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Ένα «Όραμα» για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των 

Θεσσαλικών Πόλεων (Digital City Transformation)



Τι είναι μια «έξυπνη» και «ανθεκτική» πόλη



Ποιοι είναι οι στόχοι του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των 

Θεσσαλικών πόλεων



1. Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy)



Πρόταση για ένα Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλικών Καινοτόμων Νεοφυών 

(Start-up) Εταιρειών



2. Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility)



3. Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment)



Γιατί όχι μια ανάλογη εφαρμογή ΤΠΕ 
στον Πηνειό και στη Θεσσαλία;



Πρόταση για υλοποίηση έργων ευφυούς ενέργειας (smart energy 

projects) σε επίπεδο κτηρίων (smart buildings) και συνοικιών



4. Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living)



5. Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance)



6. Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People)



Βασική Προϋπόθεση για την Επιτυχία: 

η Συμμετοχή των Πολιτών



Πώς θα Υλοποιηθούν τα Έργα του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού;



Έργα Υποδομής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό



• Όραμα και πολιτική δέσμευση με δεκαετή τουλάχιστον ορίζοντα.

• Σύσταση συντονιστικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων - επιστημόνων.

• Αναδιοργάνωση δημοτικών υπηρεσιών με σύσταση του οργανισμού e-Larissa. 

Διαρκή συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης, με το Τεχνικό Επιμελητήριο 

και με τα άλλα επιμελητήρια της πόλης, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και κυρίως 

με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Διαβούλευση με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την ανάλυση των αναγκών 

και για την προτεραιοποίηση των υποψήφιων παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Εγκατάσταση δικτυακών υποδομών, δικτύων αισθητήρων και συστημάτων 

υλικού - λογισμικού, που είναι απαραίτητες για τη λήψη δεδομένων.

• Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τη συλλογή ανοικτών δεδομένων κάθε 

τύπου και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

• Προσέλκυση εταιρειών λογισμικού, κυρίως μικρών εταιρειών πληροφορικής, για 

την υλοποίηση νέων υπηρεσιών.

• Σύσταση δομής για τη διαρκή αξιοποίηση συντήρηση, έλεγχο, εξέλιξη και 

επέκταση των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το Στρατηγικό Πλάνο “e-Larissa”



Ευχαριστώ για 

την προσοχή σας 


