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Εισαγωγή 

Η υιοθέτηση των Διεθνών προτύπων της σειράς ISO 37100 για τη βιωσιμότητα των πόλεων 
υποστηρίζει τις στρατηγικές και πρωτοβουλίες των ελληνικών πόλεων για ανταπόκριση στις διεθνείς 
υποχρεώσεις και την κάλυψη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι το 2030 του ΟΗΕ και τη 
διαξιολόγηση των πόλεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών, βλέπε Παράρτημα Β αλλά και τους παρακάτω συνδέσμους: 

https://sustainabledevelopment.un.org/ και ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – EL).  

Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της 
βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου οι στρατηγικές διαφέρουν 
στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.  

Η έκδοση τους παρόντος ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1457 «Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις –Δείκτες 
αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας» υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών βιωσιμότητας από 
τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες  και τοπικούς συντελεστές-εταίρους και τον μετασχηματισμό των 
ελληνικών πόλεων σε πόλεις βιώσιμες, έξυπνες, ανθεκτικές και προσαρμοστικές στην κλιματική αλλαγή 
και ασφαλείς. Πόλεις που παρέχουν διαχρονικά και χωρίς  αποκλεισμούς υπηρεσίες ποιότητας, 
ποιότητα ζωής και ελκυστικό περιβάλλον σε πολίτες, επισκέπτες και επενδυτές, σύμφωνα με το 
στρατηγικό στόχο 11 του ΟΗΕ αλλά και συνολικά, σύμφωνα με τους 17 στρατηγικούς στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030.  

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 προτείνει δείκτες αναφοράς βιωσιμότητας σε 15 θεματικές, στους τέσσερεις 
πυλώνες της βιωσιμότητας: Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Προκειμένου να 
βοηθηθούν οι Δήμοι και οι εταίροι της πόλης να επιλέγουν ενέργειες και προτεραιότητες για την 
εξυπηρέτηση στόχων για τη  βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχει αντιστοίχιση με τους 17 στόχους του ΟΗΕ. 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 συμπεριλαμβάνει τους διεθνείς δείκτες που χρησιμοποιούνται για συγκρίσεις, 
στατιστικές και διαξιολόγηση μεταξύ των πόλεων σε διεθνές επίπεδο  και προτείνει δείκτες που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελληνικών πόλεων για τη βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητάς 
τους. 

Οι βιώσιμες πόλεις διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) ανοικτότητα (inclusiveness). Οι πόλεις σχεδιάζουν και προσφέρουν υπηρεσίες σε όλους χωρίς 
διακρίσεις    (ανοικτές πόλεις/ inclusive cities), 

β) ευφυΐα (smartness), Οι πόλεις συγκεντρώνουν και αξιοποιούν δεδομένα, καινοτομικές  
λύσεις, νέες τεχνολογίες και έξυπνες υποδομές για την επίτευξη των στόχων τους (έξυπνες 
πόλεις/smart cities), 

γ) ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, 

δ) προσαρμοστικότητα (resilience), που νοείται ως ικανότητα να επανακάμπτουν σε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας μετά από ένα αποδιοργανωτικό συμβάν, φυσική καταστροφή ή 
κρίση (συχνά αναφέρονται ως ανθεκτικές πόλεις/resilient cities), 

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2016/12/%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%9F%CE%99-%CE%92%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3-EL-2.pdf
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ε) συμβίωση αστικού περιβάλλοντος με περιαστικά οικοσυστήματα και προστασία 
οικοσυστημάτων στο υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον. 

Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της κατάστασης αναφοράς βιωσιμότητας 
της πόλης και παρακολούθηση της προόδου των επιδόσεων της πόλης μετά την υλοποίηση μέτρων 
μετασχηματισμού. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες 
οι ανάγκες της πόλης ως ευρύτερο αστικό σύστημα και οι επιδράσεις στα περιαστικά υδάτινα και 
χερσαία οικοσυστήματα. Ο σχεδιασμός των μέτρων μετασχηματισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
τρέχουσα χρήση και αποδοτικότητα των πόρων και τις μελλοντικές ανάγκες αξιοποίησης πόρων και 
της προβλεπόμενες συνθήκες διάθεσης ειδικότερα μη αειφορικών πόρων ή πόρων εν ανεπαρκεία. 

Οι δείκτες έχουν εκπονηθεί προκειμένου να βοηθούν τις πόλεις: 

α) να μετρούν τη διαχείριση επιδόσεων των υπηρεσιών των πόλεων και της ποιότητας ζωής σε βάθος 
χρόνου, 

β) να μαθαίνουν η μία από την άλλη επιτρέποντας τη σύγκριση σε ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων 
επιδόσεων και  

γ) να μοιράζονται καλές πρακτικές 

δ) να επιτρέπουν συγκρίσεις, διεθνείς στατιστικές  και διαξιολόγηση των πόλεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αναγνωρίζεται ότι οι πόλεις μπορεί να μην έχουν άμεση επιρροή ή έλεγχο στους παράγοντες που 
επηρεάζουν ορισμένους από τους εν λόγω δείκτες, αλλά οι αναφορές επιδόσεων είναι σημαντικές για ουσιαστική 
σύγκριση και παρέχουν μια γενική ένδειξη της παροχής υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής στην πόλη και της 
κατάστασης βιωσιμότητας. 

Οι δείκτες του παρόντος Προτύπου είναι συνιστώμενοι με σκοπό να διευκολύνουν τη μέτρηση και τη 
σύνταξη αναφορών βιωσιμότητας των πόλεων.  

Ειδικότερα για την καθοδήγηση σχετικά με τον  ψηφιακό μετασχηματισμό για βιώσιμες και έξυπνες 
πόλεις, στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 περιλαμβάνεται το Παράρτημα Γ με τους σχετικούς δείκτες 
Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι ως άνω δείκτες βασίζονται 
κυρίως στους πρότυπους δείκτες τους Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ITU).  

Στο παρόν Πρότυπο, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τυποποιητικές εκφράσεις: 

— «πρέπει να» που υποδηλώνει απαίτηση, 

— «θα πρέπει να» ή «συνιστάται να» που υποδηλώνει σύσταση, 

— «επιτρέπεται να» ή «μπορεί να» που υποδηλώνει την επιτρεπτή επιλογή και 

— «είναι σε θέση να» ή « δύναται να» που υποδηλώνει τη δυνατότητα ή ικανότητα.
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Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις - Δείκτες αναφοράς επιδόσεων 
βιωσιμότητας 

1 Αντικείμενο 

Το παρόν Πρότυπο καθορίζει τους δείκτες  αναφοράς επιδόσεων των πόλεων για τη συμβολή τους 
στη Βιώσιμη ανάπτυξη ανά θεματική βιωσιμότητας σε αντιστοίχιση με τους 17 σχετικούς 
στρατηγικούς στόχους του ΟΗΕ έως το 2030.  Οι θεματικές  βιωσιμότητας όπως καθορίζονται στο 
παρόν Πρότυπο και ειδικότερα στο Κεφ. 4, είναι 15 και αφορούν τους 4 πυλώνες της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, δηλαδή Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. 

Το παρόν πρότυπο υιοθετεί τις αρχές και τους σκοπούς βιωσιμότητας και μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με το ΕΛΟΤ ISO 37101:2018, «Βιώσιμες πόλεις - Συστήματα διαχείρισης της 
Bιωσιμότητας πόλεων - Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής»  ή άλλα πρότυπα συστημάτων 
διαχείρισης όπως το ΕΛΟΤ EN ISO 9001 για την ποιότητα ή το ΕΛΟΤ EN ISO 14001 για την 
περιβαλλοντική διαχείριση.  

Το παρόν Πρότυπο είναι εφαρμοστέο σε οποιαδήποτε πόλη, δήμο, Περιφέρεια ή άλλη μορφή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που αναλαμβάνει να μετράει τις επιδόσεις της με συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο τρόπο, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, διαχειριστικής ικανότητας  και  γεωγραφικής θέσης. 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Τα ακόλουθα έγγραφα, εν όλω ή εν μέρει, αναφέρονται τυποποιητικά στο παρόν έγγραφο και είναι 
απαραίτητα για την εφαρμογή του. Για χρονολογημένες παραπομπές, ισχύει μόνο η έκδοση που 
αναφέρεται. Για τις μη χρονολογημένες παραπομπές, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση του εγγράφου 
παραπομπής (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων). 

ΕΛΟΤ ISO 37101, Βιώσιμες πόλεις - Συστήματα διαχείρισης της Bιωσιμότητας πόλεων - Απαιτήσεις και 
οδηγίες εφαρμογής 

ΕΛΟΤ ISO 37100, Βιώσιμες πόλεις - Όροι και ορισμοί εννοιών 

3 Όροι και ορισμοί εννοιών 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, εφαρμόζονται οι όροι και οι ορισμοί εννοιών του ΕΛΟΤ ISO 
37101 καθώς και οι ακόλουθοι. 

3.1 
πόλη 
αστική κοινότητα με συγκεκριμένα διοικητικά όρια, κοινώς αναφερόμενη ως πόλη, δήμος, Περιφέρεια 
ή άλλη μορφή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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3.2 
βιώσιμη ανάπτυξη 
ανάπτυξη που ικανοποιεί τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες του παρόντος 
χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες 

3.3 
δίκαιη ανάπτυξη 
οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των φτωχών ανθρώπων και γενικότερα των ευάλωτων ή 
αποκλεισμένων ομάδων πληθυσμού 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μια πορεία και πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης που βοηθά τις φτωχές γυναίκες και άνδρες να 
συμμετέχουν, να συμβάλλουν και να επωφελούνται από αυτήν την ανάπτυξη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τη «δίκαιη ανάπτυξη» ο ισοδύναμος αγγλικός όρος είναι «pro-poor development». 

[ΠΗΓΗ: ΟΟΣΑ, Φυσικοί πόροι και δίκαιη ανάπτυξη: Πολιτική και Οικονομία, 2008] 

3.4 
δείκτης 
ποσοτική, ποιοτική ή περιγραφική μέτρηση 

[ΠΗΓΗ: ISO 15392:2008, 3.14] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι δείκτες μπορεί να διακρίνονται σε: 

α) κύριους δείκτες:  δείκτες που απαιτούνται για την παρουσίαση των επιδόσεων βιωσιμότητας, στην παροχή 
των υπηρεσιών των πόλεων και της ποιότητας ζωής τους. 

β) συμπληρωματικούς δείκτες (secondary): δείκτες που συνιστώνται για την παρουσίαση των επιδόσεων 
βιωσιμότητας, στην παροχή των υπηρεσιών πόλεων και της ποιότητας ζωής τους. 

γ) δείκτες ταυτότητας(profile): δείκτες που παρέχουν βασικά στατιστικά και γενικά ενημερωτικά στοιχεία 
χρήσιμα για τη διαξιολόγηση των πόλεων. Οι δείκτες ταυτότητας χρησιμοποιούνται ως πληροφοριακές 
αναφορές. 

4  Θεματικές βιωσιμότητας 

Οι θεματικές βιωσιμότητας στους 4 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Ενότητα 1. Οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή 

Ενότητα 2. Δημοσιονομική αυτάρκεια 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ενότητα 3. Περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα 

Η ενότητα 3 περιλαμβάνει τις υποενότητες:  

3.1 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ποιότητα αέρα και θόρυβος 

3.2 Προστασία περιαστικών  οικοσυστημάτων, σε υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον 
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3.3 Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας 

Ενότητα 4. Σχεδιασμός Δημόσιου χώρου που συμπεριλαμβάνει δημόσια κτίρια, αστικό πράσινο και 
άλλους ανοικτούς δημόσιους χώρους π.χ. αναψυχής. 

Ενότητα 5. Αστική κινητικότητα ή Μεταφορές/Συγκοινωνίες 

Ενότητα 6. Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για έξυπνες υποδομές, 
δίκτυα και υπηρεσίες  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ενότητα 8. Ασφάλεια και προστασία πολιτών και δημόσιου χώρου  και αντιμετώπιση 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης  

Ενότητα 9. Στέγαση  

Ενότητα 10. Ποιότητα νερού και εγκαταστάσεις υγιεινής 

Ενότητα 11. Υπηρεσίες Υγείας 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ενότητα 12. Ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση και ίσες ευκαιρίες 

Ενότητα 13. Ανοικτότητα δεδομένων, εφαρμογών και υπηρεσιών 

Ενότητα 14. Εκπαίδευση και δημιουργικότητα 

Ενότητα 15. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτισμός για την οικονομική 
ανάπτυξη 

5 Δείκτες αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας 

Το παρόν Πρότυπο σχεδιάζεται ώστε να βοηθάει τις πόλεις στην καθοδήγηση, στη μέτρηση και την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας των πόλεων συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας υπηρεσιών όπως 
επίσης και της ποιότητας ζωής στις πόλεις.  Οι δείκτες μπορεί να συμπληρώνονται και να 
δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση. Οι δείκτες κάθε θεματικής, όπου είναι εφικτό, επιλέγονται και 
συνδυάζονται βάσει των εισροών και αποτελεσμάτων αποσκοπώντας στην αποδοτική διαχείριση 
πόρων. 

Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων συγκεκριμένης θεματικής βιωσιμότητας, είναι σημαντικό να 
συνεκτιμώνται μετρήσεις επηρεαζόμενων τύπων δεικτών της ίδιας θεματικής ή/και άλλων. Η εστίαση 
σε ένα μόνο δείκτη μπορεί να οδηγεί σε παραπλανητικά ή ελλειπή συμπεράσματα. Τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση αποτελεσμάτων. 

Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξετάζουν τις ακόλουθες παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να 
αναφέρονται με σαφήνεια και να αιτιολογούνται στην έκθεση  αναφορών: οι δείκτες μπορεί να 
αναφέρονται σε ευρύτερους διοικητικούς τομείς (π.χ. περιφέρεια, μητροπολιτικό τομέα κ.τ.λ.). 
Δεδομένου ότι ορισμένοι δείκτες συνδέονται έμμεσα με τη βιωσιμότητα, είναι αναγκαίο να εξετάζεται η 
αποδοτικότητα χρήσης των πόρων μιας πόλης. Οι δείκτες μπορούν να ομαδοποιούνται για ανάλυση 
όταν λαμβάνονται υπόψη τα ολιστικά χαρακτηριστικά μιας πόλης. Και το εν λόγω σύνολο δεικτών 
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μπορεί να συμπληρώνεται από άλλα σύνολα δεικτών προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη 
ολιστική προσέγγιση για την ανάλυση της βιωσιμότητας. 

Για λόγους ερμηνείας δεδομένων οι πόλεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση του πλαισίου 
λειτουργίας τους κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να επηρεάζει τη 
διαχειριστική  δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων δεικτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες 
μπορεί να παρέχονται από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα ή άλλη οντότητα της ανθρώπινης κοινότητας. 
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Παράρτημα Α 
(πληροφοριακό) 

 
Δείκτες βιωσιμότητας πόλεων 

Θεματική 
βιωσιμότητας 

Δείκτες Στόχοι 
ΟΗΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Ενότητα 1: 

Οικονομία, 
απασχόληση και 
κοινωνική συνοχή 

1. 1 Αριθμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά 100.000 κατοίκους 

1.2 Ποσοστό ανεργίας πόλης 

1.3 Εκτιμώμενη αξία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως ποσοστό 
της συνολικής εκτιμώμενης αξίας ιδιοκτησίας 

1.4 Ποσοστό πληθυσμού της πόλης που ζει σε συνθήκες φτώχειας  

1.5 Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων 

1.6 Ποσοστό εργαζομένων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου   

1.7 Ποσοστό ατόμων με πλήρη απασχόληση 

1.8 Ποσοστό ανεργίας των νέων 

1.9 Αριθμός επισκεπτών ετησίως, ανά 100 000 πληθυσμού 

1.10 Μέσο οικογενειακό εισόδημα  

1.11 Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που χρησιμοποιεί δομές όπως κοινωνικά 
παντοπωλεία,  ιατρεία ή φροντιστήρια. 

1.12 Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ της πόλης που ζει σε συνθήκες φτώχειας 

1.13 Αριθμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΑμεΑ 

1.14 Ετήσια αύξηση πληθυσμού της πόλης  

1, 8, 9, 10 
και 16 

Ενότητα 2: 

Δημοσιονομική 
αυτάρκεια 

 

2.1 Λόγος εξυπηρέτησης χρέους (δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους ως ποσοστό 
ιδίων εσόδων του Δήμου) 

2.2 Κεφαλαιουχικά έξοδα ως ποσοστό των συνολικών δαπανών 

2.3 Ίδια έσοδα ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων 

2.4 Φόρος που εισπράττεται ως ποσοστό φόρου που χρεώνεται  

2.5  Κατά κεφαλήν εισόδημα  

2.6  Αγοραστική δύναμη/διαθέσιμο εισόδημα    

8 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και υποδομές (Δημόσιοι χώροι, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες/ΤΠΕ και διαχείριση αποβλήτων) 

 

3.1  

Εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, ποιότητα 
αέρα και θόρυβος  

  

3.1.1 Συγκέντρωση μικρών σωματιδίων (PM2.5) 

3.1.2 Συγκέντρωση σωματιδίων (PM10) 

3.1.3 Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που μετρούνται σε τόνους ανά κάτοικο  

3.1.4 Συγκέντρωση  NO2 (διοξείδιο του αζώτου)  

3.1.5 Συγκέντρωση SO2 (διοξειδίου του θείου)  

3, 12, 13, 
14 και 15 
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3.1.6 Συγκέντρωση O3 (όζοντος) 

3.1.7 Ηχορύπανση 

3.1.8  Ποσοστό κάλυψης αστικής περιοχής από ψηφιακή εφαρμογή 
παρακολούθησης θορύβου  

3.1.9  Αριθμός εγκαταστάσεων με ψηφιακή εφαρμογή παρακολούθησης θορύβου 
ανά km2 

3.1.10 Ποσοστό κάλυψης αστικής περιοχής από εξωτερικά συστήματα μέτρησης 
σωματιδίων και τοξικών ουσιών 

3.1.11 Αριθμός εξωτερικών εγκαταστάσεων με συστήματα ΤΠΕ για 
παρα-κολούθηση ρύπανσης αέρα ανά km2 

3.2  

Προστασία 
περιαστικών 
οικοσυστημάτων σε 
υδάτινο και χερσαίο 
περιβάλλον 

3.2.1 Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των ιθαγενών ειδών  

3.2.2 Ποσοστό έκτασης προστατευόμενων περιοχών  

3.2.3 Ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων  

3.2.4 Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμών ενδημικών ειδών  

14 και 15 

3.3 

Χρήση αειφορικών 
μορφών ενέργειας και 

εξοικονόμηση 
ενέργειας  

 

3.3.1 Συνολική οικιακή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο (kWh/έτος) 

3.3.2 Ποσοστό πληθυσμού της πόλης με εξουσιοδοτημένη ηλεκτρική υπηρεσία 

3.3.3 Κατανάλωση ενέργειας των δημόσιων κτιρίων ανά έτος (kWh/m²/έτος) 

3.3.4 Ποσοστό συνολικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ως 
τμήμα της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της πόλης 

3.3.5 Συνολική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο (kWh/έτος) 

3.3.6 Μέσος αριθμός ηλεκτρικών διακοπών ανά πελάτη ανά έτος 

3.3.7 Μέση διάρκεια ηλεκτρικών διακοπών (σε ώρες 

3.3.8 Αριθμός εγκεκριμένων συνδέσεων με φυσικό αέριο ανά  100 000 
πληθυσμού 

3.3.9 Κατανάλωση ενέργειας ηλεκτροφωτισμού δημοσίων  οδών ανά Km 
(kWh/km/έτος)  

3.3.10 Ποσοστό παραγόμενης προς αναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (kWh/έτος)  

3.3.11 Ποσοστό καταναλωτών ηλεκτρισμού  (περιλαμβανομένων των 
νοικοκυριών, των εταιρειών κ.λπ.)  με μετρητές ηλεκτρισμού βασισμένοι σε 
Τ.Π.Ε 

3.3.12 Ποσοστό υποσταθμών ισχύος και σημεία χρήστη υπό αυτόματη επιτήρηση 
με Τ.Π.Ε  

3.3.13 Ποσοστό χρηστών με πληροφορία σε πραγματικό χρόνο που αφορά 
ποσότητα ηλεκτρικής κατανάλωσης  και σχεδιάγραμμα χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας  

3.3.14 Ποσοστό συστημάτων τροφοδοσίας αερίου υπό αυτόματη παρακολούθηση 
με χρήση Τ.Π.Ε  

3.3.15 Ποσοστό χρηστών με πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ποσότητας αερίου  
και σχεδιάγραμμα χρήσης αερίου 

3.3.16 Ποσοστό κτιρίων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν 
συστήματα βασισμένα σε Τ.Π.Ε για την αυτόματη ρύθμιση και μείωση 
ενεργειακής κατανάλωσης   

7 και 12 
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4. 

Δημόσιος χώρος 

 

Περιλαμβάνει: 

Αστικό πράσινο, 
ανοικτούς δημόσιους 
χώρους και δημόσια 
κτίρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ποσοστό ενδημικών και άνυδρων δένδρων επί συνόλου δένδρων που 
φυτεύονται 

4.2  Μήκος Ποδηλατοδρόμων ικανού πλάτους χωρίς εμπόδια και αλλαγές 
επιπέδων 

4.3  Διαλειτουργικότητα δικτύου πεζών-ποδηλάτων με δίκτυα ΜΜΜ 

4.4  Μήκος σε χιλιόμετρα προσβάσιμων σε ΑμεΑ πεζοδρομίων/πεζοδρόμων 

4.5  Ποσοστό αναξιοποίητων αδόμητων εκτάσεων/ επιφάνεια πόλης  

4.6  Αριθμός Κενών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων επιφάνειας επεκτάσεως 
σχεδίου πόλης/ επιφάνεια πόλης (αρνητικός δείκτης) 

4.7 Μήκος πεζοδρομίων ικανού πλάτους χωρίς εμπόδια 

4.8 Ποσοστό εγκαταλελειμμένων κτιρίων ή/και αδόμητων εκτάσεων που 
αξιοποιούνται για χρήση από πολίτες/επισκέπτες 

4.9 Ετήσια αύξηση επιφανειών πεζοδρομίων 

4.10 Ποσοστό έκτασης πεζοδρομίων χωρίς εμπόδια (πινακίδες, δένδρα ή 
σπασμένες πλάκες)  

4.11 Ποσοστό συνένωσης ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων/πρασίνου για κοινή 
χρήση   

4.12 Διαβάθμιση κλίμακας και είδους Δ.Χ (πάρκα- πλατείες μητροπολιτικής 
εμβέλειας, αστικά πάρκα και πλατείες, Δ.Χ. γειτονιάς, πράσινοι ακάλυπτοι 
Ο.Τ.)και κατανομή τους στον αστικό ιστό) 

4.13 Φυτεμένων επιφανειών(υψηλή και χαμηλή φύτευση) /σκληρές επιφάνειες 
στους Δ.Χ. 

4.14 Ενδημικών φυτών/Συνόλου της φύτευσης 

4.15 Εφαρμογής βιοκλιματικών παραμέτρων στους Δ.Χ. (χρήση Α.Π.Ε., 
ανακύκλωση νερού, επιλογή ψυχρών υλικών) 

4.16 Ποιότητα αστικού εξοπλισμού (αισθητικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
επιλογή υλικών) και αριθμός έργων τέχνης στον Δ.Χ. 

4.17 Λόγος, εμβαδόν αυθαίρετων οικισμών προς συνολικό εμβαδόν πόλης  

4.18 Εγγύτητα βασικών υπηρεσιών  

4.19 Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά Km2  

4.20 Αριθμός δένδρων ανά 100 000 πληθυσμό 

4.21 m2 δημόσιων εσωτερικών χώρων αναψυχής ανά κάτοικο   

4.22   m2 δημόσιων υπαίθριων χώρων αναψυχής ανά κάτοικο   

3 και 16 

5. 

Αστική κινητικότητα, 
Συγκοινωνίες, 
Μεταφορές 

 

 

 

 

 

5.1 Χιλιόμετρα συστήματος δημόσιων μεταφορών υψηλής χωρητικότητας ανά 
100.000 κατοίκους 

5.2 Χιλιόμετρα του συστήματος ελαφρών επιβατικών μεταφορών ανά 100.000 
κατοίκους 

5.3 Ετήσιος αριθμός μετακινήσεων ανά κάτοικο για τις δημόσιες μεταφορές 

5.4  Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο 

5.5  Ποσοστό των μετακινούμενων ατόμων που χρησιμοποιούν τρόπο ταξιδιού 
διαφορετικό από ΙΧ 

5.6  Αριθμός μηχανοκίνητων δικύκλων ανά κάτοικο 

3 και 13 
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5.7  Χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων ανά 100.000 κατοίκους 

5.8  Θανατηφόρα ατυχήματα ΜΜΜ ανά 100.000 κατοίκους 

5.9  Αριθμός απευθείας αεροπορικών συνδέσεων 

5.10  Ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί σε απόσταση μέχρι 0.5 km από στάση 
μέσου μεταφοράς που διέρχεται με συχνότητα μικρότερη των  20 min 

5.11   Μέσος χρόνος μετάβασης στην εργασία  

5.12  Ποσοστό οδών με παρακολούθηση κίνησης με χρήση Τ.Π.Ε  (π.χ. χρήση 
αισθητήρων για την παραγωγή χαρτών όγκου κίνησης κ.λπ.) 

5.13  Ποσοστό κύριων οδών που παρακολουθούνται από Τ.Π.Ε  

5.14  Ποσοστό περιοχών πάρκινγκ και χώροι πάρκινγκ σε οδούς με συστήματα 
καθοδήγησης  βασισμένα σε Τ.Π.Ε  

5.15  Ποσοστό λαμπτήρων οδών υπό αυτόματη διαχείριση που χρησιμοποιούν 
Τ.Π.Ε π.χ. έλεγχος φωτισμού/ήχου και φόρτιση μέσω ηλιακής ισχύος 

5.16  Ποσοστό αστικής περιοχής που καλύπτονται από επιγραμμικό σύστημα 
διαμοιρασμού ποδηλάτου/αυτοκινήτου  

5.17  Ποσοστό χρηστών με πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο σε σύγκριση με 
χρήστες όλων των συστημάτων πλοήγησης 

5.18 Ποσοστό στάσεων και σταθμών δημόσιας μεταφοράς με διάθεση 
πληροφορίας κίνησης σε πραγματικό χρόνο 

6. 

Τηλεπικοινωνίες και 
Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
επικοινωνιών 

 

 

 

6.1  Ποσοστό νοικοκυριών με τουλάχιστον έναν υπολογιστή ή παρόμοια συσκευή  

6.2  Αριθμός  smart phones και tablets ανά 100 κατοίκους 

6.3  Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας ανά 100 κατοίκους  

6.4 Ποσοστό νοικοκυριών με τουλάχιστον smartphone ή παρόμοια συσκευή 

6.5  Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο για οποιοδήποτε μέλος 
μέσω σταθερού ή κινητού δικτύου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή  

6.6  Σταθερές (ενσύρματες) ευρυζωνικές συνδρομές ανά 100 κατοίκους  

6.7  Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση σε συρρευματικές ταχύτητες ίσες ή 
μεγαλύτερες από  30 Mbits/s σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 

6.8  Μέση συρρευματική ταχύτητα  (σταθερή) 

6.9  Ασύρματες ευρυζωνικές συνδρομές ανά 100 κατοίκους  

6.10  Επίδοση άκρου κινητής τηλεφωνίας 

6.11 Ποσοστό αστικής περιοχής που παρέχει πρόσβαση σε συρρευματικές 
ταχύτητες  ίσες ή μεγαλύτερες από  10 Mbits/s. 

6.12  Εύρος ζώνης διεθνούς Διαδικτύου  (bit/s) ανά χρήστη Διαδικτύου  

6.13  Ποσοστό κατοίκων που χρησιμοποιούν Διαδίκτυο 

6.14  Ποσοστό ψηφιακού δικτύου ευρυεκπομπής που καλύπτουν νοικοκυριά 
στην πόλη 

6.15  Αριθμός θέσεων  WiFi  έκτακτης ανάγκης σε σημεία του κέντρου της 
πόλης  

6.16 Κάλυψη δημόσιου χώρου από ελεύθερο ίντερνετ 

6.17  Ποσοστό δαπανών νοικοκυριού σε Τ.Π.Ε  

6.18  Ποσοστό αστικής περιοχής με δημόσια διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο  
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6.19  Μέση συρρευματική ταχύτητα 

6.20  Ποσοστό δημόσιων κτιρίων που χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα 
συστήματα Τ.Π.Ε για την αυτοματοποίηση διαχείρισης κτιρίων και 
δημιουργία ευέλικτου, αποτελεσματικού, άνετου και ασφαλούς 
περιβάλλοντος 

7. 

Διαχείριση στερεών 
και υγρών αποβλήτων 
και διάδοση αρχών 
κυκλικής οικονομίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1  Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης με τακτική συλλογή στερεών αποβλήτων 
(κατοικίες) 

7.2 Σύνολο αστικών στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο 

7.3  Ποσοστό ανακυκλούμενων  στερεών αποβλήτων της πόλης  

7.4  Ποσοστό του πληθυσμού με σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο  

7.5  Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων που δεν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία 

7.6  Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε πρωτοβάθμια 
επεξεργασία 

7.7  Ποσοστό υγρών αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε δευτεροβάθμια 
επεξεργασία 

7.8  Ποσοστό υγρών αστικών  αποβλήτων που υποβάλλονται σε τριτοβάθμια 
επεξεργασία  

7.9  Ποσοστό στερεών αποβλήτων που αποτίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής 

7.10  Ποσοστό στερεών αποβλήτων που καταλήγουν σε αποτεφρωτήρα 

7.11  Ποσοστό στερεών αποβλήτων που καίγονται σε ανοιχτό χώρο 

7.12  Ποσοστό στερεών αποβλήτων που αποτίθενται σε χωματερή 

7.13  Ποσοστό στερεών αποβλήτων σε λοιπά ρεύματα αποβλήτων 

7.14  Κατανομή επικινδύνων αποβλήτων ανά κάτοικο 

7.15  Ποσοστό ανακυκλούμενων επικίνδυνων αποβλήτων  

7.16  Ποσοστό παρακολούθησης συστήματος αποχέτευσης με χρήση Τ.Π.Ε 

7.17  Ποσοστό περιστατικών μόλυνσης από ρυπαντή με επιτυχή έγκαιρη 
ειδοποίηση και επείγουσα ανίχνευση βαρέων μετάλλων, χημικών, οξέων κ.λπ. 
μέσω Τ.Π.Ε 

3, 6, 12, 
13, 14 
και 15 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Ασφάλεια και βασικές ανάγκες (στέγασης, νερού και υγείας) 

8. 

Ασφάλεια και  

Αντιμετώπιση 
καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης  

8.1  Αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων ανά 100.000 κατοίκους 

8.2  Αριθμός ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους  

8.3  Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας  ανά 100.000 κατοίκους 

8.4  Χρόνος απόκρισης Υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης από το αρχικό σήμα 

8.5  Ποσοστό βίαιης εγκληματικότητας ανά 100.000 κατοίκους 

8.6  Αριθμός πυροσβεστών ανά 100.000 κατοίκους 

8.7  Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με πυρκαγιά ανά 100.000 κατοίκους 

8.8  Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές ανά 100.000 
κατοίκους 

8.9  Ποσοστό ατομικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 
για άτομα με αναπηρία επί συνόλου ατόμων με αναπηρία 

10, 16 
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8.10  Αριθμός πυροσβεστών εθελοντών και μερικής απασχόλησης ανά 100.000  

8.11   m2 χωρητικότητας των ανοικτών κρίσιμων υποδομών μεταφοράς που 
καλύπτονται από CCTV ανά 100. 000 κατοίκους 

8.12 Αριθμός θανάτων σε βιομηχανικά δυστυχήματα ανά 100.00 κατοίκους 

8.13 Υιοθέτηση Τ.Π.Ε για σύστημα διαχείρισης καταστροφών 
συμπεριλαμβανομένων της ετοιμότητας σε καταστροφή, πρόληψη, 
μετριασμό και απόκριση όπως εφαρμόζεται στην πόλη 

8.14 Διαθεσιμότητα συστημάτων  βασισμένων σε Τ.Π.Ε  που αυξάνουν την 
αντιληπτή ασφάλεια  

8.15 Χρήση κοινωνικών μέσων από δημόσιο τομέα για τον διαμοιρασμό 
πληροφορίας σχετικά με κανονισμούς και λήψη ανάδρασης 

8.16 Ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών  

8.17 Ποσοστό καταχωρημένων εταιριών που παρέχουν επιγραμμικές 
υπηρεσίες  

8.18 Ποσοστό εταιριών που παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
ηλεκτρονικού εμπορίου, διασκέδασης, υπολογιστικού νέφους κ.λπ) 

8.19 Ποσοστό εταιριών που προσφέρουν υπολογιστικό νέφος και παρόμοιους 
πόρους που εξυπηρετούν το δημόσιο, άλλες εταιρίες, κυβέρνηση και άλλους 
οργανισμούς   

8.20 Συνεργασία κυβέρνησης και εταιρειών στην  ανάπτυξη δημοσιοποίησης 
πληροφοριών για υποδομές, παροχή καινοτόμων υπηρεσιών  και 
προώθηση αποδοτικής αστικής διακυβέρνησης 

8.21 Ποσοστό ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών της πόλης  επί των 
γεωγραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών για τα οποία υπάρχει 
ψηφιακό μοντέλο 

8.22 Ύπαρξη ηλεκτρονικών και κινητών πλατφορμών πληρωμών για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πόλης για τους κατοίκους της.  

8.23 Χρήση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών ανά 100 κατοίκους 

8.24 Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εμπόριο για αγορά ανά 
έτος 

8.25 Αριθμός δοσοληψιών ηλεκτρονικού εμπορίου ανά  100 κατοίκους μέσω 
ηλεκτρονικού και κινητού συστήματος πληρωμών 

8.26 Ποσοστό δημόσιων εγκαταστάσεων και κτιρίων που παρέχουν υπηρεσίες 
βασισμένες σε Τ.Π.Ε και πληροφορία για την υποστήριξη ΑμεΑ και ποσοστό 
επιγραμμικής δημόσιας πληροφορίας ειδική για αυτά τα άτομα.  

8.27 Διαθεσιμότητα εφαρμογών και υπηρεσιών βασισμένων σε Τ.Π.Ε για την 
παροχή υποστήριξης εγκατάστασης σε νέους κατοίκους της πόλης   

8.28 Ποσοστό δημόσιων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων  (π.χ. επιλογή σχολείων, 
κράτηση σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες βιβλιοθήκης) που 
θα μπορούσαν να διοικηθούν επιγραμμικά  

8.29 Ποσοστό εταιριών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετική με το ΓΣΠ που εξυπηρετεί δημόσιο, εταιρείες, 
κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς 

8.30 Ποσοστό εταιριών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα την αποθήκευση μεγάλων δεδομένων και ανάλυσή τους που 
εξυπηρετούν το δημόσιο, εταιρείες, κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς.  

8.31 Ποσοστό συμβάντων λόγω παράνομης πρόσβασης στο σύστημα, μη 
εξουσιοδοτημένης αποθήκευσης ή μετάδοσης δεδομένων, μη εξουσιοδότησης 
τροποποιήσεων υλισμικού και λογισμικού που οδηγούν σε γνωστοποίηση 
πληροφορίας ή οικονομική απώλεια  

8.32 Ύπαρξη συστημάτων, κανόνων και κανονισμών για την διαβεβαίωση της 
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Επιγραμμικής Προστασίας Παιδιού 

8.33 Ύπαρξη συστημάτων, κανόνων και κανονισμών για τη διαβεβαίωση 
ασφάλειας πληροφορίας και προστασία ιδιωτικότητας σε δημόσια υπηρεσία  

8.34 Επίπεδο κυβερνοασφάλειας των συστημάτων των πόλεων  

8.35 Εφαρμογή  εγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών έκθεσης του WHO για 
τις εγκαταστάσεις Τ.Π.Ε στην πόλη 

8.36 Εφαρμογή διεργασίας έγκρισης συνεπούς σχεδιασμού σε σχέση με τα Η.Μ.Π 
για την ενεργοποίηση αποδοτικής ανάπτυξης συστημάτων Τ.Π.Ε  

8.37 Διαθεσιμότητα πληροφοριών για το κοινό και τους άλλους μετόχους και 
αναφορά σε αξιόπιστες πηγές διεθνών οργανισμών (όπως, WHO και ITU) σε 
σχέση με τη συμμόρφωση, υγεία και θέματα εγκαταστάσεων  

8.38 Ποσοστό της περιοχής της πόλης που καλύπτεται από σύστημα απεικόνισης 
Η.Μ.Π  

8.39 Ποσοστό δαπάνης του ΑΕΠ της πόλης σε σχέση με έρευνα και ανάπτυξη σε 
Τ.Π.Ε  

8.40 Το ποσό επένδυσης της πόλης σε προγράμματα, πρωτοβουλίες και βραβεία 
που επαυξάνουν την ευφυΐα και βιωσιμότητα της πόλης ως ποσοστό του 
ΑΕΠ της πόλης  

8.41 Επαύξηση παραγωγικότητας της βιομηχανίας με Τ.Π.Ε μέσω μέτρησης της 
επίδρασης των Τ.Π.Ε στην παραγωγικότητα του απασχολούμενου ατόμου 

9. 

Στέγαση και συνθήκες 
διαβίωσης   

 

9.1 Ποσοστό έκτασης αυθαιρέτων 

9.2 Ποσοστό πληθυσμού της πόλης που ζει σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες 
στέγασης  

9.3 Αναλογία απασχόλησης/στέγασης 

9.4 Αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστών μερικής απασχόλησης 
ανά 100.000 κατοίκους 

9.5 Χρόνος απόκρισης από το αρχικό σήμα για υπηρεσίες αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης 

9.6 Χρόνος απόκρισης από το αρχικό σήμα για την πυροσβεστική υπηρεσία 

9.7 Αριθμός αστέγων ανά 100.000 κατοίκους 

9.8 Ποσοστό νοικοκυριών που δεν έχουν καταχωρισμένους νόμιμους τίτλους 

9.9 Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ που ζει σε ιδρύματα 

9.10 Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ που ζει σε ανοικτές κοινωνικές δομές 

9.11  Ποσοστό πληθυσμού ΑμεΑ που ζει σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης   

9.12 Συνολικός αριθμός νοικοκυριών   

9.13 Αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό  

9.14 Ποσοστό διαθέσιμων διαμερισμάτων/κατοικιών   

9.15 m2 χώρου διαβίωσης ανά άτομο  

9.16 Ποσοστό κατόχων δεύτερης κατοικίας  

9.17 Ποσοστό πληθυσμού που διαβιεί  σε συνθήκες φτώχειας  

1 και 3 

10. 

Δίκτυο πόσιμου νερού 
και συνθήκες υγιεινής 

 

10.1 Ποσοστό πληθυσμού συνδεδεμένων με δίκτυο πόσιμου νερού 

10.2 Ποσοστό πληθυσμού με βιώσιμη πρόσβαση σε βελτιωμένη πηγή νερού 

10.3 Ποσοστό πληθυσμού με πρόσβαση σε βελτιωμένες συνθήκες Υγιεινής 

10.4 Συνολική οικιακή κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα/ημέρα) 

6, 12 και 
14 
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10.5 Συνολική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο (λίτρα/ημέρα) 

10.6 Μέσος όρος ετήσιων ωρών διακοπής υπηρεσίας ύδατος ανά νοικοκυριό 

10.7 Ποσοστό απώλειας νερού (μη χρησιμοποιούμενο νερό) 

10.8 Ποσοστό συστήματος τροφοδοσίας νερού υπό αυτόματη τροφοδοσία με 
χρήση Τ.Π.Ε ώστε να βεβαιωθεί η ποιότητα νερού και να μειωθούν οι 
διαρροές 

10.9 Ποσοστό πόρων φρέσκου νερού της πόλης που παρακολουθούνται με χρήση 
Τ.Π.Ε  

10.10 Ποσοστό υδάτινων πόρων της πόλης (ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) που 
παρακολουθούνται από Τ.Π.Ε σε σχέση με την μόλυνση και τη ποιότητα του 
νερού 

10.11 Ποσοστό συστήματος διανομής νερού που παρακολουθείται από Τ.Π.Ε  

1012. Ποσοστό καταναλωτών νερού (συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών, 
εταιριών κ.λπ.) με μετρητές νερού βασισμένων σε Τ.Π.Ε  

10.13 Ποσοστό χρηστών με  πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τη 
χρήση ποσότητας νερού και σχεδιάγραμμα χρήσης νερού 

10.14 Ποσοστό συστημάτων αποστράγγισης που παρακολουθούνται σε 
πραγματικό χρόνο με χρήση Τ.Π.Ε  

10.15 Ποσοστό συστημάτων αποστράγγισης που παρακολουθούνται  με χρήση 
Τ.Π.Ε 

11. 

Υγεία 

Health  

11.1 Μέσος όρος προσδόκιμου ζωής  

11.2 Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 100 000 κατοίκους 

11.3 Αριθμός ιατρών ανά 100.000 κατοίκους 

11.4 Θνησιμότητα κάτω της ηλικίας των πέντε ετών ανά 1000 γεννήσεις  

11.5 Ποσοστό τακτικών καπνιστών σε αναλογία με τον πληθυσμό της πόλης  

11.6 Ποσοστό κατοίκων της πόλης  που είχαν ψυχολογική δυσχέρεια κατά τους 
τελευταίους μήνες. 

11.7 Ποσοστό κατοίκων που αναφέρουν ότι είχαν, κατά τους τελευταίους 12 
μήνες, ένα τροχαίο ατύχημα, και τραυματισμό για τον οποίο ζητήθηκε 
ιατρική θεραπεία  

11.8 Ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη υπό την επήρεια αλκοόλ/ 
ναρκωτικών 

11.9 Αριθμός νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού ανά 100.000 
κατοίκους  

11.10 Αριθμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού  

11.11 Ποσοστό αυτοκτονίας ανά 100.000 κατοίκους  

11.12 Ποσοστό νέων 18-24 ετών με δείκτη μάζας σώματος 30 ή μεγαλύτερο  

11.13 Ποσοστό μαθητών που δήλωσε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ 

11.14 Ποσοστό κατοίκων πόλης με ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 

11.15 Ποσοστό κατοίκων πόλης με ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία  

11.16 Ποσοστό νοσοκομείων, φαρμακείων παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας 
που χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε  για διαμοιρασμό ιατρικών πόρων όπως  
νοσοκομειακές κλίνες και ιατρικές πληροφορίες και ειδικότερα ηλεκτρονικά 

3 και 12 
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ιατρικά αρχεία. 

11.17 Ποσοστό ασθενών που εμπλέκονται σε προγράμματα τηλεϊατρικής 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική συμβουλευτική, 
παρακολούθηση, επιγραμμική ιατρική συμβουλή και καθοδήγηση φροντίδας 
υγείας κ.λπ. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, πολιτικές, πολιτισμός και ανάδειξη ταυτότητας/αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

12. 

Εκπροσώπηση και 
συμμετοχή πολιτών/ 

συμμετοχική 
διακυβέρνηση  

 

12.1 Συμμετοχή εκλογέων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (ως ποσοστό των 
εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους) 

12.2 Ποσοστό γυναικών επί του συνόλου εκλεγμένων σε επίπεδο δήμου 

12.3 Ποσοστό συμμετοχής δημοτών στα δημοτικά συμβούλια 

12.4 Εκπροσώπηση χωρίς αμοιβή σε επιτροπές και συμβούλια (ανά φύλο, 
εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία) 

12.5 Ποσοστό συμμετεχόντων σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες που 
στοχεύουν στη βελτίωση της τοπικής κοινότητας/δήμου 

12.6 Αριθμός προσβάσιμων εκλογικών τμημάτων στις τελευταίες δημοτικές 
εκλογές 

12.7 Συμμετοχή εκλογέων ΑμεΑ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (ως ποσοστό 
των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων) 

12.8 Ποσοστό ΑμεΑ επί του συνόλου εκλεγμένων σε επίπεδο δήμου 

12.9  % χωρικών και πολεοδομικών μελετών οι οποίες εκπονούνται με 
συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων(εφαρμογή των αρχών του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού)/ συνολικού όγκου  μελετών (συντονισμός και 
συνεργασία φορέων) 

12.10 Χρόνος υλοποίησης των χωρικών και πολεοδομικών μελετών 

12.11 Ποσοστό γυναικών που απασχολούνται στο εργατικό δυναμικό της 
Δημοτικής Αρχής της πόλης 

12.12 Αριθμός καταδικαστικών αποφάσεων για διαφθορά ή/και δωροδοκία από 
υπαλλήλους του δήμου ανά 100.000 κατοίκους  

12.13 Εκπροσώπηση πολιτών: ο αριθμός των τοπικών υπαλλήλων που 
εξελέγησαν σε αξίωμα ανά 100.000 κατοίκους  

12.14 Αριθμός καταχωρημένων εκλογέων ως ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία 
ψήφου  

12.15 Ποσοστό συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες μιας οργάνωσης ή 
πολιτικού κόμματος ή τοπικής οργάνωσης για συλλογικούς στόχους της 
τοπικής κοινωνίας. 

12.16 Ποσοστό συμμετοχής δημοτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για 
αλληλεπίδραση με τη δημοτική αρχή (λήψη πληροφοριών από ιστοσελίδες 
δημόσιων δημοτικών υπηρεσιών, λήψη και αποστολή επίσημων  εντύπων). 

12.17 Ποσοστό ΑμεΑ που απασχολούνται στο εργατικό δυναμικό της Δημοτικής 
Αρχής της πόλης έχουν εκπαιδευτεί/καταρτισθεί σε θέματα αναπηρίας/ 
προσβασιμότητας 

12.18 Συντελεστής κοινωνικών ανισοτήτων Gini  

12.19 Ποσοστό κατοίκων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και διαθέτουν δικαίωμα 
ψήφου  

5, 10, 16 
και 17 
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1 “Six axes or dimensions: Smart Economy; Smart Mobility; Smart Environment; Smart People;  Smart Living; 
Smart Governance” 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.p
df  
 

13. 

Ανοικτότητα 
δεδομένων, εφαρμογών 
και 
 υπηρεσιών   

 

13.1 Ποσοστό προσβάσιμων δημοσίων Υπηρεσιών 

13.2 Ποσοστό κοινόχρηστων προσβάσιμων χώρων αναψυχής  

13.3 Ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτουν διαλειτουργικές ανοικτές βάσεις 
δεδομένων  

13.4 Ποσοστό ιδιωτικών χώρων αναψυχής/πολιτισμού 

13.5 Ποσοστό προσβάσιμων δομών εκπαίδευσης 

13.6 Ποσοστό προσβάσιμων δομών υγείας 

13.7 Ποσοστό εργαζομένων με αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα 

13.8 Ποσοστό προσβάσιμων τουριστικών υποδομών προσωρινής διαμονής 

13.9 Ετήσιος αριθμός τουριστών με αναπηρία 

13.10 Αριθμός φορέων που παρέχουν ανοικτά δεδομένα ανά θεσμοθετημένο 

θεματικό άξονα όπως έχουν ορισθεί από Ευρωπαϊκή Ένωση1  

13.11Αριθμός διαδικτυακών βάσεων δεδομένων δημοσίων βιβλιοθηκών ανά  
100.000 πληθυσμού 

13.12 Αριθμός νέων ψηφιακών εφαρμογών για πολλαπλές συσκευές (σταθερές, 
κινητές, κλπ)  που παρέχονται ανά δήμο και ανά έτος 

13.13 Αριθμός νέων, κατ’ έτος  ψηφιακών εφαρμογών  για πολλαπλές συσκευές 
(σταθερές ή κινητές κτλ) στο Δήμο   

13.14 Ποσοστό αστικής πληροφορίας διαθέσιμη επιγραμμικά και ύπαρξη 
συστημάτων Τ.Π.Ε για εύκολη πρόσβαση και μηχανισμοί ανώνυμης 
ανάδρασης που ενεργοποιούν τις πόλεις να βελτιώσουν την διακυβέρνησή 
τους.  

13.15 Ποσοστό κατοίκων της πόλης που χρησιμοποιούν επιγραμμική πληροφορία 
και ποσοστό που χρησιμοποιεί μηχανισμό ανάδρασης με Τ.Π.Ε  

13.16 Ποσοστό κατοίκων της πόλης που χρησιμοποιούν επιγραμμικές δημόσιες 
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (π.χ. επιλογή σχολείων, κράτηση σε δημόσιες 
αθλητικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες βιβλιοθήκης κ.λπ.) 

13.17 Ποσοστό διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων των πόλεων  

13.18 Αριθμός ανοιχτών κυβερνητικών συνόλων δεδομένων ανά 100.000 
κατοίκους 

13.19 Ύπαρξη πλαισίου ενεργοποίησης χρήσης δημόσιων δεδομένων των πόλεων  

13.20 Η έκταση της δημοσιοποίησης διοικητικών πληροφοριών  

 

14. 

Γνώση και 
Δημιουργικότητα  

Εκπαίδευση και 
καινοτομία 

 

14.1 Ποσοστό γυναικών που εγγράφονται στο σχολείο 

14.2 Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

14.3 Ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

14.4 Αναλογία μαθητών -εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

14.5 Ποσοστό πληθυσμού που μιλάει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα 

4, 5 και 
10 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
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14.6 Ποσοστό ΑμεΑ που εγγράφονται στο σχολείο 

14.7 Ποσοστό μαθητών ΑμεΑ που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

14.8 Ποσοστό μαθητών ΑμεΑ που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

14.9 Αναλογία μαθητών ΑμεΑ–εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε σχολεία 
συνεκπαίδευσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

14.10 Ποσοστό ανδρών που εγγράφονται στο σχολείο 

14.11 Ποσοστό πληθυσμού που εγγράφεται στο σχολείο 

14.12 Αριθμός πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης ανά 100.000 κατοίκους  

14.13 Ποσοστό πληθυσμού που μιλάει τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες 

14.14 Αριθμός πτυχίων ΑμεΑ ανώτατης εκπαίδευσης 

14.15 Αριθμός νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος 

14.16 Αριθμός νέων νεοφυών επιχειρήσεων ανά Δήμο, ανά θεματική κατηγορία 
ανά έτος 

14.17 Ποσοστό πληθυσμού που διαθέτει άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης 
γλώσσας 

14.18 Διαθέσιμοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστών, τάμπλετ, ή άλλες συσκευές 
μαθησιακών τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αριθμός ανά 1 
000 μαθητές  

14.19  Διαθέσιμοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστών, τάμπλετ, ή άλλες 
συσκευές μαθησιακών τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αριθμός 
ανά 1 000 μαθητές 

14.20 Ποσοστό δαπανών ιδιωτικού τομέα σε επενδύσεις καινοτομίας Τ.Π.Ε 

14.21 Ποσοστό εταιριών έρευνας και ανάπτυξης έντασης Τ.Π.Ε μεταξύ  άλλων 
εταιριών  

14.22 Ποσοστό άυλων επενδύσεων (π.χ. έρευνας και ανάπτυξης, λογισμικού, 
σχεδιασμού, μάρκετινγκ, μόρφωσης και εκπαίδευσης) των υπό λειτουργία 
και νέων επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ της πόλης 

14.23 Ποσοστό άυλων επενδύσεων (π.χ. έρευνας και ανάπτυξης, λογισμικού, 
σχεδιασμού, μάρκετινγκ, μόρφωσης και εκπαίδευσης)   των υπό λειτουργία 
και νέων επιχειρήσεων σε σχέση με όλες τις επιχειρήσεις 

14.24 Ποσοστό κατοίκων της πόλης που χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης ή μάθησης 

14.25 Ποσοστό μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που 
έχουν πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή μάθησης  

14.26 Ποσοστό μαθητών που στοχεύουν σε ακαδημαϊκό πτυχίο και μορφώνονται 
κυρίως μέσω  συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή μάθησης 

14.27 Ποσοστό μαθητών με πρόσβαση αίθουσας σε εγκαταστάσεις Τ.Π.Ε  

14.28 Αριθμός συνδεδεμένων βιβλιοθηκών ανά 100.000 κατοίκους  

14.29 Ποσοστό επίτευξης σύνδεσης ανά ομάδα στόχου 

14.30 Ύπαρξη στρατηγικών,  κανονισμών, εθελοντικής εργασίας ή 
ενδιαφερομένων οργανισμών για την επαύξηση του αλφαβητισμού Τ.Π.Ε 
μεταξύ των κατοίκων της πόλης   
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14.31 Αριθμός ευρεσιτεχνιών σχετικές με Τ.Π.Ε που απονέμονται ανα κάτοικο  

14.32 Αριθμός κόμβων καινοτομίας στην πόλη, ιδιωτικοί ή δημόσιοι ανά 100.000 
κάτοικοι 

14.33 Ποσοστό εργαζομένων στον κλάδο των Τ.Π.Ε σε σχέση με όλους τους 
εργαζόμενους  

14.34 Ποσοστό μικρών και μεσαίων εταιριών  (ΜμΕ) 

15. 

Προστασία, ανάδειξη  
και αξιοποίηση 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς (για την 
ελκυστικότητα 
τουριστικού 
προορισμού)  

15.1 Αριθμός ψηφιακών εφαρμογών για πολλαπλές συσκευές (σταθερές, κινητές, 
κλπ) που αναδεικνύουν πολιτισμικό περιεχόμενο ανά δήμο και ανά έτος 

15.2 Ποσοστό πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδηλώσεων στην πόλη για τα οποία 
προσφέρεται επιγραμμική συμμετοχή 

15.3 Επιγραμμικές επισκέψεις σε πολιτιστικές πηγές ανά κάτοικο 

15.3 Αριθμός επισκέψεων στις ιστοσελίδες πολιτιστικές πηγών 

15.4 Αριθμός διαδικτυακών κρατήσεων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά 
επισκέπτη 

15.5 Ποσοστό ψηφιοποίησης  πολιτιστικών πόρων  

4, 8, 10 
και 12 
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Παράρτημα Β 
(πληροφοριακό) 

 
Οι 17 στρατηγικοί στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Αριθμός 

Στόχος 

στην αγγλική στην ελληνική 

1. No Poverty Εξάλειψη φτώχειας 

2. Zero Hunger Εξάλειψη πείνας 

3. Good Health and Well-being Καλή Υγεία και Ευημερία 

4. Quality Education Ποιοτική Εκπαίδευση 

5. Gender Equality Ισότητα των Φύλων 

6. Clean Water and Sanitation Πόσιμο  νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και 
αποχέτευσης  

7. Affordable and Clean Energy Καθαρή Ενέργεια σε προσιτή τιμή 

8. Decent Work and Economic Growth Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική 
Ανάπτυξη  

9. Industry, Innovation and Infrastructure Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές  

10. Reduced Inequalities Μείωση Ανισοτήτων  

11. Sustainable Cities and Communities Βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινες 
κοινότητες/οικισμοί  

12. Responsible Consumption and Production Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή  

13. Climate Action Δράσεις αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής  

14. Life Below Water Προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων  

15. Life on Land Προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων  

16. Peace, Justice and Strong Institutions Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί  

17. Partnerships for the Goals Συνεργασίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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Παράρτημα Γ 
(πληροφοριακό) 

 
Δείκτες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για έξυπνες και 

βιώσιμες πόλεις 

Η έξυπνη και βιώσιμη πόλη (Smart and Sustainable City-SSC) σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ITU) είναι η καινοτόμα πόλη που χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) και άλλα μέσα για την βελτίωση της ζωής στην πόλη, την 
αποδοτικότητα της αστικής λειτουργίας και υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εκπλήρωση των αναγκών των παρόντων και μελλοντικών γενεών 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισμό. 

Ο σκοπός της καθιέρωσης των δεικτών ΤΠΕ (ICT KPIs) είναι η χρησιμοποίησή τους ως  κριτηρίων για 
την αποτίμηση της συνεισφοράς των ΤΠΕ στην δημιουργία πιο έξυπνων και βιώσιμων πόλεων και η 
παροχή των μέσων για την αυτοαξιολόγηση των πόλεων καθώς είναι επιθυμητό κάθε πόλη να 
παρακολουθεί συνεχώς τον βαθμό επίτευξης της βιωσιμότητάς της σύμφωνα με τους στόχους που 
θέτει. 

Οι Τ.Π.Ε περιλαμβάνουν συσκευές, δίκτυα και υπηρεσίες καθώς και έργα ΤΠΕ. Σε επίπεδο πόλης τα 
έργα ΤΠΕ έχουν τον ιδιαίτερο σκοπό την εξάπλωση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών ώστε να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα της πόλης. Οι δείκτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της πόλης πριν και μετά την υλοποίηση των 
έργων ΤΠΕ. 

Οι δείκτες διακρίνονται σε κύριους (Κ) όπου εφαρμόζονται σε όλες τις πόλεις και σε 
συμπληρωματικούς (Σ) ανάλογα με τους στόχους που θέσει κάθε πόλη για την βελτίωση της 
βιωσιμότητας και ευφυΐας της. Οι στόχοι μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την αύξηση του 
πληθυσμού, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη δημογραφία κ.λπ. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και τον  ψηφιακό μετασχηματισμό για έξυπνες - βιώσιμες πόλεις.  Οι ως άνω δείκτες 
βασίζονται κυρίως στους πρότυπους δείκτες τους Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU): 

Πίνακας Α.1- Δείκτες ΤΠΕ για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις 

Δείκτης Περιγραφή Κ Σ Στόχοι 

ΟΗΕ 

Διαθεσιμότητα υπολογιστών ή 
παρόμοιων συσκευών  

Ποσοστό νοικοκυριών με τουλάχιστον έναν 
υπολογιστή ή παρόμοια συσκευή (tablet, 
smart phones, κ.λπ.)  

x   9.c 

Διαθεσιμότητα smart phones 
and tablets  

Αριθμός  smart phones και tablets ανά 100 
κατοίκους 

  x   

Διαθεσιμότητα 
κινητών-κυψελωτών 
τηλεφώνων 

Συνδρομές κινητής-κυψελωτής τηλεφωνίας 
ανά 100 κατοίκους  

  x   
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Δείκτης Περιγραφή Κ Σ Στόχοι 

ΟΗΕ 

Νοικοκυριό με κινητή συσκευή Ποσοστό νοικοκυριών με τουλάχιστον 
smartphone ή παρόμοια συσκευή 

  x 9.c 

Διαθεσιμότητα πρόσβασης των 
νοικοκυριών στο Διαδίκτυο  

Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο για οποιοδήποτε μέλος μέσω 
σταθερού ή κινητού δικτύου σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή  

x   9.c, 

17.8 

Διαθεσιμότητα σταθερών 
ευρυζωνικών συνδρομών  

Σταθερές (ενσύρματες) ευρυζωνικές 
συνδρομές ανά 100 κατοίκους  

x   9.c 

Διαθεσιμότητα υπερυψηλής 
σταθερής σύνδεσης  

Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση σε 
συρρευματικές ταχύτητες ίσες ή μεγαλύτερες 
από  30 Mbits/s σύμφωνα με την Ψηφιακή 
Ατζέντα 2020 

  x   

Ποιότητα σταθερής 
ευρυζωνικής  

Μέση συρρευματική ταχύτητα  (σταθερή)   x   

Διαθεσιμότητα ασύρματων 
ευρυζωνικών συνδρομών  

Ασύρματες ευρυζωνικές συνδρομές ανα 100 
κατοίκους  

x x 9.c, 5.b 

Ποιότητα κινητής ευρυζωνικής  Επίδοση άκρου κυψέλης  (κινητής)   x   

Διαθεσιμότητα υψηλού 
ευρυζωνικού κινητού 

Ποσοστό αστικής περιοχής που παρέχει 
πρόσβαση σε συρρευματικές ταχύτητες  ίσες 
ή μεγαλύτερες από  10 Mbits/s. 

  x   

Εύρος ζώνης Διεθνούς 
Διαδικτύου  

Εύρος ζώνης διεθνούς Διαδικτύου  (bit/s) 
ανά χρήστη Διαδικτύου  

  x   

Χρήση του Διαδικτύου από 
κατοίκους πόλης 

Ποσοστό κατοίκων που χρησιμοποιούν 
Διαδίκτυο 

  x   

Λόγος κάλυψης ψηφιακού 
δικτύου ευρυεκπομπής  

Ποσοστό ψηφιακού δικτύου ευρυεκπομπής 
που καλύπτουν νοικοκυριά στην πόλη 

  x   

Διαθεσιμότητα WiFi σε 
δημόσιους χώρους 

Αριθμός θερμών θέσεων  WiFi  σε ιδιαίτερα 
σημεία του κέντρου της πόλης  

  x   

Πρόσβαση σε δημόσιο ελεύθερο 
WiFi 

Κάλυψη δημόσιου χώρου από WiFi        

Δαπάνες νοικοκυριού σε Τ.Π.Ε  Ποσοστό δαπανών νοικοκυριού σε Τ.Π.Ε  x     

Συνολική επιφάνεια πόλης που 
εξυπηρετείται από δημοσίως 
διαθέσιμη σύνδεση στο 
Διαδίκτυο  

Ποσοστό αστικής περιοχής με δημόσια 
διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο  

      

Ποιότητα δημοσίως διαθέσιμης 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο  

Μέση συρρευματική ταχύτητα        

Επιγραμμική διαθεσιμότητα 
πολιτιστικών πόρων 

Ποσοστό πολιτιστικών ιδρυμάτων και 
εκδηλώσεων στην πόλη για τα οποία 
προσφέρεται επιγραμμική συμμετοχή  

x x 11.4 

Ενδιαφέρον για  επιγραμμική 
πρόσβαση σε πολιτιστικούς 
πόρους 

Επιγραμμικές επισκέψεις σε πολιτιστικές 
πηγές ανά κάτοικο  

x   8.9, 

11.4 
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Δείκτης Περιγραφή Κ Σ Στόχοι 

ΟΗΕ 

Χρήση ηλεκτρονικών αρχείων 
υγείας  

Ποσοστό κατοίκων πόλης με ηλεκτρονικά 
αρχεία υγείας 

x   3.8 

Χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών 
αρχείων  

Ποσοστό κατοίκων πόλης με ηλεκτρονικά 
ιατρικά αρχεία  

x     

Διαμοιρασμός ιατρικών πηγών 
και πληροφοριών μεταξύ 
νοσοκομείων, φαρμακείων και 
άλλων παρόχων υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας  

Ποσοστό νοσοκομείων, φαρμακείων παρόχων 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας που 
χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε  για διαμοιρασμό 
ιατρικών πόρων όπως  νοσοκομειακές κλίνες 
και ιατρικες πληροφορίες και ειδικότερα 
ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία. 

x     

Υιοθέτηση τηλεϊατρικής  Ποσοστό ασθενών που εμπλέκονται σε 
προγράμματα τηλεϊατρικής 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως 
ηλεκτρονική συμβουλευτική, παρακολούθηση, 
επιγραμμική ιατρική συμβουλή και 
καθοδήγηση φροντίδας υγείας κ.λπ.  

x x 3.8 

Επενδύσεις στην καινοτομία 
Τ.Π.Ε  

Ποσοστό δαπανών ιδιωτικού τομέα σε 
επενδύσεις καινοτομίας Τ.Π.Ε 

x     

Ένταση έρευνας και ανάπτυξης 
σε Τ.Π.Ε 

Ποσοστό εταιριών έρευνας και ανάπτυξης 
έντασης Τ.Π.Ε μεταξύ  άλλων εταιριών  

x     

Άυλες επενδύσεις ως ποσοστό 
του ΑΕΠ  

Ποσοστό άυλων επενδύσεων (π.χ. έρευνας και 
ανάπτυξης, λογισμικού, σχεδιασμού, 
μάρκετινγκ, μόρφωσης και εκπαίδευσης) νέων 
και υπαρχουσών επιχειρήσεων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ της πόλης 

x     

Άυλες επενδύσεις σε σύγκριση 
με συνολικές επενδύσεις  

Ποσοστό άυλων επενδύσεων (π.χ. έρευνας και 
ανάπτυξης, λογισμικού, σχεδιασμού, 
μάρκετινγκ, μόρφωσης και εκπαίδευσης)  
νέων και υπαρχουσών επιχειρήσεων σε σχέση 
με όλες τις επιχειρήσεις 

  x   

Ευρεσιτεχνίες σχετικές με Τ.Π.Ε  Αριθμός ευρεσιτεχνιών σχετικές με Τ.Π.Ε που 
απονέμονται ανα κάτοικο  

x     

Κόμβοι καινοτομίας στην πόλη  Αριθμός κόμβων καινοτομίας στην πόλη, 
ιδιωτικοί ή δημόσιοι  
ανά 100.000 κάτοικοι 

      

Εργαζόμενοι στον τομέα Τ.Π.Ε  Ποσοστό εργαζομένων στον κλάδο των Τ.Π.Ε 
σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους  

x     

ΜμΕ Ποσοστό μικρών και μεσαίων εταιριών  
(ΜμΕ)  

  x 9.3, 8.3 

Χρήση συστημάτων  
ηλεκτρονικής μάθησης 

Ποσοστό κατοίκων της πόλης που 
χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης  

x x 4.3 

Εφαρμογή ηλεκτρονικής 
μάθησης στα σχολεία 

Ποσοστό μαθητών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχουν 
πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης  

  x   

Εφαρμογή ηλεκτρονικής 
μάθησης στις ακαδημαϊκές 
σχολές 

Ποσοστό μαθητών που στοχεύουν σε 
ακαδημαικό πτυχίο και μορφώνονται κυρίως 
μέσω  συστηματων ηλεκτρονικής μάθησης 

  x   
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Δείκτης Περιγραφή Κ Σ Στόχοι 

ΟΗΕ 

Πρόσβαση μαθητών σε Τ.Π.Ε Ποσοστό μαθητών με πρόσβαση αίθουσας σε 
εγκαταστάσεις Τ.Π.Ε  

x   4.4 

Συνδεδεμένες βιβλιοθήκες Αριθμός συνδεδεμένων βιβλιοθηκών ανά 
100.000 κατοίκους  

x   9.c, 4.4 

Ψηφιακός αλφαβητισμός Ποσοστό επίτευξης από ομάδα στόχου       

Ύπαρξη στρατηγικών, κανόνων 
και κανονισμών για την 
εφαρμογή του ψηφιακού 
αλφαβητισμού των κατοίκων  

Ύπαρξη στρατηγικών,  κανονισμών, 
εθελοντικής εργασίας ή ενδιαφερομένων 
οργανισμών για την επαύξηση του 
αλφαβητισμού Τ.Π.Ε μεταξύ των κατοίκων της 
πόλης   

x     

Διαθεσιμότητα επιγραμμικών 
πληροφοριών για την πόλη και 
μηχανισμοί ανάδρασης  

Ποσοστό αστικής πληροφορίας διαθέσιμη 
επιγραμμικά και ύπαρξη συστημάτων Τ.Π.Ε 
για εύκολη πρόσβαση και μηχανισμοί 
ανώνυμης ανάδρασης που ενεργοποιούν τις 
πόλεις να βελτιώσουν την διακυβέρνησή τους.  

x     

Επιγραμμική εμπλοκή των 
πολιτών  

Ποσοστό κατοίκων της πόλης που 
χρησιμοποιούν επιγραμμική πληροφορία και 
ποσοστό που χρησιμοποιεί μηχανισμό 
ανάδρασης με Τ.Π.Ε  

x     

Χρήση επιγραμμικών 
υπηρεσιών πόλης  

Ποσοστό κατοίκων της πόλης που 
χρησιμοποιούν επιγραμμικές δημόσιες 
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (π.χ. επιλογή 
σχολείων, κράτηση σε δημόσιες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, υπηρεσίες βιβλιοθήκης κ.λπ.) 

x     

Προσβασιμότητα σε ανοικτά 
δεδομένα 

Ποσοστό διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων 
των πόλεων  

  x   

Ανοικτά δεδομένα Αριθμός ανοιχτών κυβερνητικών συνόλων 
δεδομένων ανά 100.000 κατοίκους 

      

Ύπαρξη στρατηγικής, κανόνων 
και κανονισμών για την 
ενεργοποίηση χρήσης δημόσιων 
δεδομένων  

Υπαρξη πλαισίου ενεργοποίησης χρήσης 
δημόσιων δεδομένων των πόλεων  

  x   

Διαθεσιμότητα κυβερνητικών 
δεδομένων 

Η έκταση της δημοσιοποίησης της 
κυβερνητικής πληροφορίας  
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Δείκτης Περιγραφή Κ Σ Στόχοι 

ΟΗΕ 

Διαθεσιμότητα έξυπνων 
ηλεκτρικών μετρητών  

Ποσοστό καταναλωτών ηλεκτρισμού  
(περιλαμβανομένων των νοικοκυριών, των 
εταιρειών κ.λπ.)  με μετρητές ηλεκτρισμού 
βασισμένοι σε Τ.Π.Ε 

x     

Διαχείριση συστήματος 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας που 
χρησιμοποιεί Τ.Π.Ε 

Ποσοστό υποσταθμών ισχύος και σημεία 
χρήστη υπό αυτόματη επιτήρηση με Τ.Π.Ε  

  x   

Διαθεσιμότητα  
εικονοποιημένης πληροφορίας 
σε πραγματικό χρόνο που 
αφορά ηλεκτρική χρήση  

Ποσοστό χρηστών με πληροφορία σε 
πραγματικό χρόνο που αφορά ποσότητα 
ηλεκτρικής κατανάλωσης  και σχεδιάγραμμα 
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας  

  x   

Σύστημα διαχείρισης αερίου με 
χρήση Τ.Π.Ε  

Ποσοστό συστημάτων τροφοδοσίας αερίου 
υπό αυτόματη παρακολούθηση με χρήση Τ.Π.Ε  

x     

Διαθεσιμότητα σε πραγματικό 
χρόνο εικονοποιημένης 
πληροφορίας που αφορά  
χρήση αερίου  

Ποσοστό χρηστών με πληροφορία σε 
πραγματικό χρόνο ποσότητας αερίου  και 
σχεδιάγραμμα χρήσης αερίου 

  x   

Χρήση κοινωνικών μέσων από 
τον δημόσιο τομέα  

Χρήση κοινωνικών μέσων από δημόσιο τομέα 
για τον διαμοιρασμό πληροφορίας σχετικά με 
κανονισμούς και λήψη ανάδρασης 

x     

Υιοθέτηση ηλεκτρονικών 
δημόσιων υπηρεσιών  

Ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρονικών δημόσιων 
υπηρεσιών  

  x   

Εταιρείες παροχής 
επιγραμμικών υπηρεσιών  

Ποσοστό καταχωρημένων εταιριών που 
παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες  

  x   

Εταιρείες παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Ποσοστό εταιριών που παρέχουν δικτυακές 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων ηλεκτρονικού 
εμπορίου, διασκέδασης, υπολογιστικού 
νέφους κ.λπ) 

x     

Εφαρμογή υπολογιστικών 
πλατφορμών  

Ποσοστό εταιριών που προσφέρουν 
υπολογιστικό νέφος και παρόμοιους πόρους 
που εξυπηρετούν το δημόσιο, άλλες εταιρίες, 
κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς   

x     
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ΟΗΕ 

Αξιοποίηση και χρησιμοποίηση 
υποδομών 

Συνεργασία κυβέρνησης και εταιρειών στην  
ανάπτυξη δημοσιοποίησης πληροφοριών για 
υποδομές, παροχή καινοτόμων υπηρεσιών  
και προώθηση αποδοτικής αστικής 
διακυβέρνησης 

     

Μοντελοποίηση πόλης Ποσοστό ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών 
της πόλης  επί των γεωγραφικών και 
κοινωνικών χαρακτηριστικών για τα οποία 
υπάρχει ψηφιακό μοντέλο 

    

Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών 
και κινητών πλατφορμών 
πληρωμών 

Ύπαρξη ηλεκτρονικών και κινητών 
πλατφορμών πληρωμών για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες πόλης για τους 
κατοίκους της.  

  x   

Ηλεκτρονική και κινητή 
πληρωμή  

Χρήση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών 
ανά 100 κατοίκους 

  x   

Λόγος παραγγελιών 
ηλεκτρονικού εμπορίου 

Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονικό εμπόριο για αγορά ανά έτος 

  x   

Εφαρμογή συναλλαγών 
ηλεκτρονικού εμπορίου  

Αριθμός δοσοληψιών ηλεκτρονικού εμπορίου 
ανα  100 κατοίκων μέσω ηλεκτρονικού και 
κινητού συστήματος πληρωμών 

x     

Εφαρμογή υπηρεσιών για την 
υποστήριξη AMEA (ατόμων με 
ειδικές ανάγκες) 

Ποσοστό δημόσιων εγκαταστάσεων και 
κτιρίων που παρέχουν υπηρεσίες βασισμένες 
σε Τ.Π.Ε και πληροφορία για την υποστήριξη 
ΑΜΕΑ και ποσοστό επιγραμμικής δημόσιας 
πληροφορίας ειδική για αυτά τα άτομα.  

x     

Επιγραμμική υποστήριξη των 
νέων κατοίκων της πόλης  

Διαθεσιμότητα εφαρμογών και υπηρεσιών 
βασισμένων σε Τ.Π.Ε για την παροχή 
υποστήριξης εγκατάστασης σε νέους 
κατοίκους της πόλης   

x     

Παροχή επιγραμμικών 
συστημάτων για την διοίκηση 
δημόσιων υπηρεσιών και 
ευκολιών  

Ποσοστό δημόσιων υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων  (e.g., επιλογή σχολείων, 
κράτηση σε δημόσιες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, υπηρεσίες βιβλιοθήκης, etc.) 
που θα μπορούσαν να διοικηθούν επιγραμμικά  

x     

Εφαρμογή Γεωγραφικού  
Συστήματος  Πληροφοριών 
(GIS) 

Ποσοστό εταιριών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα 
σχετική με το ΓΣΠ που εξυπηρετεί δημόσιο, 
εταιρείες, κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς 

  x   

Εφαρμογή μεγάλων δεδομένων Ποσοστό εταιριών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα την 
αποθήκευση μεγάλων δεδομένων και ανάλυσή 
τους που εξυπηρετούν το δημόσιο, εταιρείες, 
κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς.  

  x   

Ασφάλεια πληροφοριών 
δημόσιων υπηρεσιών και 
συστημάτων  

Ποσοστό συμβάντων λόγω παράνομης 
πρόσβασης στο σύστημα, μη 
εξουσιοδοτημένης αποθήκευσης ή μετάδοσης 
δεδομένων, μη εξουσιοδότησης 
τροποποιήσεων υλισμικού και λογισμικού που 
οδηγούν σε γνωστοποίηση πληροφορίας ή 
οικονομική απώλεια  

x     
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ΟΗΕ 

Επιγραμμική Προστασία 
Παιδιού  (COP)  

Ύπαρξη συστημάτων, κανόνων και 
κανονισμών για την διαβεβαίωση της 
Επιγραμμικής Προστασίας Παιδιού  (COP)  

  x 1.3 

Ασφάλεια πληροφορίας και 
προστασία ιδιωτικότητας σε 
δημόσια υπηρεσία  

Ύπαρξη συστημάτων, κανόνων και 
κανονισμών για τη διαβεβαίωση ασφάλειας 
πληροφορίας και προστασία ιδιωτικότητας σε 
δημόσια υπηρεσία  

x     

Κυβερνοασφάλεια Επίπεδο κυβερνοασφάλειας των συστημάτων 
των πόλεων  

      

Συμμόρφωση με τις 
εγκεκριμένες κατευθυντήριες 
οδηγίες έκθεσης του WHO  

Εφαρμογή  εγκεκριμένων κατευθυντήριων 
οδηγιών έκθεσης του WHO για τις 
εγκαταστάσεις Τ.Π.Ε στην πόλη 

x     

Υιοθέτηση διεργασίας έγκρισης 
συνεπούς σχεδιασμού σε σχέση 
με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(Η.Μ.Π) 

Εφαρμογή διεργασίας έγκρισης συνεπούς 
σχεδιασμού σε σχέση με τα Η.Μ.Π για την 
ενεργοποίηση αποδοτικής ανάπτυξης 
συστημάτων Τ.Π.Ε  

x     

Διαθεσιμότητα πληροφοριών 
Η.Μ.Π 

Διαθεσιμότητα πληροφοριών για το κοινό και 
τους άλλους μετόχους και αναφορά σε πηγές 
του WHO και ITU σε σχέση με τη 
συμμόρφωση, υγεία και θέματα 
εγκαταστάσεων  

x     

Η περιοχή της πόλης που 
καλύπτεται από σύστημα 
απεικόνισης Η.Μ.Π  
διαιρεμένο με τη συνολική 
έκταση της πόλης  

Ποσοστό της περιοχής της πόλης που 
καλύπτεται από σύστημα απεικόνισης Η.Μ.Π  

      

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
σε σχέση με Τ.Π.Ε  

Ποσοστό δαπάνης του ΑΕΠ της πόλης σε 
σχέση με έρευνα και ανάπτυξη σε Τ.Π.Ε  

x     

Ένταση επένδυσης σε έργα 
Τ.Π.Ε για την ενεργοποίηση ΕΒΠ 

Το ποσό επένδυσης της πόλης σε 
προγράμματα, πρωτοβουλίες και βραβεία που 
επαυξάνουν την ευφυϊα και βιωσιμότητα της 
πόλης ως ποσοστό του ΑΕΠ της πόλης  

x     

Βελτίωση βιομηχανικής 
παραγωγικότητας μέσω Τ.Π.Ε  

Επαύξηση παραγωγικότητας της βιομηχανίας 
με Τ.Π.Ε μέσω μέτρησης της επίδρασης των 
Τ.Π.Ε στην παραγωγικότητα του 
απασχολούμενου ατόμου 

x     

Υιοθέτηση Τ.Π.Ε για διαχείριση 
καταστροφών 

Υιοθέτηση Τ.Π.Ε για σύστημα διαχείρισης 
καταστροφών συμπεριλαμβανομένων της 
ετοιμότητας σε καταστροφή, πρόληψη, 
μετριασμό και απόκριση όπως εφαρμόζεται 
στην πόλη 

x     

Διαθεσιμότητα συστημάτων 
ασφάλειας βασισμένων σε Τ.Π.Ε   

Διαθεσιμότητα συστημάτων  βασισμένων σε 
Τ.Π.Ε  που αυξάνουν την αντιληπτή 
ασφάλεια  

x     
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ΟΗΕ 

Διαχείριση συστήματος 
τροφοδοσίας νερού με χρήση 
Τ.Π.Ε  

Ποσοστό συστήματος τροφοδοσίας νερού υπό 
αυτόματη τροφοδοσία με χρήση Τ.Π.Ε ώστε να 
βεβαιωθεί η ποιότητα νερού και να μειωθούν 
οι διαρροές 

x     

Πόροι φρέσκου νερού της πόλης 
που παρακολουθούνται με 
χρήση Τ.Π.Ε 

Ποσοστό πόρων φρέσκου νερού της πόλης 
που παρακολουθούνται με χρήση Τ.Π.Ε  

x     

Εφαρμογή παρακολούθησης 
νερού πόλης μέσω Τ.Π.Ε  

Ποσοστό υδάτινων πόρων της πόλης 
(ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) που παρακολουθούνται 
από Τ.Π.Ε σε σχέση με την μόλυνση και τη 
ποιότητα του νερού 

x     

Παρακολούθηση παροχής νερού 
με Τ.Π.Ε  

Ποσοστό συστήματος διανομής νερού που 
παρακολουθείται από Τ.Π.Ε  

  x   

Διαθεσιμότητα έξυπνων 
μετρητών νερού  

Ποσοστό καταναλωτών νερού 
(συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών, 
εταιριών κ.λπ.) με μετρητές νερού βασισμένων 
σε Τ.Π.Ε  

x   9.1 

Διαθεσιμότητα εικονοποιημένης 
πληροφορίας σε πραγματικό 
χρόνο σε σχέση με τη χρήση 
νερού  

Ποσοστό χρηστών με  πληροφορία σε 
πραγματικό χρόνο σε σχέση με τη χρήση 
ποσότητας νερού και σχεδιάγραμμα χρήσης 
νερού 

  x   

Σύστημα διαχείρισης 
αποστράγγισης με χρήση Τ.Π.Ε 

Ποσοστό συστημάτων αποστράγγισης που 
παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο με 
χρήση Τ.Π.Ε  

x     

Σύστημα διαχείρισης 
αποστράγγισης 

Ποσοστό συστημάτων αποστράγγισης που 
παρακολουθούνται  με χρήση Τ.Π.Ε  

  x 6.5, 6.4 

Εφαρμογή παρακολούθησης 
θορύβου με χρήση  Τ.Π.Ε 

Ποσοστό αστικής περιοχής με εφαρμογή 
παρακολούθησης θορύβου βασισμένο σε Τ.Π.Ε  

x     

Παρακολούθηση θορύβου με 
Τ.Π.Ε 

Αριθμός εξωτερικών εγκαταστάσεων με 
εφαρμογή παρακολούθησης θορύβου 
βασισμένο σε Τ.Π.Ε  ανά km2 

  x   

Σύστημα διαχείρισης 
αποχέτευσης με χρήση Τ.Π.Ε 

Πσοστό παρακολούθησης συστήματος 
αποχέτευσης με χρήση Τ.Π.Ε 

x     

Αποφυγή μόλυνσης από 
ρυπαντές 

Ποσοστό περιστατικών μόλυνσης από 
ρυπαντή με επιτυχή έγκαιρη ειδοποίηση και 
επείγουσα ανίχνευση βαρέων μετάλλων, 
χημικών, οξέων κ.λπ. μέσω Τ.Π.Ε  

x     

Εφαρμογή συστημάτων 
παρακολούθησης με Τ.Π.Ε για 
σωματίδια και τοξικές ουσίες  

Ποσοστό κάλυψης αστικής περιοχής από 
εξωτερικά συστήματα παρακολούθησης 
βασισμένα σε Τ.Π.Ε για σωματίδια και τοξικές 
ουσίες  

x     

Σύστημα παρακολούθησης 
μόλυνσης αέρα  

Αριθμός εξωτερικών εγκαταστάσεων 
συστημάτων  παρακολούθησης μόλυνσης 
αέρα βασισμένων σε Τ.Π.Ε ανα km2 

  x 11.6, 

12.4 

Διαθεσιμότητα 
παρακολούθησης κίνησης με 
χρήση Τ.Π.Ε  

Ποσοστό οδών με παρακολούθηση κίνησης με 
χρήση Τ.Π.Ε  (π.χ. χρήση αισθητήρων για την 
παραγωγή χαρτών όγκου κίνησης κ.λπ.) 

x     
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Δείκτης Περιγραφή Κ Σ Στόχοι 

ΟΗΕ 

Παρακολούθηση κίνησης Ποσοστό κύριων οδών που 
παρακολουθούνται από Τ.Π.Ε  

  x 9.1 

Διαθεσιμότητα συστημάτων 
καθοδήγησης παρκαρίσματος  

Ποσοστό περιοχών πάρκινγκ και χώροι 
πάρκινγκ σε οδούς με συστήματα 
καθοδήγησης  βασισμένα σε Τ.Π.Ε  

x     

Σύστημα διαχείρισης 
οδοφωτισμού με χρήση Τ.Π.Ε  

Ποσοστό λαμπτήρων οδών υπό αυτόματη 
διαχείριση που χρησιμοποιούν Τ.Π.Ε π.χ. 
έλεγχος φωτισμού/ήχου και φόρτιση μέσω 
ηλιακής ισχύος 

x     

Διαθεσιμότητα επιγραμμικού 
συστήματος διαμοιρασμού 
ποδηλάτου/αυτοκινήτου  

Ποσοστό αστικής περιοχής που καλύπτονται 
από επιγραμμικό σύστημα διαμοιρασμού 
ποδηλάτου/αυτοκινήτου  

  x   

Χρήση πλοήγησης σε 
πραγματικό χρόνο  

Ποσοστό χρηστών με πλοήγηση σε 
πραγματικό χρόνο σε σύγκριση με χρήστες 
όλων των συστημάτων πλοήγησης 

  x   

Πληροφορία δημόσιας 
μεταφοράς σε πραγματικό 
χρόνο  

Ποσοστό στάσεων και σταθμών δημόσιας 
μεταφοράς με διάθεση πληροφορίας κίνησης 
σε πραγματικό χρόνο 

x   11.2 

Αυτόματη διαχείριση ενέργειας 
σε κτίρια  

Ποσοστό κτιριών δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που χρησιμοποιούν συστήματα 
βασισμένα σε Τ.Π.Ε για την αυτόματη ρύθμιση 
και μείωση ενεργειακών αναγκών 

x     

Ολοκληρωμένη διαχείριση σε 
δημόσια κτίρια  

Ποσοστό δημόσιων κτιρίων που 
χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα συστήματα 
Τ.Π.Ε για την αυτοματοποίηση διαχείρισης 
κτιρίων και δημιουργία ευέλικτου, 
αποτελεσματικού, άνετου και ασφαλούς 
περιβάλλοντος 

x     
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