
                                             
                                    
 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 

"Smart City": Προσεγγίζοντας την Ευφυή Πόλη με 

επίκεντρο τον πολίτη 
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, Τριπόδων 28, Πλάκα, Αθήνα 

 
Η έννοια της “ευφυούς πόλης” παραπέμπει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και 

τεχνολογικών εφαρμογών για την καλύτερη διαχείριση των αστικών πόρων και την 

παρακολούθηση των αστικών λειτουργιών, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας, την κοινωνική ενσωμάτωση και την περιβαλλοντική αειφορία. Οι ψηφιακές 

εφαρμογές “ευφυούς πόλης” επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε ένα μεγάλο εύρος αστικών ζητημάτων 

με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Αν και πρόκειται για μια ιδέα ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη (όπως άλλωστε και η τεχνολογία), συνεχίζει να υπάρχει ασάφεια ως προς την 

ακριβή της έννοια καθώς και ως προς τον τρόπο με τον οποίο μία πόλη μπορεί να γίνει πιο 

«ευφυής». Επιπλέον, διαπιστώνεται μια έμφαση σε τεχνο-κεντρικές προσεγγίσεις, αδύναμες στο να 

διαφωτίσουν ως προς το πραγματικό όφελος για τον κάτοικο της πόλης, για τον πολίτη.  

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να θίξει ορισμένες σημαντικές παραμέτρους διερευνώντας τις δυνατότητες 

και τις προϋποθέσεις προκειμένου η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει μια σύγχρονη θεώρηση για τη 

βελτίωση της ζωής στην πόλη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
16.45 - 17.10: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ  

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Σερράος, Καθηγητής ΕΜΠ 

17.10-17.20: Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ: Εισαγωγή – 

σκοπός της εκδήλωσης. 

17.20-17.40: Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer Δ. Αθηναίων: 

"Επαναπροσδιορίζοντας την έξυπνη πόλη: Η περίπτωση της Αθήνας". 

17.40-18.00: Μαργαρίτα Αγγελίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος ΑΠΘ (PhD, MSc, 

MBA): "Ευφυείς πόλεις και ψηφιακή κοινωνική καινοτομία". 

18.00-18.20: Σόνια Μαυρομμάτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος ΕΜΠ: "Smarter City 

& Urban Innovation Ecosystems. Καινοτόμες παρεμβάσεις για τη δημιουργία δικτύων Green 

Living Labs στην Αθήνα". 

18.20-18.40: Μαρίνα Αλβέρτη, Διόφαντος Χατζημιτσής & Φαίδων Κυριακίδης, Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου: "Smart Cities. Μια Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στην Ανάλυση του 

Αστικού Περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Λεμεσού". 

18.40-19.00: Κλεονίκη Πουϊκλή & Δήμητρα Διχάλα, ΑΠΘ: "Νομικά ζητήματα στην ευφυή 

πόλη: προστασία προσωπικών δεδομένων-ηλεκτρονική διακυβέρνηση". 

19.00: Ερωτήσεις – συζήτηση με το κοινό. 

19.20: Ευάγγελος Ασπρογέρακας, Επ. Καθηγητής ΠΘ.: Σύνοψη. 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών 


