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Το CO3 είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συνεργάζονται 10 εταίροι από 5 χώρες 
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https://apeunit.com
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Πόλεις - Πιλοτικές Εφαρμογές
Οι τρεις πιλοτικές εφαρμογές θα δοκιμαστούν στο Τορίνο, την Αθήνα και το Παρίσι και 
θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της πλατφόρμας του έργου.  
1. Το Τορίνο βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ιταλίας με πληθυσμό 900.000 κατοίκους και 1,7 
εκατομμύρια κόσμο στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.
2. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.
3. Η περιοχή Plaine Commune είναι ένας διακοινοτικός διοικητικός τομέας, 
αποτελούμενος από 9 πόλεις, που ιδρύθηκε το 2016 ως μέρος της ευρύτερης περιοχής 
του Παρισιού και βρίσκεται στο διοικητικό διαμέρισμα του Seine-Saint - Denis στην 
περιοχή Ile-de-France.     
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1CO3 project, Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce 

and Co-manage Open Public Services along with Citizens 

Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση των ωφελειών και ρίσκων που έχουν οι καινοτόμες τεχνολογίες στον συν-σχεδιασμό, 
συν-δημιουργία και συν-διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών με συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται στις τεχνολογίες: Blockchain, επαυξημένη πραγματικότητα (AR), γεωχωρικά κοινωνικά 
δίκτυα, liquid democracy tools και gami�cation. Η τεχνολογία AR μετατρέπεται σε κοινό επίπεδο επικοινωνίας για το 
αστικό τοπίο και γίνεται μέρος της δημόσιας ζωής των πολιτών. Το AR επιτρέπει: τη διαχείριση οικονομικών 
αντικειμένων που προέρχονται από το blockchain, της πληροφορίας από τους διαδραστικούς χάρτες των γεωχωρικών 
κοινωνικών δικτύων και τις online συζητήσεις των εργαλείων liquid democracy. Συνεπώς, αποτελεί μια υποδομή για την 
συν-δημιουργία υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή πολιτών. 

Το έργο αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτού του νέου μοντέλου αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και πόλης με βάση ένα 
σύνολο μετρικών ως προς τρεις διαστάσεις: 

 κοινωνική και πολιτιστική: ενεργό συμμετοχή πολιτών, αλλαγή στη σχέση πολιτών και δημοτικών υπαλλήλων, 
 οικονομική: αξία των παραγόμενων υπηρεσιών, κατανάλωση και οικονομική βιωσιμότητα, επίδραση στο   
 εργασιακό περιβάλλον, 
 νομική: νομικοί περιορισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία  
 προσωπικών δεδομένων. 

Το CO3 αναπτύσσει ένα business plan στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση με 
βάση τις μετρικές που εφαρμόζονται.

Αποτελέσματα

Επιτρέπει στη Δημόσια Διοίκηση να καλλιεργήσει το έδαφος για την εισαγωγή των 
καινοτόμων τεχνολογιών αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές 
προκλήσεις που αναδεικνύονται από αυτές τις τεχνολογίες.
Ενισχύει τη γνώση στον τομέα της ψηφιακής δημοκρατίας βασισμένη στη βαθιά 
κατανόηση των αναγκών των χρηστών και αναπτύσσει νέες μεθόδους προβολής 
των κοινωνικών υπηρεσιών. Εξασφαλίζει τη δημόσια διακυβέρνηση και ενισχύει 
την εμπλοκή των πολιτών σε αυτές με τη βοήθεια των καινοτόμων τεχνολογιών.  
Συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, στη βελτίωση των εργασιακών 
διαδικασιών, στην ενσωμάτωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική ευμάρεια και 
κινητικότητα.    


