
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .28/09/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/09/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 22
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Καλαμάτα Διεθνές συνέδριο στις 5 και 6 Οκτωβρίου υπό τηναιγίδα του ΕΚΤ της Eurostat και της ΕΛΓΓΑΤ

Αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων για έξυπνες πόλεις
Τον τίτλο SmartStatisücs4SmartCities

fΕξυπνες Στατιστικές για Έξυπνες Πόλεις

φέρει το διεθνές συνέδριο που
διοργανώνεται

στις 5 και 6 Οκτωβρίου στην
Καλαμάτα από ίο Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης

τη Eurostat την Ελληνική Στατιστική

Αρχή ΕΛΣΤΑΤ τον Δήμο Καλαμάτας

και το 2ο Λύκειο Καλαμάτας
θέμα του συνεδρίου είναι η αξιοποίηση

των έξυπνων στατιστικών δηλαδή
των στατιστικών δεδομένων που προ
έρχονται από φορητές και καταναλωτικές
ηλεκτρονικές ουοκευές στη βελτι'ωση
της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας

των πολιτών
Ο βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι

π ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
σημασία της δημιουργίας βιώσιμων συ
νεργειών μεταξύ των επίσημων στατιστικών

φορέων των δήμων των ακαδη¬

μαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων
των πολιτών και των επιχειρήσεων Με
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση

των δυνατοτήτων της ανάλυσης
δεδομένων με στόχο τη ληψπ τεκμηριωμένων

πολιτικών αποφάσεων για τις
πόλεις και για την ευημερία των ανθρώπων

που ζουν εργάζονται ή/και τις επισκέπτονται

καθώς και για m λειτουργία
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στις πόλεις αυτές
Οι έξυπνες στατιστικές μπορούν να

θεωρηθούν ως ο μελλοντικός διευρυμένος

ρόλος των επίσημων στατιστικών
σε έναν κόσμο που ενσωματώνει τις έξυπνες

τεχνολογίες Οι έξυπνες τεχνολογίες
περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες
διαδρασηκές τεχνολογίες σε πραγματικό
χρόνο οι οποίες βελτιστοποιούν τη φυσική

λειτουργία του εξοπλισμού και των

καταναλωτικών συσκευών Έτσι οι ίδιες
οι στατιστικές μεταμορφώνονται σε μια
έξυπνη τεχνολογία ενσωματωμένη σε
έξυπνα ουστήματα που μετασχηματίζουν

τα δεδομένα σε πληροφορίες
Τα θέματα που θα εξεταστούν κατά

τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου περιλαμβάνουν

Παραδείγματα χρήσης του IoT Internet

ofThings Διαδίκτυο των Πραγμάτων
ανοικτών δεδομένων και μαζικών

δεδομένων σε διάφορες πόλεις Αθήνα
Χάγη Ελσίνκι Ηράκλειο Ρώμη Τρίκαλα

Καινοτόμες εφορμογές και εργαλεία
ανάλυσης δεδομένων για την αστική κινητικότητα

τον τουρισμό την παρακολούθηση

των πλοίων την υγεία κ.λη
Εξελίξεις στις στατιστικές ευρωπαϊκών

πόλεων

Μια εισαγωγή στις αξιόπιστες έξυπνες
στατιστικές

Βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη
κέντρων αστικών δεδομένων λειτουργικές

και καινοτόμες πόλεις μοντέλα
συνδπμιουργίας και ψηφιοποίησης
κλη

Διατομεακά ζητήματα όπως πρότυπα
για έξυπνες και αειφόρες πόλεις και
τρόποι για την επιτυχία της καινοτομίας
στις έξυπνες πόλειρ καθώς και τον ψηφιακό

μετασχηματισμό των πόλεων
προκλήσεις από τη χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης μαζικά δεδομένα Big Data
και ανοιχτοί αλγόριθμοι για την ανθρώπινη

ανάπτυξη
Οι ομιλητές του σηνεδρίου προέρχονται

από διάφορες χώρες από τις διοικήσεις

των πόλεων ερευνητικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα τον ιδιωτικό το¬

μέα και τις στατιστικές υπηρεσίες Σκ
συνέδριο θα σημμετάσχουν υψηλόβαθ
μα στελέχη των οργανισμών που το διορ
γανώνουν ερευνητές διεθνούς κύρους
καθώς και το ευρύτερο κοινό και μαθητή
Λυκείων διασφαλίζοντας έτσι την ευρείο
και πολλαπλη διάχυση των ευρημάτων
της εκδήλωσης Επιπλέον στελέχη δη
μοτικών επιχειρήσεων εντός και εκτό
χώρος θα παρουσιάσουν παροδείγματο
πόλεων οι οποίες έχουν ήδη ενσωματώσει

τις έξυπνες στατιστικές στη λειτουργία

τους προς όφολος των πολιτών
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί

στο ξενοδοχείο Filoxenia στην Καλαμάτα
Η είσοδος είναι ελεύθερη απαιτείται
online εγγραφή ενώ το πρόγραμμα του

σηνεδρίου βρίσκεται στην ιστοσελίδο
της εκδήλωσης http://www^tatistics.gi
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