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Αναβάθμιση
Υποδομών Πρόσβασης
σε δημόσιους χώρους

για AμεA
με τη ενεργή συμμετοχή πολιτών

http://www.amea.eu
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Η Προσβασιμότητα Σήμερα

 Έλλειψη καταγεγραμμένης πληροφορίας
 Προσβάσιμων υποδομών
 Προβληματικών υποδομών

 Περιορισμένη προσβασιμότητα
 Στη μετακίνηση
 Σε δημόσιους χώρους

 Αδυναμία διαχείρισης προτεραιοτήτων 
 Περιορισμένοι πόροι για υποδομές και 

συλλογή πληροφορίας
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Το http://www.amea.eu

Μια πλήρως διαδικτυακή εφαρμογή 
βασισμένη σε Ελεύθερο Λογισμικό με 
υπηρεσίες geo-tagging από και προς τους 
πολίτες για:
 Την καταγραφή και αναζήτηση υφιστάμενων 

προσβάσιμων υποδομών 
 Την συλλογή πληροφοριών και γεωγραφικού 

εντοπισμού των προβλημάτων πρόσβασης σε 
δημόσιους χώρους για τα άτομα με αναπηρία.

 Η τωρινή έκδοση 1.0 είναι proof-of-concept
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http://www.amea.eu

 Αναλυτικές πληροφορίες 
τοποθεσίας

 Περιγραφή προβλήματος
 Φωτογραφίες
 Δυνατότητα σχολιασμού
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http://www.amea.eu
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Vertical e-democracy

Το σκεπτικό πίσω από το amea.eu:
 H πρωτοβουλία & η ενεργή συμμετοχή πολιτών στα κοινά 

 Ανάπτυξη αλληλεπίδρασης και συνέργειας μεταξύ Πολίτη, 
Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων.

 Αξιοποίηση της κοινότητας

  Ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία
 Ανοιχτό/Ελεύθερο Λογισμικό
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Όφελος πολιτών

 Εμπεριστατωμένη επιλογή καταλληλότερης 
διαδρομής με βάση πρόσφατη και 
τεκμηριωμένη πληροφορία

 Στοχευμένη ευαισθητοποίηση από και προς 
κυβέρνηση / τοπική αυτοδιοίκηση / ιδιώτες για 
την κατασκευή ή/και βελτίωση υποδομών

● Αποτελεσματική συμμετοχή στα κοινά και 
συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο

● Μεγιστοποίηση απόδοσης δημοσίων 
επενδύσεων για υποδομές
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Όφελος δημόσιων φορέων

 Δυνατότητα συλλογής και ανανέωσης 
δομημένης πληροφορίας σε Βάση Δεδομένων 
για χρήση στον καθορισμό προτεραιοτήτων

 Μεγιστοποίηση απόδοσης επενδύσεων για 
υποδομές και βελτίωση της καθημερινής ζωής 
των πολιτών

 Ελαχιστοποίηση ανάγκης χρηματοδότησης για 
την καταγραφή και επικαιροποίηση 
πληροφοριών, με την ενεργή συμμετοχή 
πολιτών

 Αύξηση της κοινωνικής συνοχής
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Επόμενα βήματα (1/2)

● Μετάβαση σε εφαρμογή δια-
επιχειρησιακών ροών εργασίας (calipso 
workflow) για εκτεταμένη εμπλοκή πολιτών 
και δημόσιων φορέων

● Υλοποίηση native εφαρμογών σε συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας νέας τεχνολογίας 
(smartphone, πχ: Android) για
●  Άμεση, εύκολη και ακριβή συλλογή 

πληροφοριών
● Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης 

βέλτιστης διαδρομής, κλπ
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Επόμενα βήματα (2/2)

 Υπηρεσίες δημιουργίας αναφορών και 
συγκεντρωτικών στοιχείων για την 
αποτελεσματική εκμετάλλευση δεδομένων 
από φορείς

 Δημιουργία κινήτρων για τη συνεισφορά 
από μηχανικούς λογισμικού για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας

 Ενέργειες δημοσιοποίησης για την 
ενίσχυση ενεργής συμμετοχής πολιτών και 
φορέων 
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Ευχαριστούμε!

http://www.amea.eu

Κωνσταντίνος Σταθάκος
info@amea.eu
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