
 

  

Athens Digital Lab: ένα πρωτοποριακό εγχείρηµα που αλλάζει την Αθήνα και 

υποστηρίζει τη νεανική επιχειρηµατικότητα 

 

- Μία πρωτοβουλία του Athens Partnership, του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, της COSMOTE 

και της Νokia, µε ∆ωρεά του ΙΣΝ 

 

- ∆ηλώσεις συµµετοχής έως τις 19 Νοεµβρίου 2017 

 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής του δήµου Αθηναίων και µε 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Athens Partnership µε τη 
συνεργασία της COSMOTE, της Νokia και του ΙΣΝ, δηµιουργούν το Athens Digital Lab. To 
πρότυπο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης προηγµένων λύσεων smart city, υποστηρίζει 
καινοτόµες λύσεις που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της 
Αθήνας. 
 
Το Athens Digital Lab αναζητά ψηφιακές ιδέες που αλλάζουν την πόλη και καλεί άτοµα, 
οµάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις που αγαπούν την τεχνολογία και την καινοτοµία να 
καταθέσουν τις προτάσεις τους, που απαντούν σε πραγµατικές ανάγκες της πρωτεύουσας και 
θα εξελιχθούν σε προηγµένες λύσεις Internet of Things (IoT - ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων) για 
έξυπνες πόλεις. Οι θεµατικές γύρω από τις οποίες θα πρέπει να κινούνται οι προτάσεις είναι: 
Καθαριότητα, Στάθµευση, ∆ιαχείριση Πρασίνου, ∆ιαχείριση ∆ηµόσιου Χώρου, ∆ιαχείριση 
Στόλου Οχηµάτων, Ανοικτή Θεµατική Ενότητα. 
 
Θα επιλεγούν πέντε οµάδες, που θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για διάστηµα έξι 
µηνών σε έναν ειδικά διαµορφωµένο, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισµένο χώρο, τον οποίο θα 
παρέχει ο δήµος Αθηναίων, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαιτούµενα τεχνικο-οικονοµικά 
µέσα για την υλοποίηση της πρότασής τους. Επιπλέον, θα έχουν: 

• τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση από στελέχη του δήµου Αθηναίων, της COSMOTE και 
της Νokia 

• πρόσβαση στην εξειδικευµένη ΙοΤ πλατφόρµα της Νokia, IMPACT, που προσφέρει ένα 
ασφαλές περιβάλλον βασισµένο σε πρότυπα για την υλοποίηση νέων υπηρεσιών IoT, 

• προηγµένες υποδοµές δικτύου από την COSMOTE.  
 
Κατά την υλοποίηση, οι οµάδες θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν δοκιµές πεδίου, ενώ θα 
έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα δεδοµένα του δήµου Αθηναίων για την ωρίµανση των λύσεων. 
Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν, θα µπορούν: να τεθούν σε εφαρµογή στον δήµο Αθηναίων 
για δύο χρόνια και, παράλληλα, µε την υποστήριξη της COSMOTE και της Νokia, να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε κανάλια πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Οι δηλώσεις συµµετοχής ξεκινούν στις 17 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 19 
Νοεµβρίου 2017. Υποβάλλονται αποκλειστικά στο www.athensdigitallab.gr.   
 
Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης, δήλωσε σχετικά: «Με το Athens Digital Lab, η 
Αθήνα αποκτά το δικό της εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης προηγµένων λύσεων Smart 
City και η ψηφιακή στρατηγική του δήµου Αθηναίων εισέρχεται σε φάση υλοποίησης. Θέτουµε τις 
προτεραιότητες για τις προκλήσεις της πόλης και στοχεύουµε σε τεχνολογικές λύσεις που θα 
αναβαθµίσουν, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την καθηµερινότητα των πολιτών της Αθήνας. 
∆ίνουµε την ευκαιρία σε ικανούς νέους - µηχανικούς, ερευνητές και επιχειρηµατίες, να γίνουν 
µέρος της εξέλιξης αυτής. Ευχαριστούµε ιδιαίτερα το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος για τη συνεχή 



 

  

στήριξη και εµπιστοσύνη που µας παρέχει, καθώς βεβαίως την COSMOTE, την Νokia και το 
Athens Partnership που έµπρακτα υποστηρίζουν το παρόν και το µέλλον της Αθήνας». 
 
Μπορείτε να δείτε το σύντοµο video του Athens Digital Lab στο https://goo.gl/ruccZV  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Athens Digital Lab και τους όρους συµµετοχής, θα 
βρείτε στο www.athensdigitallab.gr. 
 

Πληροφορίες  
Athens Digital Lab 
E-mail: info@athensdigitallab.gr   

 

 

 

Σχετικά µε τo Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος: 

Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος [(SNF) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους µεγαλύτερους 

ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισµούς στον κόσµο και πραγµατοποιεί δωρεές στους τοµείς 

της τέχνης και του πολιτισµού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισµού και της κοινωνικής 

πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των €2 δισεκατοµµυρίων, µέσω 

σχεδόν 4.000 δωρεών σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, σε 113 κράτη ανά τον κόσµο –

συµπεριλαµβανοµένης της νέας πρωτοβουλίας του ΙΣΝ να στηρίξει περαιτέρω τον τοµέα της 

Υγείας στην Ελλάδα  µε µία σειρά έργων υποδοµών και εκπαίδευσης, ο προϋπολογισµός των 

οποίων αναµένεται να υπερβεί τα €200 εκατοµµύρια. 

Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισµούς και προγράµµατα, παγκοσµίως, που αναµένεται να επιφέρουν 

αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσµατα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσµατική 

διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυµα στηρίζει επίσης προγράµµατα που συµβάλλουν στη 

συνεργασία φορέων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ως αποτελεσµατικά µέσα υποστήριξης του 

κοινού καλού. 

Επιπλέον των υπόλοιπων, συνεχιζόµενων διεθνών δωρεών του, τo ΙΣΝ ανακοίνωσε πρόσφατα 

µία δωρεά ύψους σχεδόν €140 εκατοµµυρίων για τη δηµιουργία του Stavros Niarchos 

Foundation Agora Institute στο Πανεπιστήµιο Johns Hopkins (JHU), στη Βαλτιµόρη των ΗΠΑ. 

To SNF Agora Institute θα αποτελέσει διεπιστηµονικό κέντρο, µε κύριο σκοπό να διερευνήσει, 

ενισχύσει και προωθήσει τον κοινωνικό και ανοιχτό διάλογο και τη συµµετοχή των πολιτών στα 

κοινά, σε παγκόσµιο επίπεδο. Η δωρεά του ΙΣΝ στο JHU έρχεται να προστεθεί σε µια ακόµη 

σηµαντική δωρεά, ύψους σχεδόν €60 εκατοµµυρίων, προς το Πανεπιστήµιο Rockefeller της 

Νέας Υόρκης, έναν διεθνούς φήµης ακαδηµαϊκό και ιατρικό ερευνητικό οργανισµό, για τη 

δηµιουργία µιας νέας, διευρυµένης πανεπιστηµιούπολης, του Stavros Niarchos Foundation-

David Rockefeller River Campus (SNF-DR), το οποίο θα ανοίξει την άνοιξη του 2019.  

Σε συνέχεια της µακράς και εκτεταµένης υποστήριξης του Ιδρύµατος σε βιβλιοθήκες, 

παγκοσµίως, το ΙΣΝ ανακοίνωσε ακόµη, πρόσφατα, µία σηµαντική δωρεά, ύψους €53 

εκατοµµυρίων, για την πλήρη ανακαίνιση του κεντρικού δανειστικού παραρτήµατος της 

∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν καθώς και για τη δηµιουργία 

καταπιστεύµατος (endowment) για την ενίσχυση των δηµόσιων προγραµµάτων της. Η 

βιβλιοθήκη θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό το 2020, φέροντας την επωνυµία Stavros 

Niarchos Foundation Library (SNFL). 



 

  

Στην Ελλάδα, επιπλέον των άλλων, συνεχιζόµενων δωρεών του, το ΙΣΝ εξακολουθεί να 

ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας µε στόχο την άµεση ανακούφισή της από 

τις δυσµενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τρεις 

επιµέρους πρωτοβουλίες δωρεών συνολικού ύψους €300 εκατοµµυρίων. 

Η µεγαλύτερη µεµονωµένη δωρεά του Ιδρύµατος είναι το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 

Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος δηµιουργίας του έργου άγγιξε τα €630 

εκατοµµύρια. Το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασµένο από το διεθνούς φήµης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo 

Piano Building Workshop, περιλαµβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το έργο 

παραδόθηκε στην Ελληνική Κοινωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2017. Μετά την παράδοση, το ΙΣΝ 

ανακοίνωσε τη δέσµευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έµπρακτα το ΚΠΙΣΝ για πέντε χρόνια, 

µε δωρεές ύψους €50 εκατοµµυρίων. Οι δωρεές στηρίζουν τη διοργάνωση δηµόσιων 

εκδηλώσεων καθώς επίσης τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Όλες οι εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιούνται µε δωρεά του ΙΣΝ είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό. 

 

Σχετικά µε την COSMOTE: 

Η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εµπορική µάρκα για τα προϊόντα του Οµίλου ΟΤΕ σε σταθερή, 

κινητή, internet και τηλεόραση. Ο Όµιλος ΟΤΕ είναι ο µεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος 

στην Ελλάδα και µαζί µε τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους 

τηλεπικοινωνιακούς Οµίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ο µεγαλύτερος εθνικός 

επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδοµές δικτύων, µε επενδύσεις στην Ελλάδα που 

ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία πέντε χρόνια και τα €1,5 δισ. την τρέχουσα τετραετία. Το 

µέγεθος, η τεχνογνωσία και η εµπειρία του Οµίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα 

των προσφερόµενων υπηρεσιών υπό την ενιαία εµπορική ονοµασία COSMOTE. Περισσότερες 

πληροφορίες στο www.cosmote.gr   

 
Σχετικά µε την Nokia: 

∆ηµιουργούµε την τεχνολογία για να συνδέσουµε τον κόσµο. Με την έρευνα και την καινοτοµία 

των Nokia Bell Labs, εξυπηρετούµε τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών, τους δηµοσίους 

οργανισµούς, τις µεγάλες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, µε το πιο ολοκληρωµένο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών της αγοράς. 

Από τις υποδοµές για το 5G και το Internet of Things, µέχρι τις αναδυόµενες εφαρµογές στην 

εικονική πραγµατικότητα και στην ψηφιακή υγεία, διαµορφώνουµε το µέλλον της τεχνολογίας µε 

στόχο  να βελτιστοποιήσουµε την ανθρώπινη εµπειρία.  

www.nokia.com 

 

Σχετικά µε το Athens Partnership: 

Το Athens Partnership είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που προωθεί στοχευµένες 

συνεργασίες του δήµου Αθηναίων µε τον ιδιωτικό τοµέα, συνδυάζοντας τις δυνάµεις και των δύο 

µε τελικό ωφελούµενο τον κάτοικο της Αθήνας. «Με το Athens Partnership ο ∆ήµος Αθηναίων 

αναβαθµίζει την ποιότητα της συνεργασίας του µε όλους αυτούς που προτίθενται να βοηθήσουν 

να κρατηθεί σήµερα η Αθήνα όρθια, προετοιµάζοντας την για το αύριο» Γιώργος Καµίνης. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.athenspartnership.org 

 


