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 ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ 
ΌΛΟΥΣ:  

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.   

   
 

 
 
 

   1. Η ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ  
 
 

Με τη σύμπραξή μας στις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες, δηλώνουμε τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε και να 

προωθούμε προσβάσιμες αστικές υπηρεσίες για τους πολίτες, με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων 

των πολιτών και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων και ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. 

Πολλές λύσεις και έργα είναι ήδη διαθέσιμα ή βρίσκονται υπό εφαρμογή. Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία 

των έργων που αφορούν τη δημιουργία έξυπνων πόλεων είναι να ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους εστιάζοντας 

στις ανάγκες των πολιτών, υιοθετώντας ένα σχεδιασμό με επίκεντρο τον πολίτη και έχοντας ως στόχο την 

αναπόσπαστη ποιότητα ζωής. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει νέες δημιουργικές λύσεις, αλλά θα πρέπει πάντα 

παραμένει ένα μέσο για ένα σκοπό, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών. 

Η Ομάδα Δράσης που εστιάζει στους Πολίτες, στοχεύει να διερευνήσει τρόπους για την προώθηση της συμμετοχής 

των πολιτών και των κοινοτήτων τους στον σχεδιασμό και την συνεργατική δημιουργία λύσεων. 
 

 
Θέλουμε να συνεργαστούμε και να υποστηρίξουμε την 

Ομάδα Δράσης του EIP-SCC Marketplace που εστιάζει στους Πολίτες 
 
 

 
               

2. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: 
 

 

Εμείς, οι υπογράφοντες της  Διακήρυξης για τις Έξυπνες Πόλεις για Όλους, δεσμευόμαστε για τα εξής: 

 

Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με αποτελεσματικές και αναπαραγόμενες βέλτιστες πρακτικές. 

Συνεργασία με την Ομάδα Δράσης που εστιάζει στους Πολίτες για την ανταλλαγή γνώσεων και τη διάδοση 

βιώσιμων λύσεων και επιτυχημένων ορθών πρακτικών για αναπαραγωγή και κλιμάκωση των λύσεων. 

Ενεργό συμμετοχή των πολιτών από την αρχή, τόσο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για αστικές καινοτομίες 

όσο και κατά το σχεδιασμό λύσεων για έξυπνες πόλεις. 

Εφαρμογή λύσεων που σχεδιάστηκαν έχοντας ως επίκεντρο τους πολίτες. 

Αξιοποίηση των διασυνδέσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών πόλεων, καθώς και αστικών και αγροτικών κοινοτήτων. 
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Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα συνεργαστούμε στις εξής δραστηριότητες: 
 

    Ενίσχυση της γνώσης των πολιτών σχετικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα και οφέλη των έργων έξυπνων 
πόλεων (γνώση για την έξυπνη πόλη), ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας σε όλα τα επίπεδα και δημιουργία κινήτρων 
και ανταμοιβών για τους πολίτες και τις κοινότητες με στόχο τη συνεχή τους δέσμευση. 
 
    Ηγεσία στη δέσμευση των πολιτών. Για το σχεδιασμό των λύσεων έξυπνων πόλεων, είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα για τη δέσμευση και ενίσχυση ομάδων πληθυσμού που είναι δύσκολο να 
προσεγγιστούν, όπως τα άτομα που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και / ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, τους νέους και 
τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και η επιδίωξη της ίσης  εκπροσώπησης των 
φύλων στη συμμετοχή και δέσμευση των πολιτών. Οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο χώρος των τεχνών μπορούν να 
αξιοποιηθούν περαιτέρω ως μέσα προώθησης του διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών. Επιπλέον, 
αξιωματούχοι της πόλης και ειδικοί σε θέματα πόλεων θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να διεξάγουν την 
ουσιαστική και ηθική δέσμευση των πολιτών. 
 
    Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων και υφιστάμενων συνεργατικών μοντέλων: συνεργατική δημιουργία, 
σχεδιασμός και παραγωγή λύσεων από τους πολίτες. Ανάπτυξη πλατφόρμας συνεργατικού σχεδιασμού και 
παραγωγής με συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερομένων και με τη χρήση κατάλληλων συνεργατικών τεχνολογιών και 
αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών κοινωνικών καινοτομιών. Δοκιμή καινοτόμων τρόπων υλοποίησης ιδεών 
έξυπνης πόλης σε φτωχές γειτονιές, όπου η αλληλεγγύη και η κατανομή των πόρων είναι ιδιαίτερης σημασίας. 
 
   Βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών και αξιολόγησης. Εφαρμογή μηχανισμών προμηθειών που 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των πολιτών τόσο σε επίπεδο προδιαγραφών όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η τελική ευθύνη για την παροχή βασικών υπηρεσιών παραμένει στις εκλεγμένες 
δημόσιες αρχές. Η δέσμευση των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνέχειας ενός έργου 
ανεξάρτητα από τις πολιτικές αλλαγές, ενώ επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για συνεχή αξιολόγηση και 
επανάληψη της διαδικασίας με βάση τα σχόλια των πολιτών. 
 
   Προώθηση της χρήσης ανοικτών δεδομένων ή / και της κατάλληλης πρόσβασης σε δεδομένα από τους πολίτες, 
προγραμματιστές, νεοσύστατες επιχειρήσεις και της εμπλοκής των πολιτών στην αξιολόγηση των αστικών 
πολιτικών, εφαρμόζοντας πρακτικές ανοικτής διακυβέρνησης που χρησιμοποιούν πληροφορίες για την ανανέωση 
και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Εξασφάλιση  της προστασίας της ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό. Η εμπιστοσύνη 
είναι υψίστης σημασίας για την υιοθέτηση λύσεων έξυπνης πόλης, οι οποίες πρέπει να σέβονται πλήρως την 
ατομική ελευθερία και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ενσωματώνοντας τις έννοιες της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης των πολιτών σε έργα έξυπνων πόλεων. 
Ειδικότερα, οι κανόνες περί απορρήτου των δεδομένων θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι με λεπτομέρεια, να 
ενημερώνονται τακτικά και να διαδίδονται ευρέως. 
 
      Προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας και ανοιχτής την επιστήμης με στόχο τη δημιουργία έξυπνων πολιτών. 
Συμμετοχή των πολιτών ως ένας σημαντικός παράγοντας για έργα έρευνας και καινοτομίας (όπως η επιστήμη με και 
για την κοινωνία, η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, η συστηματική ενσωμάτωση των φύλων και της 
διαφορετικότητας στην καινοτομία και την έρευνα) και προώθησή της μέσω μιας επιστημονικής προσέγγισης που 
θα βασίζεται στον πολίτη. Ενεργός υποστήριξη της δημιουργίας περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, 
προώθηση της τετραπλής έλικας συνεργασίας (μεταξύ των πόλεων-περιφερειών / πανεπιστημίων / επιχειρήσεων 
και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών) και υπογράμμιση της σημασίας του σχεδιασμού με επίκεντρο τον 
άνθρωπο. Προώθηση της πρακτικής των περιφερειακών ομάδων που συνδέονται με υπαίθριες περιοχές, 
βασιζόμενοι στην επιχειρηματικότητα, σε έννοιες που μπορούν να αντιγράφουν και στην αμοιβαία μάθηση, 
αναζητώντας συνεργασία με άλλες ομάδες και πρωτοβουλίες. 
 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία θα συμβάλει στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας, περισσότερο 
βιώσιμων και υπεύθυνων αστικών καινοτομιών και, επομένως, πόλεων με λιγότερους αποκλεισμούς. Αυτό θα 
ωφελήσει την ποιότητα και προώθηση λύσεων έξυπνων πόλεων. Θα δημιουργήσει επίσης ισχυρούς, δεσμευμένους 
και "έξυπνους" πολίτες που θα συμβάλλουν θετικά στην πόλη, τον δήμο, την περιφέρεια και την κοινότητά τους. 

http://eu-smartcities.eu/
mailto:@EUSMARTCITIES

