
Μπάμπης Τσιτλακίδης

The City as a Platform

Ανοικτή & Συμμετοχική 
Διακυβέρνηση 

στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης



Cities as Platforms
 Ψηφιακές πλατφόρμες + ένα βήμα ακόμη

 Η πόλη ως πλατφόρμα (μέσω ΤΠΕ)

 Υλοποίηση του οράματος και της πολιτικής μέσα 
από μια ενιαία, συμμετοχική πλατφόρμα

 Ψηφιακές πλατφόρμες ως μέσο για την υλοποίηση

 Οι πολίτες συμμέτοχοι στην συν-διαμόρφωση των 
πολιτικών και των παρεχομένων υπηρεσιών 

 Digital Social Innovation, Living Lab

 Bottom-up προσέγγιση για αντιμετώπιση 
κοινωνικών προκλήσεων (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο)



Στρατηγικός Σχεδιασμός



Καινοτόμες Δράσεις & Πρωτοβουλίες
 Apps4Thessaloniki  
    (Ιδέες από πολίτες και εφαρμογές από προγραμματιστές της 

πόλης)

 220 ιδέες, 3.000 αξιολογήσεις, 14 εφαρμογές

 Πάνω 85.000 επισκέψεις στον ιστότοπο του 
διαγωνισμού

 Hackathess (Εφαρμογές από προγραμματιστές της 

πόλης μέσα σε 36 ώρες)

 11 ομάδες - καινοτόμες εφαρμογές με βάση τα 
Ανοικτά Δεδομένα 

  Apps4Thessaloniki – Tourism Edition
 Ιδέες, εφαρμογές & Ανοικτά Δεδομένα για τον 

Τουρισμό    

 Thesswiki



Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(opengov.thessaloniki.gr)

Κεντρικό σημείο για Ψηφιακές 
Υπηρεσίες, Δράσεις και 
πρωτοβουλίες

Υπηρεσίες Ανοικτής Διακυβέρνησης

Βελτιώνω την πόλη μου (πάνω από 4.000 
θέματα, οι πολίτες ψηφίζουν)

Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο

Οι χρήστες μπορούν να αξιολογούν 
τις υπηρεσίες μας



Επόμενα βήματα
Ψηφιακή Στρατηγική για την Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

την Ανοικτή Διακυβέρνηση (2016-2018)

IBM Smarter Cities Challenge

Online έρευνα για την ποιότητα των 
Ψηφιακών Υπηρεσιών

Social Media

Νέο portal 



 Οργανωμένη παρουσίαση Ανοικτών Δεδομένων 
από διάφορες πηγές και από όλο το οικοσύστημα 
της πόλης σε ένα σημείο

 Οπτική απεικόνιση

 (Big) Data analytics, δημιουργία KPIs

 Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων

 Διαφάνεια, λογοδοσία, συμμετοχή, ενημέρωση, 
ασφάλεια, υγεία, πολιτισμός αλλά και…

 Επιχειρηματική αξία, έρευνα & ανάπτυξη

 Δουβλίνο, Έντμοντον, Λονδίνο

Thessaloniki Dashboard

http://www.dublindashboard.ie/pages/index
https://dashboard.edmonton.ca/
http://citydashboard.org/london/


Προκλήσεις
 Αντιστάσεις στην αλλαγή

 Οργανωσιακά silos, cross-sector συνέργειες 

 Ψηφιακή ανισότητα

 Προσωπικά Δεδομένα, Ιδιωτικότητα και 
Ασφάλεια

 Διαλειτουργικότητα & Πρότυπα 

 Θεσμικό πλαίσιο

 Εμπιστοσύνη των πολιτών προς το όραμα 
και την στρατηγική μας και επανασύνδεσή 
τους με την Δημόσια Διοίκηση
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