαιρη παράδοση έργων που επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα οφέλη γρηγορότερα, καθώς και την έγκαιρη
αναγνώριση αυτών που δεν μπορούν να προχωρήσουν
και θα πρέπει να σταματήσουν.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι προτεινόμενες δράσεις προέκυψαν προτάσσοντας τους επιθυμητούς στόχους που θέτει η
Ψηφιακή Στρατηγική και το όραμα της ανοιχτής, διασυνδεδεμένης και έξυπνης πόλης. Σε δεύτερο χρόνο προτεραιοποιήθηκαν οι απαιτήσεις επίτευξης των δηλωμένων
στόχων, είτε σε επίπεδο προσαρμογής επιχειρησιακών
μοντέλων είτε σε επίπεδο ανάπτυξης νέων εφαρμογών
και προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Συνολικά, η προσέγγιση υλοποίησης της Ψηφιακής
Στρατηγικής του Πειραιά υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές:
• Παρακολούθηση, μετριασμός δαπανών και βελτίωση
τρόπου προμηθειών
• Προώθηση επιχειρησιακών μοντέλων και μοντέλων
διακυβέρνησης Τετραπλής Έλικας με διακριτούς ρόλους κι αρμοδιότητες για κάθε εμπλεκόμενη οντότητα
• Ευέλικτη μεθοδολογία υλοποίησης και παρακολού26
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θησης έργων (agile) προς αποφυγή των αδυναμιών
και των προβλημάτων παραδοσιακών μεθοδολογιών
υλοποίησης
• Υιοθέτηση και τήρηση σαφών «κανόνων εμπλοκής»
σε βάθος χρόνου μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των
εμπλεκόμενων με την υλοποίηση φορέων
• Εκ των προτέρων πρόνοια για τη βιωσιμότητα των
έργων με μακροπρόθεσμη δέσμευση λειτουργίας και
συγκεκριμένο πλάνο ενσωμάτωσής τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Δήμου
• Επίτευξη μέγιστου επιπέδου διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων μέσω ανοικτών προτύπων, δεδομένων, διεπαφών APIs και δημόσιων SDKs
• Σύνδεση των ΤΠΕ με δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης του τρόπου λειτουργίας των
εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των μοντέλων παροχής υπηρεσιών
• Υλοποίηση ευέλικτων έργων, με εστίαση στο αποτέλεσμα και στις ανάγκες του τελικού χρήστη
Ο χρονικός ορίζοντας της Ψηφιακής Στρατηγικής είναι
μεσο-μακροπρόθεσμος και αφορά το χρονικό διάστημα έως το 2024. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης της
Ψηφιακής Στρατηγικής θα επιτευχθεί από συνδυασμό
χρηματοδοτικών πηγών, που περιλαμβάνουν τα διαρθρωτικά ταμεία, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
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Oδικός Χάρτης
Έργων
Η επιτυχής υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής του
Πειραιά απαιτεί μια σειρά στοχευμένων δράσεων και
επιλεγμένων ενεργειών. Ο προσδιορισμός, η στόχευση
και η ιεράρχηση των δράσεων και στους τρεις άξονες
της Ψηφιακής Στρατηγικής αποτελεί κρίσιμο σημείο για
την επιτυχημένη υλοποίησή της. Το συνολικό σχέδιο και
οι προτεινόμενες δράσεις ανά άξονα παρέμβασης παρουσιάζονται παρακάτω.
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Άξονας Παρέμβασης 1:

Έξυπνες Υποδομές

Δράση 1.1 Υποδομές Διαδικτύου των Πραγμάτων
Η Δράση περιλαμβάνει την κάλυψη επιλεγμένων γεωγραφικών ζωνών εντός του αστικού ιστού με εξοπλισμό
Διαδικτύου των Πραγμάτων καθώς και την εγκατάσταση
και ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων που απαιτούνται
για την οργανωμένη και συστηματική συλλογή δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς κάλυψης της υποδομής Διαδικτύου των Πραγμάτων είναι
διαφορετικές θεματικές περιοχές της καθημερινότητας
εντός της πόλης: φωτισμός, κυκλοφοριακή συμφόρηση,
ποιότητα αέρα, στάθμευση, επίπεδα θορύβου, διαχείριση απορριμμάτων, κατανάλωση ενέργειας, διαρροή
υδάτων, παρακολούθηση στόλου και χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Ειδικότερα, η προμήθεια της υποδομής του Διαδικτύου
των Πραγμάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε
τρία επίπεδα και λειτουργικά στοιχεία υποδομής:
• Δίκτυα συσκευών ανίχνευσης - συλλογής δεδομένων
• Υψηλής ταχύτητας ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων
• Πλατφόρμες συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων
Η ψηφιακή υποδομή Διαδικτύου των Πραγμάτων που
θα επιτρέψει την επίτευξη:
1. Οριζόντιας υποστήριξης και συστηματικής τροφοδοσίας με κρίσιμα δεδομένα του αστικού τοπίου στις λοιπές Δράσεις ΤΠΕ του Δήμου Πειραιά
2. Ενίσχυσης της δυναμικής και των δυνατοτήτων του
Δήμου σε βάθος χρόνου για σχεδιασμό νέων έργων
ΤΠΕ σε διαφορετικές θεματικές περιοχές
3. Προαγωγής των επιχειρηματικών επενδύσεων στην
έρευνα και καινοτομία, μέσω της αξιοποίησης των
ψηφιακών υποδομών για ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και διεξαγωγή τεχνολογικής
και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων
και ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων
30
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Άξονας Παρέμβασης 2:

Έξυπνη Οικονομία

Δράση 2.1 Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη
Η Δράση αφορά την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας στη Γαλάζια Ανάπτυξη του Πειραιά (ΚΕΚ-ΓΑ). Στόχος
του Κέντρου θα είναι να εμπνεύσει
και να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν βιώσιμες
επιχειρηματικές ιδέες σε καινοτόμους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Στόχος εξάλλου αποτελεί και
η προώθηση της επιχειρηματικής
δημιουργικότητας με την εισαγωγή
πρωτοποριακών επιχειρηματικών
ευκαιριών που αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΚ-ΓΑ θα υιοθετήσει μια σειρά πρωτοβουλιών
περιβαλλοντικής, οικονομικής και
κοινωνικής ευθύνης και θα φιλοξενήσει δέσμες δράσεων για την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών σε
τομείς προτεραιότητας για την Γαλάζια Οικονομία.
Το ΚΕΚ-ΓΑ αποτελεί μια περιφερειακή συνεργασία με πολλούς εταίρους
(συμπεριλαμβανομένων οργανισμών
όπως κέντρα έρευνας και τεχνολογίας,
πανεπιστήμια, βιομηχανικοί σύλλογοι,
εμπορικά επιμελητήρια, εκκολαπτήρια
νεοφυών επιχειρήσεων / επιταχυντές
νεοφυών επιχειρήσεων, τοπικοί και
περιφερειακοί οργανισμοί ανάπτυξης
κ.λπ.). Προκειμένου να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
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νται στην Γαλάζια Οικονομία να γί- σωπικού, θα προωθήσει τον πεινουν ανταγωνιστικές όσον αφορά ραματισμό και τη δημιουργία νέων
επιχειρηματικές / παραγωγικές δια- καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ών. Παράλληλα, θα παρέχει επιχειαξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, ρηματική στήριξη για την υλοποίηση
το ΚΕΚ-ΓΑ θα αναπτύξει άμεσα έναν αυτών των καινοτομιών σε όλη την
τεχνολογικά προηγμένο χώρο φιλο- παραγωγική αλυσίδα.
ξενίας και επίδειξης, με σκοπό την
Μια άλλη δέσμη ενεργειών του Κέεξοικείωση των χρηστών των υπηντρου σχετίζεται με την ανάπτυξη
ρεσιών του με τις νέες τεχνολογίες
δεξιοτήτων και γνώσεων που αφοκαι τις δυνατότητές τους.
ρούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προΣυγκεκριμένα, η εκμετάλλευση κειμένου οι εταιρείες του Πειραιά να
προηγμένου τεχνολογικού εξοπλι- διατηρήσουν την πρόσβαση τους σε
σμού (τεχνολογία παραγωγής τρισ- ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναδιάστατων εκτυπώσεων κ.λπ.), υπό μικό στον τομέα της πληροφορίας
την καθοδήγηση κατάλληλα εκπαι- και της επικοινωνίας καθώς και να
δευμένου συμβουλευτικού προ- επιτρέψουν στο εργατικό δυναμικό

να αποκτήσει νέες γνώσεις στους
τομείς της Γαλάζιας οικονομίας και
των νέων τεχνολογιών.
Δράση 2.2 Aναβάθμιση και
διαχείριση αστικού περιβάλλοντος με επίκεντρο τη γαλάζια
και ναυτιλιακή οικονομία
Η Δράση περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής και
λειτουργικής αναβάθμισης επιλεγμένων συνοικιών του Πειραιά,
οι οποίες θα συνδυάζονται με την
πιλοτική τοποθέτηση έξυπνων
αισθητήρων και την εγκατάσταση τοπικών δικτύων απομακρυσμένης πρόσβασης σε γειτονιές.
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Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη ψηφιακών εφαρμογών
και εργαλείων για την έξυπνη και
αποδοτική διαχείριση λιμένα και
ευρύτερης περιοχής, την εξοικονόμηση αστικών πόρων, την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για μια σειρά τοπικών
καθημερινών δραστηριοτήτων και
λειτουργιών, καθώς και την ενδυνάμωση της συμμετοχής και δημιουργίας των κατοίκων και ειδικά
των νέων. Στο πλαίσιο της Δράσης
θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός
και ανάπτυξη πλατφόρμας έξυπνης διαχείρισης λιμένα και της
ευρύτερης περιοχής αυτού.

▶▶ Ενοποιημένο δίκτυο μεταφορών/συγκοινωνιών
▶▶ Παρακολούθηση κατάστασης
υποδομών
▶▶ Αυτοματοποίηση διαδικασιών
▶▶ Διασύνδεση με την τοπική
κοινότητα
▶▶ Μείωση χρόνου και αυτοματοποίηση ελλιμενισμού
▶▶ Παρακολούθηση ποιότητας
αέρα και υδάτων
▶▶ Διαχείριση κατανάλωσης
ενέργειας
▶▶ Μέτρηση μετεωρολογικών
παραμέτρων

Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας νέας
κοινής πρακτικής και ενός μονα▶▶ Διαχείριση απορριμμάτων
δικού μοντέλου διαχείρισης λιμένα και της ευρύτερης περιοχής • Ανάπτυξη λύσεων ανάδειξης και
που θα αποτελέσει σημείο αναφοπροαγωγής της γαλάζιας και ναυράς και έμπνευσης ενώ θα έχει τα
τιλιακής οικονομίας
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Αστική αναζωογόνηση και ψηφι• Καινοτομία, μέσω νέων λύσεακή διαμόρφωση γειτονιών (με
Μέσα από μια ολοκληρωμένη πλατων που ταυτόχρονα συνάδουν
ψηφιακές μικρο-υποδομές και
φόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας
με ρεαλιστικές πολιτικές
υπηρεσίες) για την προσέλκυση
μεγάλων δεδομένων, η Δράση θα
νεοφυών επιχειρήσεων και προς
• Αποτελεσματικότητα
υποστηρίξει την ανάπτυξη εργαλείεφαρμογή πρακτικών έξυπνων
ων προς σε αυτήν την κατεύθυνση.
• Βιωσιμότητα
εργαστηρίων
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακό• Δυνατότητα αναπαραγωγής
λουθες ενέργειες:
κάτω από ίδιες συνθήκες
Δράση 2.3 Ανάλυση και διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών
• Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρι• Δυνατότητα μεταφοράς και αξιροών
σης και επεξεργασίας μεγάλων
οποίησης σε διαφορετικά περιδεδομένων για τον τομέα του τουβάλλοντα
Η Δράση αφορά την ανάπτυξη των
ρισμού
κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόμεγάλων δεδομένων στον τομέα του • Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων
λουθες ενέργειες:
τουρισμού για την έξυπνη πρόβλεψη,
ομογενοποίησης
διατομεακών
• Ανάπτυξη πλατφόρμας έξυ- προσέλκυση και βιώσιμη διαχείριση
πολλαπλών διακριτών πηγών δεπνης διαχείρισης λιμένα και των αστικών τουριστικών και πολιτιδομένων. Αναφέρονται ενδεικτιτης ευρύτερης περιοχής του:
στικών ροών στην πόλη του Πειραιά.
κά οι παρακάτω τύποι δεδομένων:
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▶▶ Review δεδομένα
▶▶ Rate shopping δεδομένα

• Διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Προορισμού της πόλης

▶▶ Cruise δεδομένα
▶▶ Global events δεδομένα
• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων
ανάλυσης του προφίλ και της συμπεριφοράς των επισκεπτών

Δράση 2.4 Διαχείριση στοχευμένων και προσωποποιημένων
εκστρατειών ενημέρωσης και
επικοινωνίας

Η Δράση περιλαμβάνει την ανά• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων πτυξη των κατάλληλων εργαλείεφαρμογής προχωρημένων τε- ων σχεδιασμού, εφαρμογής και
χνικών ανάλυσης, πρόβλεψης διαχείρισης ψηφιακών καμπακαι οπτικής παρουσίασης προς νιών διαφήμισης της πόλης ως
σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέ- προορισμού και προσέλκυσης
μενης αξίας στους επαγγελματίες επισκεπτών. Τα εργαλεία, που
του τουριστικού τομέα και τους θα αξιοποιούνται τόσο από επιεπισκέπτες
χειρήσεις της πόλης όσο και από

τον Destination Management
Organization της πόλης, θα παρέχουν εξατομικευμένες και
προσωποποιημένες προτάσεις
καμπανιών και τουριστικών υπηρεσιών βάσει των χαρακτηριστικών των εισερχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών ροών.
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
• Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακών καμπανιών
• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων προσαρμογής καμπανιών
στα δεδομένα ανάλυσης του
προφίλ επισκεπτών
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15.000.000€

13.500

για την Ψηφιακή
Στρατηγική του Πειραιά

φωτιστικά
τύπου LED

2.500 σταθμοί

συλλογής δεδομένων
Ψηφιοποίηση

500.000
τεκμηρίων

1.000 θέσεις
έξυπνης στάθμευσης

• Ανάπτυξη εφαρμογών συστη- κοινωνικών εταίρων (Destination
μάτων προτάσεων και δυνα- Management Organization – DMO).
μικής παραγωγής/εφαρμογής Αντικείμενο του DMO της πόλης θα
αυτοματοποιημένων
ψηφια- είναι η διαχείριση της τοποθέτησης
κών καμπανιών προσέλκυσης της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς
επισκεπτών και διαφήμισης
εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού
και επιχειρηματικού προορισμού.
Δράση 2.5 Σύσταση και λειτουρΟ φορέας θα αποτελέσει ένα ολογία Destination Management
κληρωμένο κέντρο συντονισμού
Organization της πόλης
και ενορχήστρωσης της τουριστικής
Η Δράση περιλαμβάνει τη συ- ταυτότητας του Πειραιά με απώτερο
γκρότηση ενιαίου φορέα «Τοπο- στόχο την επικοινωνία της πλήρους
θέτησης» και «Προώθησης» του κοινωνικής και οικονομικής διάσταΠειραιά στο διεθνές ανταγωνι- σης του τουρισμού στην πόλη. Όσον
στικό περιβάλλον του αστικού αφορά τη ζήτηση (διεθνείς και εγχώτουρισμού με τη συμμετοχή των ριες αφίξεις, χαρακτηριστικά των επιτοπικών επαγγελματικών και σκεπτών και κατανάλωση αγαθών και
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υπηρεσιών) και την προσφορά (χαρακτηριστικά των τοπικών βιομηχανιών
που ασχολούνται με τον τουρισμό, τις
λεπτομέρειες της παραγωγής τους, τη
χρήση του εργατικού δυναμικού και
του κεφαλαίου τους), καθοδηγώντας
έτσι την τουριστική πολιτική και τον
αναπτυξιακό προγραμματισμό.
Δράση 2.6 Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού
Η Δράση συνίσταται σε επιμέρους
ενέργειες προώθησης και ανάδειξης του Δήμου Πειραιά ως διεθνούς
εμβέλειας τουριστικού προορισμού,
με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τα αξιοθέατα και

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1

τη φυσική ομορφιά, καθώς και το
ως νέου, αναγνωρίσιμου τουσυνδυασμό τους, για όλη τη διάρριστικού προορισμού
κεια του έτους, ώστε να αποκτήσει
• Της ανάδειξης της ταυτότητας
δυναμική προώθησης των τοπικών
του Πειραιά ως πολιτιστικού
επιχειρήσεων και ανάδειξης - προκαι επιχειρηματικού προοριστασίας του τοπικού περιβάλλοντος
σμού
και πολιτισμού. Η Δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ολοκλήρω- • Της εφαρμογής έξυπνων λύσεση των κατάλληλων εργαλείων σε
ων ΤΠΕ για την ανάδειξη του
ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαθεματικού τουρισμού
χείρισης Προορισμού (Destination
Management System - DMS) το • Της ανάδειξης και προβολής
οποίο θα εργάζεται στην κατεύθυνση:
της πολιτιστικής κληρονομιάς
σαν αξία που συνδέει το παρελ• Της αναβάθμισης της ελκυστικόθόν με το παρόν και το μέλλον
τητας της πόλης και «τοποθέτησης» (positioning) της στη διεθνή • Της αύξησης της επισκεψιμόκαι εσωτερική τουριστική αγορά
τητας της πόλης, προώθησης

εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας
• Της τόνωσης του κοινωνικού,
παραγωγικού ιστού και εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής
• Της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με τα πολιτιστικά μνημεία και ευαισθητοποίησης των
πολιτών για την προστασία τους
• Της ενδυνάμωσης του εποχικού τουρισμού και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου,
ώστε να αποτελεί τουριστικό
πόλο έλξης για επισκέπτες καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου
Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Πειραιά 2018-2024
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• Της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του επιπέδου των
προσφερόμενων τουριστικών
υπηρεσιών
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:

ών προς επισκέπτες τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προσανατολισμού
σε ένα μοναδικό σημείο ενημέρωσης
▶▶ Σύστημα προτάσεων τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για
τους επισκέπτες

▶▶ Εργαλεία σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων
σε επίπεδο διαχείρισης προορισμού και τοπικής ανάπτυξης
▶▶ Υποστήριξη στρατηγικών διαφοροποίησης του παρεχόμενου τουριστικού – πολιτιστικού
προϊόντος

• Ανάπτυξη πλατφόρμας ολοκληρωμένης διαχείρισης και τοποθέτησης/προώθησης του Πει▶▶ Ποσοτική και ποιοτική καταραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας
▶▶ Σύστημα πιστότητας και επιγραφή, παρακολούθηση και
Τουριστικού, Πολιτιστικού και
βράβευσης
πρόβλεψη αστικών τουριστιΕπιχειρηματικού Προορισμού
κών ροών
με υπηρεσίες για επισκέπτες:
• Ανάπτυξη και ολοκλήρωση ψηφιακών λύσεων για το DMS:
• Δράσεις προώθησης και δημι▶▶ Συλλογή και ομογενοποίουργία περιεχομένου:
ηση κατακερματισμένων
▶▶ Συμμετοχικής
δημιουργίας
πληροφοριών και υπηρεσιπεριεχομένου
▶▶ Digital & physical storytelling
36
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▶▶ Διαμόρφωση ταυτότητας
▶▶ Συνεργασία με ΜΜΕ και travel
trade
▶▶ Συμμετοχή και διοργάνωση
εκδηλώσεων προώθησης της
πόλης ως προορισμού
Δράση 2.7 Ψηφιοποίηση αρχείων
πολιτιστικής κληρονομιάς
Η Δράση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και ολοκλήρωση μιας ψηφιακής δεξαμενής γνώσης και πολιτισμού που θα περιλαμβάνει μεγάλο
μέρος του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά, όπως αυτό
έχει συγκεντρωθεί και αποτεθεί

στους βασικούς φορείς-θεματοφύ- κής ενημέρωσης και εκπαίδευλακες που διαθέτει ο Δήμος.
σης των επισκεπτών στη βάση
εμπλουτισμένου περιεχομένου
Στα πλαίσια της Δράσης το εν λόγω
και καινοτόμων τεχνικών εξιστόυλικό θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκρησης, που καλύπτουν όλο το φάμηριωθεί κατάλληλα και παράλληλα
σμα των διαφορετικών ερμηνευκαταστεί διαθέσιμο και ηλεκτρονικά
τικών διαστάσεων της περιοχής
προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου,
και επικοινωνούν στον επισκέπτη
στο σύνολο των δημοτών της πόλης
την ολοκληρωτική σημασία του
αφ’ ενός αλλά και σε ευρύτερο εθνιιστορικού υλικού.
κό και διεθνές επίπεδο.
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόΕνδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
λουθες ενέργειες:
• Ανάπτυξη
ολοκληρωμένης
• Ψηφιοποίηση υλικού ανάδειξης
πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιτης πολιτιστικής κληρονομιάς
ακού πολιτιστικού αποθέματος
• Ψηφιακή τεκμηρίωση και προβοτης πόλης
λή του πολιτιστικού αποθέματος
• Αναβάθμιση του λογισμικού
των πολιτιστικών φορέων του
διαχείρισης της Δημοτικής ΒιΔήμου Πειραιά
βλιοθήκης
• Αξιοποίηση αρχειακού υλικού
• Ανάπτυξη «ψηφιακής βιβλιοαπό φορείς του πολιτισμού
θήκης» για το ιστορικό αρχείο
και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δράση 2.8 Διαχείριση Πολιτιστικής
του Δήμου
Κληρονομιάς
• Ανάπτυξη ψηφιακής πινακοθήΗ Δράση συνίσταται στην ανάπτυξη
κης του Δήμου Πειραιά
μιας Πλατφόρμας Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία θα
Δράση 2.9 Εικονικές περιηγήσεις
λειτουργήσει ως ζωντανή ψηφιακή
διεπαφή αλληλεπίδρασης πολιτιστι- Η Δράση περιλαμβάνει την ενίκών φορέων, επιχειρήσεων και πο- σχυση της βιωματικής συμμετολιτών. Οι υπηρεσίες της πλατφόρ- χής του επισκέπτη του Δήμου στα
μας θα επιτρέψουν στους τοπικούς πολιτιστικά εκθέματα εντός επιφορείς πολιτισμού-τουρισμού να λεγμένων πολιτιστικών χώρων
επενδύσουν στη ψηφιακή επιχει- μέσω εργαλείων εικονικής περιρηματικότητα και να αξιοποιήσουν ήγησης, τα οποία θα αποδίδουν
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τον χώρο σε ένα μοντέλο εικονιτους με την προοπτική της ανοιχτής κής πραγματικότητας επισκέψιμο
καινοτομίας και της έξυπνης εξει- μέσω του διαδικτύου δίνοντας την
δίκευσης. Επιπρόσθετα, η Δράση αίσθηση της ελεύθερης μετακίθα υποστηρίξει την ανάπτυξη υπη- νησης του χρήστη προς όλες τις
ρεσιών καλλιτεχνικής και πολιτιστι- κατευθύνσεις.
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Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα βιωματικής συμμετοχής στα
καλλιτεχνικά εκθέματα σε επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν την
δυνατότητα να επισκεφθούν τον
πραγματικό χώρο, είτε επειδή
ζουν σε απομακρυσμένους περιοχές, είτε γιατί είναι Άτομα με
Αναπηρία και δεν καθίσταται δυνατή η μετακίνηση τους. Κατά την
πλοήγηση των επισκεπτών στον
εικονικό χώρο θα τους παρέχεται
η δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν
με διάφορα επιλεγμένα αντικείμενα για επιπλέον εμβάθυνση σε
πληροφορία σχετικά με το χώρο,
μέσω πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται η συνομιλία μεταξύ
των χρηστών, προωθώντας με
αυτό τον τρόπο την επικοινωνία,
την ανταλλαγή απόψεων και τη
συνεργατική μάθηση.
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
• Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης για βιωματική
συμμετοχή στα καλλιτεχνικά
εκθέματα
• Ανάπτυξη διαδραστικού χρονολογίου ιστορίας, για την παρουσίαση ενός συμβατικού,
γραμμικού στη σύλληψή του,
χρονολογίου και της δυνατότητας για χάραξη διαδρομών
στην ιστορία της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης
• Ανάπτυξη ψηφιακού βιβλίου
επισκεπτών με διαδραστικές
εκπαιδευτικές ερωτήσεις, προσκλήσεις για συμμετοχή σε
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γνωσιακούς διαγωνισμούς και
δημιουργία online κοινοτήτων.

χής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση
έξυπνων εφαρμογών. Το Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου δεν αποτελεί μια
Δράση 2.10 Aνοικτό Κέντρο
σύνδεση κάποιων επιχειρήσεων
Εμπορίου Δήμου Πειραιά
που έτυχε να συνυπάρχουν χωρικά, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργεί ως
Η Δράση συνίσταται στην υλοποί«τοπόσημο» για την πόλη. Ενδεικτικά,
ηση ενός συνόλου συνεκτικών και
στα πλαίσια των παρεμβάσεων του
αλληλένδετων παρεμβάσεων σε
Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου προεπιλεγμένες εμπορικές περιοχές της
βλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
πόλης, με στόχο αφενός την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και • Επεμβάσεις
εκσυγχρονισμού
αισθητικής της περιοχής παρέμβαυποδομών, βελτίωσης της κινησης και αφετέρου την οργάνωση
τικότητας και του μικροκλίματος,
της οικονομικής δραστηριότητας
αισθητικής αναβάθμισης και ενίπου αναπτύσσεται εντός της περιοσχυσης της προσβασιμότητας
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Άξονας Παρέμβασης 3:

Έξυπνη Διαβίωση

Δράση 3.1 Έξυπνος φωτισμός
Η Δράση συνίσταται στην εγκατάσταση υποδομών έξυπνου φωτισμού σε επιλεγμένες περιοχές και σε παραδοσιακά «δυναμικά κέντρα γειτονιάς» του Δήμου Πειραιά
και στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους μέσα από εξειδικευμένη πλατφόρμα.
Η εγκατάσταση των συστημάτων έξυπνου φωτισμού
νέας τεχνολογίας (LED) καλύτερης φωτεινής απόδοσης
και χαμηλότερης κατανάλωσης, αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στην ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, με τις μελέτες να κάνουν λόγο για
μεγαλύτερη από 70% εξοικονόμηση στην κατανάλωση
ρεύματος και συνολικά οικονομικά οφέλη εξοικονόμησης ύψους 17 εκ. € σε βάθος δεκαετίας
Παράλληλα, εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης και αυτοματοποίησης θα είναι σε θέση να διευκολύνουν σημαντικά τη διαχείριση του δικτύου φωτισμού από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει
άμεσα όποτε χρειάζεται και θα έχει συνεχώς εικόνα για
την κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
• Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, όπως συστήματα
παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο και συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων
υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
• Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
• Πρωτοβουλίες ανάδειξης της
ταυτότητας της εμπορικής περιοχής
• Ενέργειες προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής.

• Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση δικτύου έξυπνου
φωτισμού LED σε επιλεγμένους αστικούς χώρους
• Διασύνδεση μεταξύ των συσκευών του δικτύου με
υποδομές επικοινωνιών χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων (π.χ. NB-IoT)
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης
έξυπνου φωτισμού πόλης
• Ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποιημένου ελέγχου
λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και παραμετροποιήσιμων ροών εργασιών
• Υποστήριξη για συστήματα υποβοήθησης λήψης απόφασης σε πραγματικό χρόνο
Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Πειραιά 2018-2024
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Δράση 3.2 Έξυπνη Στάθμευση
Σε αντιστοιχία με τη Δράση 3.1, η
Δράση περιλαμβάνει την εγκατάσταση υποδομών έξυπνης στάθμευσης σε επιλεγμένες περιοχές
και σε παραδοσιακά «δυναμικά
κέντρα γειτονιάς» του Δήμου Πειραιά καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους μέσα από
εξειδικευμένη πλατφόρμα.
Η Δράση αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του
χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο οποίος υπολογίζεται σε 20
λεπτά κατά μέσο όρο στα αστικά
κέντρα και κατ’ επέκταση στην
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην εκπομπή ρύπων από
τα οχήματα που κινούνται στην
πόλη του Πειραιά. Παράλληλα, η
Δημοτική Αρχή θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις
θέσεις στάθμευσης, αφού θα έχει
εικόνα τόσο για το χρόνο στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και
για κάθε στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.

• Υποστήριξη για συστήματα ηλεΕνδεικτικά, προβλέπονται οι ακόκτρονικής πληρωμής και απολουθες ενέργειες:
μακρυσμένης επέκτασης χρόνου
στάθμευσης με πολλαπλούς τρό• Εγκατάσταση δικτύου θέσεων
πους
έξυπνης στάθμευσης σε επιλεγμένους αστικούς χώρους
Δράση 3.3 Ευφυής Ηλεκτρονική
• Ανάπτυξη
ολοκληρωμένου Πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την
συστήματος διαχείρισης θέσε- Έξυπνη και Φιλική Διακυβέρνηση,
ων στάθμευσης με χρήση αυ- την καθοδήγηση της Έξυπνης Πότοματοποιημένων διεργασιών λης, τη Διαβούλευση και Λογοδοελέγχου
σία των Τοπικών Αναπτυξιακών
και Κοινωνικών Πολιτικών
• Ανάπτυξη
εξειδικευμένης
εφαρμογής για ενημέρωση και Η Δράση περιλαμβάνει την ανάπτυεξυπηρέτηση των οδηγών
ξη ψηφιακών εφαρμογών παροχής
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έξυπνων υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες, καθώς
και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από τον Δήμο,
μέσω της αξιοποίησης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης.
Η Δράση αναμένεται να συμβάλλει
στην ενσωμάτωση και συμπλήρωση με αποτελεσματικό τρόπο των
υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο
πλαίσιο για την παροχή αυτών με
εύληπτο και εύχρηστο τρόπο. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχύσει
σημαντικά τη δυναμική και τη χω-
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Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:
• Ανάπτυξη πλατφόρμας ενίσχυσης της επικοινωνίας Δήμου
και πολιτών και αναβάθμισης
της οργάνωσης ανθρώπινων
και υλικών πόρων
• Ενοποίηση
κατακερματισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
για τους πολίτες σε ένα μοναδικό σημείο
• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για “Ανοιχτά Δεδομένα” και
“Ανοιχτές Διαδικασίες”
• Ανάπτυξη εφαρμογών επίλυσης ζητημάτων:
▶▶ καθημερινότητας
▶▶ προσωποποιημένης ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων
▶▶ ηλεκτρονικών πληρωμών
▶▶ προτάσεων πολιτών
ανοιχτή διαβούλευση

και

ρητικότητα του Δήμου στην κατεύ- • Ενίσχυση του επιπέδου των πα▶▶ εργαλείων σχεδιασμού και
θυνση της λήψης ενημερωμένων,
ρεχόμενων υπηρεσιών και της
υποστήριξης της λειτουρέγκαιρων και έγκυρων αποφάσεων.
επικοινωνίας Δήμου, επιχειρήσεγίας μοντέλων τετραπλής
Ειδικότερα, στόχος είναι η ενίσχυση
ων και πολιτών
έλικας (4Ps)
της δημόσιας διακυβέρνησης, μέσα
• Ενοποίηση κατακερματισμένων
από τη σύλληψη των πραγματικών
Δράση 3.4 Διαχείριση αστικών
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για
αναγκών της κοινωνίας, τη δημιδεδομένων μεγάλης κλίμακας
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
ουργία πρόσθετης αξίας μέσω της
σε ένα μοναδικό σημείο
Η Δράση συνίσταται στον σχεδιεκμετάλλευσης ψηφιακών υποδοασμό και στην ανάπτυξη εργαμών και την ανάδειξη δεσμών ποι- • Αναβάθμιση της ποιότητας των
λείων επεξεργασίας, ανάλυσης
ότητας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
συναλλαγών (ευκολία πρόσβακαι διάθεσης αστικών δεδομέμέσω της εφαρμογής των αρχών της
σης, ταχύτητα εξυπηρέτησης,
νων μεγάλης κλίμακας που θα
ανοικτής καινοτομίας.
υπηρεσίες μιας στάσης)
επιτρέψει στον Δήμο Πειραιά τη
Σε αυτό το πλαίσιο, η Δράση θέτει • Υποστήριξη για “Ανοιχτά Δεδομέ- λήψη ενημερωμένων, έγκαιρων
τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:
να” και “Ανοιχτές Διαδικασίες”
και έγκυρων αποφάσεων.
Ψηφιακή Στρατηγική Δήμου Πειραιά 2018-2024
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Μέσα από την ολοκλήρωση με
τις υποκείμενες υποδομές Διαδικτύου των Πραγμάτων στο
αστικό περιβάλλον, η Δράση
θα υποστηρίξει τον Δήμο με
λύσεις εξαγωγής συμπερασμάτων και προτάσεων λήψης
αποφάσεων με διαφορετικά
κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά,
ενεργειακά κ.α.).
Αναμένεται να ενσωματώσει
μηχανισμούς εντοπισμού τάσεων, εξαρτήσεων και προτύπων
και παραγωγής προβλέψεων
με απώτερο στόχο τη βέλτιστη
χρήση των υλικών, ενεργειακών και ανθρώπινων πόρων,
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
υψηλή ποιότητα διαβίωσης των
πολιτών.
Ενδεικτικά, προβλέπονται οι
ακόλουθες ενέργειες:
• Ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας, ανάλυσης καθώς
και διάθεσης αστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας
• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ομογενοποίησης διατομεακών πολλαπλών διακριτών πηγών δεδομένων
• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων εξαγωγής συμπερασμάτων και συστημάτων
προτάσεων λήψης αποφάσεων με διαφορετικά κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά,
ενεργειακά κ.α.)
• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τον εντοπισμό
τάσεων, εξαρτήσεων, προ42
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τύπων και παραγωγής προβλέψεων.
Δράση 3.5 Κέντρο συντονισμού έξυπνης πόλης
Η Δράση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κατάλληλα εξοπλισμένου φυσικού χώρου για την
παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της τρέχουσας κατάστασης της πόλης του Πειραιά
και την ταυτόχρονη οπτικοποίηση - παρουσίαση των δεδομένων που δημιουργούνται
και κυκλοφορούν στον ιστό της
πόλης.
Ο προβλεπόμενος χώρος θα
αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο κέντρο συντονισμού και
ενορχήστρωσης της έξυπνης
πόλης του Πειραιά, αλλά και
μια πλατφόρμα διαχείρισης
εκτάκτων συνθηκών και κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο, το
κέντρο συντονισμού θα ενσωματώνει όλες τις διακριτές πηγές πληροφόρησης και δεδομένων σε ένα μοναδικό σημείο
ελέγχου.
Ο χώρος αυτός θα είναι στελεχωμένος με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο
θα έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και θα είναι σε θέση να
παρακολουθεί αλλά και να παραμετροποιεί τη συμπεριφορά
στοιχείων της πόλης σε σειρά
διακριτών αξόνων του αστικού
περιβάλλοντος. Παράδειγμα τέτοιων στοιχείων είναι η κινητικότητα, το περιβάλλον, η ασφάλεια και η ενέργεια.
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Ο

ι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις της Ψηφιακής
Στρατηγικής του Πειραιά δεν διαχωρίζονται σε
κατηγορίες πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας. Προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων του
οράματος της Στρατηγικής είναι η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στην υλοποίηση, όπου το σύνολο
των στόχων προωθείται παράλληλα. Ωστόσο, εγγενώς
από τον σχεδιασμό της Ψηφιακής Στρατηγικής αλλά και
από τη φύση των προτεινόμενων παρεμβάσεων προκύπτει μια οριζόντια διάσταση για συγκεκριμένες δράσεις η
ολοκλήρωση των οποίων θεωρείται προϋπόθεση επιτυχία μεταγενέστερων δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει μια ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των προτεινόμενων Δράσεων στη βάση
αφενός του κριτηρίου της βαρύτητας κάθε Δράσης για
την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Στρατηγικής και
αφετέρου του κριτηρίου του βαθμού ωριμότητας κάθε
παρέμβασης σε σχέση με τους υφιστάμενους θεσμικούς
και χρηματοδοτικούς περιορισμούς.
Ο επόμενος πίνακας συνοψίζει την εναρμόνιση των Δράσεων με τις προτεραιότητες και τους στόχους που θέτουν
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κείμενα χάραξης στρατηγικής καθώς και αποσαφηνίζει τις πηγές χρηματοδότησης που θα αξιοποιηθούν. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το
χρονοδιάγραμμα του πλάνου δράσης για την υλοποίηση
της Ψηφιακής Στρατηγικής του Πειραιά.
Βασική πηγή χρηματοδότησης των Δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου θα αποτελέσει η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πειραιά» με επενδύσεις ύψους 6.000.000€ στην
παρούσα φάση.
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Δράση

Άξονας Παρέμβασης
Ψηφιακής
Στρατηγικής

Σύνδεση με την Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική 2016-2021

1.1 Υποδομές Διαδικτύου
των Πραγμάτων

Α.Π.
Έξυπνες Υποδομές

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

2.1 Κέντρο Ψηφιακής
Καινοτομίας για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 4:
Ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες

2.2 Aναβάθμιση και διαχείριση
αστικού περιβάλλοντος με επίκεντρο τη γαλάζια και ναυτιλιακή
οικονομία

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 3:
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ
για την ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας και της απασχόλησης

2.3 Ανάλυση και διαχείριση
τουριστικών και πολιτιστικών
ροών

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 3:
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ
για την ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας και της απασχόλησης

2.4 Διαχείριση στοχευμένων
και προσωποποιημένων
καμπανιών marketing

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 3:
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ
για την ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας και της απασχόλησης

2.5 Σύσταση και λειτουργία
Destination Management
Organization της πόλης

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

2.6 Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Προορισμού

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 3:
Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ
για την ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας και της απασχόλησης

2.7 Ψηφιοποίηση αρχείων
πολιτιστικής κληρονομιάς

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
της οικονομίας
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Σύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
για την Περιφέρεια Αττικής

Σύνδεση με τη Στρατηγική
για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πηγή
Χρηματοδότησης

Α.Π. 1:
Ενίσχυση των Μηχανισμών & των Επενδύσεων των ΜμΕ
της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την Καινοτομία

Στόχος:
Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
οικονομίας των δεδομένων

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π. 1:
Ενίσχυση των Μηχανισμών & των Επενδύσεων των ΜμΕ
της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την Καινοτομία

Στόχος:
Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

Περιφέρεια
Αττικής

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π. 3:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των ΜμΕ. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Στόχος:
Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
οικονομίας των δεδομένων

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π. 3:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των ΜμΕ. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Στόχος:
Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π. 3:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των ΜμΕ. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Στόχος:
Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π. 3:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των ΜμΕ. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Στόχος:
Προώθηση των επιγραμμικών
πλατφορμών ως υπεύθυνων
παραγόντων ενός δίκαιου
οικοσυστήματος διαδικτύου

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος: Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας - υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά
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Άξονας Παρέμβασης
Ψηφιακής Στρατηγικής

Σύνδεση με την Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική 2016-2021

2.8 Διαχείριση Πολιτιστικής
Κληρονομιάς

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

2.9 Eικονικές Περιηγήσεις

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

2.10 Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου
Δήμου Πειραιά

Α.Π.
Έξυπνη Οικονομία

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

3.1 Έξυπνος φωτισμός

Α.Π.
Έξυπνη Διαβίωση

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση
της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

3.2 Έξυπνη Στάθμευση

Α.Π.
Έξυπνη Διαβίωση

Α.Π. 2:
Επιτάχυνση
της ψηφιοποίησης
της οικονομίας

3.3 Ευφυής Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα Δήμου Πειραιά

Α.Π.
Έξυπνη Διαβίωση

Α.Π. 5:
Ριζική αναθεώρηση του τρόπου
παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών
του Δημοσίου

3.4 Διαχείριση αστικών
δεδομένων μεγάλης κλίμακας

Α.Π.
Έξυπνη Διαβίωση

Α.Π. 5:
Ριζική αναθεώρηση του τρόπου
παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών
του Δημοσίου

3.5 Κέντρο συντονισμού
έξυπνης πόλης

Α.Π.
Έξυπνη Διαβίωση

Α.Π. 5: Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών
του Δημοσίου

Δράση

για την Έξυπνη και Φιλική Διακυβέρνηση, την
καθοδήγηση της Έξυπνης Πόλης, τη Διαβούλευση και Λογοδοσία των Τοπικών Αναπτυξιακών
και Κοινωνικών Πολιτικών
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Σύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
για την Περιφέρεια Αττικής

Σύνδεση με τη Στρατηγική
για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πηγή
Χρηματοδότησης

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Προώθηση των επιγραμμικών
πλατφορμών ως υπεύθυνων
παραγόντων ενός δίκαιου
οικοσυστήματος διαδικτύου

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Νεοφυείς επιχειρήσεις
και ψηφιοποίηση των κλάδων
της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία»
2014-2020

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Ψηφιακή καινοτομία για τον
εκσυγχρονισμό των δημόσιων
υπηρεσιών

Αυτοχρηματοδότηση

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Ψηφιακή καινοτομία για τον
εκσυγχρονισμό των δημόσιων
υπηρεσιών

Αυτοχρηματοδότηση

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Ψηφιακή καινοτομία για τον
εκσυγχρονισμό των δημόσιων
υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος:
Ψηφιακή καινοτομία για τον
εκσυγχρονισμό των δημόσιων
υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά

Α.Π.2:
Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων
και Υπηρεσιών των ΜμΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος: Ψηφιακή καινοτομία
για τον εκσυγχρονισμό των
δημόσιων υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Δ. Πειραιά
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2019

2020

2021

Χρονοδιάγραμμα Πλάνου Δράσης

2.8

2.10

1.1

2.2

2.6

2.9

3.4

2.1

2.3

2.4

2.5

2.7

3.1

3.2

3.3

3.5

Α.Π. Έξυπνες Υποδομές προϋπολογισμού 1.000.000€
Α.Π. Έξυπνη Οικονομία προϋπολογισμού 6.500.000€
Α.Π. Έξυπνη Διαβίωση προϋπολογισμού 7.500.000€
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Μετρήσεις για την πρόοδο
και το αποτέλεσμα
Παρόλο που στα περισσότερα επιχειρησιακά σχέδια οι
δείκτες που παρουσιάζονται είναι αισθητά λιγότεροι και
δεν ακολουθούν απαραίτητα τους άξονες και τα μέτρα
του προγράμματος, οι δείκτες της Ψηφιακής Στρατηγικής
του Δήμου Πειραιά, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνδεδεμένοι με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις με
τρόπο τέτοιο ώστε κάθε δράση να περιλαμβάνει έναν
αριθμό δεικτών με τους οποίους παρακολουθείται. Με
αυτό τον τρόπο φαίνεται πως οι δείκτες είναι δεσμευτικοί
του σχεδίου, μετρώντας την πρόοδο που επιτελείται στις
θεματικές περιοχές της στρατηγικής που παρακολουθούν.
Το σύστημα δεικτών βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία
με τις πολιτικές της Ε.Ε. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ακολουθεί κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Βασικός στόχος είναι οι
δείκτες επίπτωσης να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο
εργαλείο διαχείρισης, ώστε να διευκολυνθεί τόσο η μέτρηση του αποτελέσματος στο επίπεδο του πολίτη και της
επιχείρησης, όσο και η σύγκριση με άλλες εθνικές και
περιφερειακές στρατηγικές βάσει κοινής μεθοδολογίας.

Ποσοτικοποίηση στόχων
Οι δράσεις του προτεινόμενου σχεδίου συγκεκριμενοποιούνται σε ένα σύνολο δεικτών που αποδίδει συνοπτικά τα επιτεύγματα και τις αναμενόμενες επιπτώσεις. Οι δείκτες καθορίζονται από το είδος της δράσης,
ενώ προτιμώνται δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν και
στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο έτσι ώστε
να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια στην παρακολούθησή
αυτών των δεικτών.
Στη τρέχουσα φάση σχεδιασμού υπολογίζονται δείκτες
εκροών και αποτελεσμάτων. Σε μετέπειτα φάση θα ποσοτικοποιηθούν και οι δείκτες επιπτώσεων. Για τη μέτρηση του βαθμού ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης του
πληθυσμού της πόλης του Πειραιά, ως προς την Ψηφιακή Στρατηγική, χρησιμοποιείται ένας δείκτης για κάθε
πυλώνα που αποτελεί το βαρόμετρο διείσδυσης σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Δείκτες Αποτελεσμάτων
1ος Άξονας: Έξυπνες Υποδομές
Δράση

Δείκτες αποτελέσματος

Στόχος

Υποδομές
Διαδικτύου
των
Πραγμάτων

Φορείς σε % του συνόλου του
Δήμου που συμμετέχουν στην
ενίσχυση της διαλειτουργικότητας

40

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που χρησιμοποιούν τις
νέες υποδομές

60

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου του Δήμου που χρησιμοποιούν τις νέες υποδομές

60

Ποσοστό διείσδυσης της ενημέρωσης για την Ψηφιακή
Στρατηγική στους πολίτες

60

2ος Άξονας: Έξυπνη Οικονομία
Δράση

Δείκτες αποτελέσματος

Στόχος

Κέντρο
Επιχειρηματικής
Καινοτομίας για
τη Γαλάζια
Ανάπτυξη

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που ενημερώθηκαν
από το ΚΨΚ-ΓΑ

30

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου της Περιφέρειας που ενημερώθηκαν από το ΚΨΚ-ΓΑ

50

Aναβάθμιση και
διαχείριση
αστικού
περιβάλλοντος με
επίκεντρο
τη Γαλάζια
και ναυτιλιακή
οικονομία

Φορείς σε % του συνόλου του
Δήμου που συμμετέχουν στην
ενίσχυση της διαλειτουργικότητας

40

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που χρησιμοποιούν τις
νέες υποδομές

25

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου του Δήμου που χρησιμοποιούν τις νέες υποδομές

25
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2ος Άξονας: Έξυπνη Οικονομία

3ος Άξονας: Έξυπνη Διαβίωση

Δράση

Δείκτες αποτελέσματος

Στόχος

Ανάλυση
και διαχείριση τουριστικών και
πολιτιστικών ροών

Φορείς σε % του συνόλου του
Δήμου που αξιοποιούν τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων

60

Επιχειρήσεις σε % του δυναμικού του Δήμου που αξιοποιούν
τη χρήση των νέων ψηφιακών
εργαλείων

40

Φορείς σε % του συνόλου του
Δήμου που αξιοποιούν τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων

40

Επιχειρήσεις σε % του δυναμικού του Δήμου που αξιοποιούν
τη χρήση των νέων ψηφιακών
εργαλείων

40

Σύσταση &
λειτουργία
DMO της
πόλης

Ποσοστό διείσδυσης της ενημέρωσης για την Ψηφιακή
Στρατηγική σε πολίτες κι επιχειρήσεις

70

Ολοκληρωμένο
Σύστημα
Διαχείρισης
Προορισμού

Φορείς σε % του συνόλου του
Δήμου που ωφελήθηκαν από
το ΟΣΔΠ

60

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που ωφελήθηκαν από
το ΟΣΔΠ

60

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου
του Δήμου που ωφελήθηκαν
από το ΟΣΔΠ

60

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που επισκέφτηκαν το
ψηφιακό περιεχόμενο

30

Διαχείριση
στοχευμένων και
προσωποποιημένων
εκστρατειών ενημέρωσης

Ψηφιοποίηση αρχείων
πολιτιστικής κληρονομιάς

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου
του Δήμου που αξιοποίησαν το
ψηφιακό περιεχόμενο για τη
δημιουργία νέων υπηρεσιών/
προϊόντων

Διαχείριση
Πο λ ιτ ι σ τ ικής Κληρονομιάς

Φορείς σε % του συνόλου του
Δήμου που αξιοποίησαν ψηφιακό περιεχόμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς

Εικονικές
Περιηγήσεις

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που χρησιμοποίησαν τις
εικονικές περιηγήσεις

Aνοικτό
κέντρο
Εμπορίου
Δ. Πειραιά

Επιχειρήσεις του Δήμου που
επωφελούνται από τις νέες
υπηρεσίες και υποδομές
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40

Δράση

Δείκτες αποτελέσματος

Στόχος

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που ωφελούνται από
τις υποδομές

30

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου του Δήμου που ωφελούνται από τις υποδομές

25

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που ωφελούνται από
τις υποδομές

30

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που χρησιμοποιούν τις
νέες υποδομές

25

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που χρησιμοποίησαν
την ευφυή ηλεκτρονική πλατφόρμα

60

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου του Δήμου που χρησιμοποίησαν την ευφυή ηλεκτρονική πλατφόρμα

60

Ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών σε σχέση
με το σύνολο των υπηρεσιών
που παρέχει ο Δήμος

50

Διαχείριση
αστικών
δεδομένων
μεγάλης
κλίμακας

Πολίτες σε % του πληθυσμού
του Δήμου που ωφελούνται
άμεσα από τις εφαρμογές διαχείρισης αστικών δεδομένων

60

Πολίτες σε % του πληθυσμού
του Δήμου που ωφελούνται
άμεσα από τις εφαρμογές διαχείρισης αστικών δεδομένων

60

Κέντρο
συντονισμού
έξυπνης
πόλης

Πολίτες σε % του συνόλου του
Δήμου που ωφελούνται από
τις υποδομές

70

Επιχειρήσεις σε % του συνόλου του Δήμου που ωφελούνται από τις υποδομές

70

Έξυπνος
φωτισμός

Έξυπνη
Στάθμευση

Ευφυής
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Δ. Πειραιά
για την Έξυπνη
και Φιλική
Διακυβέρνηση,
την καθοδήγηση της Έξυπνης
Πόλης, τη
Διαβούλευση
και Λογοδοσία
των Τοπικών
Αναπτυξιακών
και Κοινωνικών Πολιτικών

40

30
100

#smartcity
#opencity
#connectedcity
#digitalPiraeus

