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                          ΑΘΗΝΑ 12/06/2018 

Αριθμ.Πρωτ.: 2136 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

Αγαπητά μέλη του δικτύου ΤΠΕ,  

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνέχεια του επιτυχημένου CITY 

CHALLENGE - crowdhackathon smartcity, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017, 

διοργανώνει τον 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας City Challenge Crowdhackathon Smartcity 

2 και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από την 28η Ιουνίου 2018 έως την 1η Ιουλίου 

2018 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  

 

Στο πλαίσιο του δεύτερου Μαραθωνίου Καινοτομίας, πραγματοποιούνται ήδη και 

ολοκληρώνονται σε μερικές μέρες τοπικά εργαστήρια CityLabs σε 16 πόλεις της 

Ελλάδας.  

 

Οι παράλληλες αυτές δράσεις έχουν ως στόχο την εκ των έσω τοπική ανάπτυξη και 

ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας των πόλεων, την οργάνωση και 

δραστηριοποίηση των περιφερειακών δήμων της χώρας, με την χρήση των νέων 

τεχνολογιών στον τομέα των έξυπνων πόλεων. 

 

Οι επικρατέστερες από αυτές τις προτάσεις, θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα 

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του φετινού Μαραθώνιου Καινοτομίας  στην Αθήνα, όπου 

νέοι, φοιτητές, μαθητές, σχολεία, επιχειρηματίες και επαγγελματίες θα διαγωνιστούν, για 

την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας - εφαρμογής χρήσιμης για τους δήμους, τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Παράλληλα θα διοργανωθούν εκδηλώσεις και συζητήσεις για τις καλές 

πρακτικές σε Δήμους, θα υπάρχουν εισηγήσεις από ειδικούς ομιλητές από το εξωτερικό 

για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού σε δημόσιους 

φορείς, και άλλες δράσεις. 

 

Στόχος του φετινού Hackathon είναι να προκριθούν προτάσεις και εφαρμογές – 

υπηρεσίες, οι καλύτερες των οποίων θα βραβευθούν με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Στη 

συνέχεια θα αναπτυχθούν και θα εμπλουτιστούν με τρόπο ώστε να είναι άμεσα  διαθέσιμες 

σε κάθε Δήμο, από το Innovation Lab της ΚΕΔΕ που ήδη σχεδιάζεται η λειτουργία του για 

το τέλος του έτους. Το Innovation lab της ΚΕΔΕ θα λειτουργεί  ως «επιταχυντής» 

ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών για όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους και 

τα νομικά τους πρόσωπα μέσω της τεχνολογικής υποδομής που έχουμε ήδη εξασφαλίσει 

για τους όλους τους ΟΤΑ. 
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Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να σας καλέσουμε,  να συμμετάσχετε με 

την παρουσία σας,  σε όλη αυτή τη τετραήμερη εκδήλωση, αλλά ιδιαίτερα την Παρασκευή 

29 Ιουνίου στις 10.00πμ στην συνάντηση των μελών του δικτύου ΤΠΕ της ΚΕΔΕ, στην 

οποία θα παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη πρόταση της ΚΕΔΕ για τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό των Δήμων, τις υπηρεσίες που θα διοχετευτούν στους ΟΤΑ, καθώς και η 

παρουσίαση και λειτουργία του innovation lab – επιταχυντής της ΚΕΔΕ.  

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την διάχυση της πληροφορίας στους Δήμους 

και την εναρμόνιση των διαδικασιών λειτουργικότητας των υπηρεσιών, με σύγχρονα 

ψηφιακά εργαλεία, προς όφελος του πολίτη, της επιχείρησης αλλά και του Δήμου. 

Σημείωση: Η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής  θεωρείται επιλέξιμη 

δαπάνη και  θα πρέπει να καλυφθεί  σε συνεννόηση με την δημοτική σας αρχή. 

 

 
 

  Με εκτίμηση    

             Γιώργος Πατούλης 

  Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

                   Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  
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