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I. Εισαγωγή

Η συνεχώς αυξανόμενη συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού ανθρώπων σε πόλεις σε
συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση πόρων, τη πυκνή δόμηση και τη σοβαρή
έλλειψη πράσινων ζωνών, έχει καταδείξει τις σοβαρές προκλήσεις της αστυφιλίας
στη λειτουργία των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων. Στην ατζέντα των εθνικών
κυβερνήσεων καθώς και των τοπικών αρχών, η χρήση των προηγμένων τεχνολογιών
αναγνωρίζεται ως η οδός για τη μετάβαση των πόλεων προς ένα βιώσιμο, «έξυπνο»
και πράσινο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και η
αυτοματοποίηση των διαδικασιών αξιοποιούνται και μεταφράζονται σε καλύτερες
υπηρεσίες προς τους πολίτες, σε καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στόχος του πονήματος της Επιτροπής είναι η καταγραφή
των προκλήσεων της αστυφιλίας στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις και η
παρουσίαση του προτύπου των «έξυπνων πόλεων» ως εργαλείο αντιμετώπισης τους.
Στην πρώτη ενότητα, καταγράφονται τα αίτια της αστικοποίησης και οι προκλήσεις
που αναδύονται. Έπειτα, εισάγεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των έξυπνων
πόλεων και οι βασικοί πυλώνες τους ενώ στην τελευταία ενότητα εξετάζεται η
Βαρκελώνη ως παράδειγμα έξυπνης πόλης.

II. Αστικοποίηση

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα, η τάση συγκέντρωσης των
πληθυσμών των χωρών της Δυτικής Ευρώπης στις μεγάλες πόλεις καθίσταται ένα
διαρκές φαινόμενο, μετατρέποντας κατεξοχήν βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές
σε ένα αλληλοεξαρτώμενο και πολυκεντρικό σύστημα πόλεων (Clark, Moonen, και
Nunley 2018)1 . Πέρα από την εσωτερική μετανάστευση λόγω της εκβιομηχάνισης
του 1970 και του 1980 και της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου ζωής,
παρατηρήθηκε αύξηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατά 26 εκατομμύρια λόγω της
λήξης του Ψυχρού Πολέμου και της πτώσης των αυταρχικών καθεστώτων στην
Ανατολική Ευρώπη καθώς και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή (Clark, Moonen,
και Nunley 2018)2. Ακόμα, οι περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης, η πρόσβαση σε ένα ποιοτικότερο επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η προσδοκία της
ευημερίας αποτέλεσαν τους γενεσιουργούς παράγοντες της αστυφιλίας3.

3 Αστικοποίηση είναι η τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού μιας χώρας στις μεγάλες πόλεις
ή αύξησης του πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές. Είναι η φυσική αύξηση του πληθυσμού και της
έκτασης που καταλαμβάνουν οι αστικές περιοχές, ως συνέπεια της μετανάστευσης από τις αγροτικές ή
τις προαστιακές περιοχές. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται ο όρος «αστυφιλία», για την περιγραφή της
αγάπης προς την πόλη και της τάσης συγκέντρωσης των κατοίκων των περιφερειών ή της υπαίθρου

2 Clark, G. , Moonen, T., Nunley, J. Στο ίδιο.

1 Clark, G. , Moonen, T., Nunley, J. (2018) The Story of Your City: Europe and its Urban Development,
1970 to 2020, European Investment Bank. Διαθέσιμο εδώ (τελευταία  πρόσβαση 20/5/2021 20:00)
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Οι συνεχείς ροές προς τις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν επιφέρει επιπτώσεις.
Παρατηρείται αύξηση των εκπομπών άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου κατά
70% (We,ECOSOC 2014)4 με αποτέλεσμα τη δημιουργία τοξικού αστικού κλίματος
και αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (European Commission 2019, σελ.
72)5. Η άνοδος του πληθυσμού οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες ενέργειας οι οποίες δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν, ενώ εντείνεται η παραγωγή απορριμμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων μέρος των οποίων καταλήγει σε ύδατα και χωματερές
(Glasco 2019)6. Έρευνα σε 17 πόλεις κατέδειξε τη δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας
των πολιτών με τα υψηλά επίπεδα ηχορύπανσης (European Commission 2016, σελ.
125)7. Οι εργασιακές ευκαιρίες περιορίζονται εντείνοντας την κοινωνική
περιθωριοποίηση και τις δομικές ανισότητες (Kumar, Singh, Gupta και Madaan
2016)8

. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αστικός τρόπος ζωής επηρεάζει αρνητικά τόσο την
ψυχική όσο και τη σωματική υγεία (European Commission 2016, σελ. 62-64)9.

Ως προς τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δράση θεσπίζοντας
εργαλεία και προβαίνοντας σε πράξεις παραγώγου δικαίου. Ειδικότερα, η υιοθέτηση
της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της
Οδηγίας 2002/49 αναφορικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο, έθεσαν τις κανονιστικές
βάσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλιών με στόχο την μετάβαση σε ένα βιώσιμο
μοντέλο ανάπτυξης των πόλεων10. Το 2016, υπεγράφη «Η Ατζέντα για τις Πόλεις της
ΕΕ» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εθνικών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την υιοθέτηση ποιοτικότερων κανονιστικών
πράξεων, την βελτιστοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και την καλύτερη
ενημέρωση του κοινού. Tο 2020 στο πλαίσιο άτυπων υπουργικών συναντήσεων
υιοθετήθηκε το «Νέο Κεφάλαιο τη Λειψίας» ως χάρτης υλοποίησης των
προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Ατζέντα (European Commission)11.

Οι προκλήσεις της αστικοποίησης διαφαίνονται σημαντικές για τη βιώσιμη
λειτουργία των πόλεων. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η Ευρώπη θα έχει αστικοποιηθεί
κατά το 90% (Clark, Moonen, και Nunley 2018)12, περιορίζοντας τα διαθέσιμα

12 Clark, G. , Moonen, T., Nunley, J. (2018). Στο ίδιο.

11 European Commission, Urban agenda for the EU. Διαθέσιμο εδώ (τελευταία πρόσβαση 19/5/2021
18:20).

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ενεργειακή μετάβαση στις πόλεις-Νομοθεσία ΕΕ. Διαθέσιμο εδώ (τελευταία
πρόσβαση 21/5/2021 22:00)7.

9 European Commission (2016). Στο ίδιο.

8 Kumar Η. , Kumar Singh Μ., Gupta Μ.P, Madaan J.,“Moving towards smart cities : Solutions that
lead to the Smart City.Transformation Framework” , (τελευταία πρόσβαση 20/5/2021 )

7 European Commission (2016) Quality of life in european Cities 2015- FLASH EUROBAROMETER
419, Publications Office of the European Union, Λουξεμβούργο. Διαθέσιμο εδώ (τελευταία πρόσβαση
20/5/2021 18:00).

6 Glasco, J. (2019) “The circular economy: vision, problems and smart city solutions”, bee smart city,
23 Ιουλίου. Διαθέσιμο εδώ (τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 12:00).

5 European Commission (2019) The Future of Cities – Opportunities, challenges and the way forward,
Publications Office of the European Union, Λουξεμβούργο.

4 WE, ECOSOC, Integration Segment (27-29 May 2014), Sustainable Urbanization. Διαθέσιμο εδώ
(τελευταία πρόσβαση 19/05/2021 17:00).

στα μεγάλα αστικά κέντρα. Greve, A. (2012) Encyclopedia of Global Studies - Urbanization, SAGE
Publications, Inc, σελ.2
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καταλύματα και αυξάνοντας κατά συνέπεια τη τιμή τους ενώ η κυκλοφοριακή
συμφόρηση λόγω της εκτεταμένης χρήσης ιδιωτικών οχημάτων θα πολλαπλασιαστεί
(European Commission 2019, σελ.30,39)13. Αξιοσημείωτα ακόμη είναι τα ζητήματα
που θα προκαλέσει η αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής. Σε σύγκριση με το 1995,
οι ευρωπαίοι πλέον ζουν 5 χρόνια περισσότερο και τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν
μειωθεί κατά 21% για ηλικίες άνω των 65 (European Commission 2019, σελ.51)14.
Έτσι, θα παρατηρηθεί πτώση του ενεργού εργατικού δυναμικού και θα επιβεβαιωθεί
ο χαρακτηρισμός της ως Γηραιά ήπειρος. Τέλος, η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό
με την υπερκατανάλωση έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ανεπάρκεια των υδάτινων
πόρων. Μέχρι το 2025 τα 2/3 του πληθυσμού παγκοσμίως να έρθουν αντιμέτωπα με
το πρόβλημα της λειψυδρίας (Glasco 2019)15.

III. «Έξυπνες Πόλεις»
a. Βιβλιογραφική Επισκόπηση της έννοιας

Ο όρος «Έξυπνες Πόλεις» αναδύθηκε στην βιβλιογραφία κατά τα τέλη της δεκαετίας
του 1990 (Chourabi και άλλοι. 2012)16. Το εννοιολογικό περιεχόμενο του καθίσταται
ιδιαίτερα ευρύ, γεγονός που γεννά σύγχυση και το μετατρέπει σε έννοια
αμφιλεγόμενη. Χρησιμοποιείται με ποικίλα ονόματα και σε διαφορετικές περιστάσεις
αντικαθιστώντας την λέξη «έξυπνη» µε εναλλακτικούς επιθετικούς προσδιορισµούς
και παραλλαγές όπως «Digital City» ή «Cyber City» (Nam και Pardo 2011)17,
«Information City» και «telicity» (Droege 1997)18. Μέχρι και σήμερα, ο όρος δεν
περιγράφει μία πόλη µε καθορισμένα χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικές περιπτώσεις
εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε αστικούς
χώρους υπό τη μορφή δικτυακών πυλών που εικονικοποιούν µια πόλη, γνωσιακών
βάσεων που απαντούν σε τοπικές ανάγκες, δημόσιων χώρων εξοπλισμένων με
ψηφιακές υποδομές που κινητοποιούν το ενδιαφέρον επιχειρήσεων για
μετεγκατάσταση και υποδομών που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες των πολιτών. Κοινός
τόπος όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ στον
πολεοδομικό σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη.

Καθώς το πεδίο των έξυπνων πόλεων δε διαθέτει ένα ομοιόμορφο σύνολο
θεμελιωδών θεωριών, κρίνεται απαραίτητο να διακριθούν ορισμένα θεωρητικά
πλαίσια ερμηνείας τους. Σύµφωνα µε τον Chourabi, έξυπνη µπορεί να οριστεί µία
πόλη που παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες ως απότοκο της ενσωμάτωσης των
συστημάτων πληροφορικής, του διαδικτύου των πραγμάτων, της τεχνητής
νοημοσύνης και ως εκ τούτου μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και

18 Droege, P. (1997). Intelligent environments: Spatial aspects of the information revolution, πρώτη
έκδοση, Βόρεια Ολλανδία: Αυτοέκδοση , Διαθέσιμο εδώ (Τελευταία πρόσβαση 20/5/2021 12:00)

17 Nam, T. & Pardo, T. A.  (2011). Proceedings of the 12th Annual International Digital Government
Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times. ΝΥ, ACM, pp. 282-291.
Διαθέσιμο εδώ (Τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 11:00).

16 Chourabi, H., και άλλοι (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. Hawaii,
45th Hawaii International Conference on System Sciences. Διαθέσιμο εδώ (τελευταία πρόσβαση
20/5/2021 18:00).

15 Glasco, J. (2019). Στο ίδιο.
14 Στο ίδιο.
13 European Commission (2019). Στο ίδιο.
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βελτιώνει την ενεργειακή της απόδοση (Chourabi και άλλοι. 2012)19. Η σύγκλιση των
υπηρεσιών της πληροφορικής μέσα σε ένα αστικό χώρο προσφέρει τη δυνατότητα
στους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε έξυπνες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον
χρόνο ή τον τόπο οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα της ζωής τους αλλά και την
ανταγωνιστικότητα της πόλης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (Lee και άλλοι.
2012)20. Από την άλλη πλευρά, σημαντική μερίδα της επιστημονικής κοινότητας
ορίζει ως έξυπνη πόλη εκείνη στην οποία «οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό
κεφάλαιο και οι παραδοσιακές (µεταφορές) και µοντέρνες (ΤΠΕ) υποδοµές
επικοινωνίας, τροφοδοτούν την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και την υψηλή
ποιότητα ζωής, µε µια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων µέσω της
συµµετοχικής διακυβέρνησης (Blair and Wellman 2011)21. Δίνουν ειδικότερα έμφαση
στην εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου ως κινητήρια δύναμη της αστικής
ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας, έξυπνες πόλεις µπορούν να χαρακτηριστούν όλοι οι αστικοί οικισμοί
που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ με στρατηγικό τρόπο προς όφελος της
βελτίωσης της ζωής των κατοίκων, της προστασίας του αστικού περιβάλλοντος και
της εγκαθίδρυσης ενός μοντέλου οικονομικής παραγωγής που θα βασίζεται στους
θεμελιώδεις πυλώνες της κυκλικής οικονομίας (Angelidou 2014)22. Βέβαια όλα όσα
υπογραμμίζονται παραπάνω επιβάλλουν το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη
διατήρηση δημόσιων και ιδιωτικών υποδοµών που στηρίζονται σε προηγµένα υλικά,
αισθητήρες, συστήµατα υπολογιστών και βάσεων δεδοµένων.

Κυκλική Οικονομία και Πυλώνες των «Έξυπνων Πόλεων»

Πολύτιμα υλικά χρησιμοποιούνται σήμερα στη παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή
υποδομών και κατοικιών, την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή
ενέργειας και απορρίπτονται μετά τη κατανάλωσή τους. Σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά
άτομο παράγονται στην ΕΕ (Mingaleva και άλλοι 2021)23. Παράλληλα, η γιγάντωση
του μέσου πληθυσμού ασκεί σοβαρές πιέσεις στη ζήτηση για σπάνιες ύλες,
οδηγώντας στην εξάντληση των πόρων του πλανήτη και κατά συνέπεια στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η γραμμική οικονομία, η οποία στηρίζεται
αποκλειστικά στην εξόρυξη μεταλλευτικών πόρων, δε συνιστά πλέον βιώσιμο
πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Η μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο, στο οποίο η αξία
των προϊόντων, των υλικών και των πόρων, διατηρείται εντός της οικονομίας και η
παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο θα αποδίδει, πλέον, έμφαση στην

23Mingaleva, Z. et al., Waste Management in Green and Smart Cities: A Case Study .... Διαθέσιμο: Εδώ
(τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 14:00).

22 Angelidou,  M. ,(2014).  Smart cities policies: a spatial approach, Διαθέσιμο εδώ (Τελευταία
πρόσβαση 21/5/2021 13:00).

21 Blair, J. and Wellman, B. ,  (2011). Smart growth principles and the management of urban sprawl.
Διαθέσιμο εδώ (Τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 13:00)

20 Lee, H. ,(2012). Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and
San Francisco. Διαθέσιμο εδώ
(Τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 11:00).

19 Chourabi, H. και άλλοι  (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. Hawaii,
45th Hawaii International Conference on System Sciences. Διαθέσιμο εδώ (Τελευταία πρόσβαση
20/5/2021 18:00).
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αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα
παραγωγικών διαδικασιών καθώς και στην ανακατασκευή, την επαναμεταποίηση,
και την επανάχρηση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Η Ευρώπη έχει καταγράψει
σημαντική πρόοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, που
δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή της Κυκλικής Οικονομίας στο μετασχηματισμό των
σημερινών πόλεων σε “ευφυείς” πόλεις καθίσταται ιδιαίτερα ουσιαστικός, καθώς
καλλιεργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία, το περιβάλλον
και την οικονομία. Οι στόχοι της για εξοικονόμηση ενέργειας, ορθολογικότερη χρήση
των φυσικών πόρων,δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάδειξη της «πόλης» ως
πηγή καινοτομίας ταυτίζονται με τις επιδιώξεις των τοπικών αρχών που στοχεύουν να
θέσουν τις βάσεις για την αντιμετώπιση της αστυφιλίας.Οι επιχειρήσεις θα
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο καθώς η δέσμευση τους σε νέα μοντέλα παραγωγής
στηριζόμενα στον καταμερισμό, την αναβάθμιση ή την ανακύκλωση επιμέρους
στοιχείων θα συμβάλλει στην εύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών καθώς και στην
αύξηση της απασχόλησης. Το 2016, οι κυκλικές δραστηριότητες, όπως η επισκευή, η
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, δημιούργησαν προστιθέμενη αξία περίπου
147 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοκίνητα, υπολογιστές, οικιακές συσκευές και πολλά
άλλα προϊόντα μπορούν να σχεδιαστούν µε γνώμονα την ανθεκτικότητα, την
επαναχρησιμοποίηση,την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση. Η
ενίσχυση της συνεργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να μειώσει
τόσο τα κόστη όσο και τα απόβλητα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση (Anon
2021)24.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η κυκλική οικονομία και οι
ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν βασικά εργαλεία για την υποστήριξη των έξι
πυλώνων που οικοδομούν μία έξυπνη πόλη (Li 2020)25. Ένας από τους βασικούς
πυλώνες μιας έξυπνης πόλης, είναι η «Έξυπνη Οικονομία» η οποία περιλαμβάνει το
ηλεκτρονικό εμπόριο και την αυξημένη παραγωγικότητα ως αποτέλεσμα της παροχής
υπηρεσιών και προϊόντων μέσω ΤΠΕ. Στηρίζεται στο καινοτόμο πνεύμα, την
επιχειρηματικότητα και την προηγμένη παραγωγή προϊόντων. Παραδείγματα της
έξυπνης οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν οι μεταφορές και οι αγορές με drone,
όπως επίσης και οι συναλλαγές και οι πληρωμές φόρων με κάποιο είδος
ηλεκτρονικού νομίσματος. Ο πυλώνας «Έξυπνοι άνθρωποι» αναγνωρίζει τη σημασία
των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων για τους ανθρώπους που επιθυμούν να εργαστούν με
νέες τεχνολογίες και υπογραμμίζει την ανάγκη πρόβλεψης ευκαιριών κατάρτισης και
συμμετοχής σε νέες δράσεις. Στόχος είναι να αποτελέσουν μέρος της παραγωγικής
αλυσίδας που εγκαινιάζει η κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης
(Mikalef και Li 2020)26.

26 Mikalef, P. & Li, J., 2020. Smart cities policies: a spatial approach. Journal of Business Research.
Διαθέσιμο Εδώ (τελευταία προβολή 21/5/2021 19:00).

25 Li, J., 2020. Moving towards smart cities: Solutions that lead to the Smart City Transformation
Framework. Journal of Business Research. Διαθέσιμο: Εδώ (τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 18:00).

24 Anon, 2021. Κυκλική οικονομία: χρησιμοποίησέ το ξανά και ξανά!: Επικαιρότητα: Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. |Επικαιρότητα| Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Διαθέσιμο:Εδώ (τελευταία πρόσβαση 21/5/
2021 16:30).
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Στο «Έξυπνο Περιβάλλον», περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , τα
ενεργειακά δίκτυα που υποστηρίζονται από ΤΠΕ, η ανακαίνιση και η κατασκευή
πράσινων κτιρίων (Fayomi1, G.U. και άλλοι.)27. Εκτός από τα συστήματα
αποστράγγισης και τα συστήματα υδάτινων πόρων που έχουν ως σκοπό τη μείωση
της ρύπανσης, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση, τη διαχείριση και
την επεξεργασία των αποβλήτων στο πλαίσιο της «βιομηχανικής συμβίωσης». Τα
απόβλητα που προκύπτουν από μια γενική διαδικασία παραγωγής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πρωτογενείς εισροές (υλικά ή ενέργεια) για άλλες διεργασίες
(Mingaleva, Z. και άλλοι)28. Η διαδικασία αυτή ωφελεί στη μείωση τόσο της ενέργειας
που παράγεται από παραδοσιακές διαδικασίες όσο και των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (Mikkola, Teräs και Olsen 2020)29 . Η «Έξυπνη Διαβίωση» περιλαμβάνει
ενέργειες κατάλληλες για τη βελτίωση και διευκόλυνση της ζωής των πολιτών. Είναι
ένας ασφαλής τρόπος διαβίωσης σε μια πολιτιστικά ζωντανή πόλη με ποικίλες
μορφές στέγασης και διαμονής. Μερικά παραδείγματα αποτελούν τα έξυπνα σχολεία
τα οποία προωθούν την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ηλεκτρονικές θεατρικές
παραστάσεις.

Επόμενος βασικός πυλώνας είναι η «Έξυπνη Κοινότητα». Μέσω των ΤΠΕ
υποστηρίζεται η δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος μεταφορών στο οποίο θα
έχει πρόσβαση κάθε πολίτης, και θα μπορεί να παρέχει τα δικά του δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των
μετακινήσεων, να εξοικονομηθεί κόστος και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων. Τέλος,
τους βασικούς πυλώνες μιας έξυπνης πόλης συμπληρώνει η «Έξυπνη
Διακυβέρνηση». Νοείται ως η διακυβέρνηση εντός και εκτός πόλης,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και των αλληλεπιδράσεων που συνδέουν και
ενσωματώνουν δημόσιες, ιδιωτικές, αστικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις, έτσι ώστε η
πόλη να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως ένας οργανισμός. Το κύριο
εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου συνιστούν οι ΤΠΕ (υποδομές, υλικό και
λογισμικό). Σκοπός είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η συμμετοχή των
πολιτών στην λειτουργία της διοίκησης (Caganova, Balog, Knapcikova, Soviar και
Mezarciıoz  2019)30.

IV. Μελέτη Περίπτωσης: Βαρκελώνη ως «Έξυπνη Πόλη»
Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ως βασικό μέσο για τη βελτίωση της ευημερίας και
της ποιότητας ζωής των πολιτών, αποτελεί το βασικό συστατικό για την μετεξέλιξη
της Βαρκελώνης σε μια «Έξυπνη Πόλη». Η πρόκληση για τους τοπικούς
αξιωματούχους ήταν η μετάβαση της πόλης σε ένα μοντέλο οικονομικής παραγωγής
όπου θα στηρίζεται στην καινοτομία, στη γνώση και σε ποιοτικές υποδομές για

30 CAGÁŇOVÁ, D., BALOG, M., KNAPČÍKOVÁ, L., SOVIAR, J. & MEZARCıÖZ, S. (2019)
Smart Technology Trends in Industrial and Business Management, Springer.

29 Mikkola, N., Teräs, J. &amp; Olsen, L.S., 2020. The potential of industrial symbiosis as a key driver
of green growth in Nordic regions. Journal of Business Research. Διαθέσιμο Εδώ (τελευταία
πρόσβαση 21/5/2021 22:00) .

28 Mingaleva, Z. et al., Waste Management in Green and Smart Cities: A Case Study … Διαθέσιμο Εδώ
(τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 20:00).

27 Fayomi1, G.U. et al., 2021. IOPscience. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
Διαθέσιμο Εδώ (τελευταία πρόσβαση 21/5/2021 19:30) .
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κατοίκους, επενδυτές και τουρίστες. Ειδικότερα, μόνο το έτος 2014, το Δημοτικό
Συμβούλιο επένδυσε 53,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα που υλοποιήθηκαν την
τετραετία 2011-2014 επέφεραν 43 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομική
δραστηριότητα της πόλης. Τα αποτελέσματα ήταν χαρακτηριστικά. 9.700 τόνοι
διοξειδίου του άνθρακα καθώς και 600.000 λίτρα κατανάλωσης νερού
εξοικονομήθηκαν (Gascó-Hernandez 2018, σελ.50-57)31.

Μεταξύ των μέτρων είναι η δημιουργία της «Συνοικίας 22@». Πρόκειται για
μετασχηματισμό μιας βιομηχανικής ζώνης σε κεντρική επιχειρηματική περιοχή και
σε πόλο ανάπτυξης τεχνολογίας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, πανεπιστημιακά
ιδρύματα, επιχειρήσεις, δεξαμενές σκέψης και τοπικές αρχές συνεργάζονται για την
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την προώθηση της έρευνας, τη
βελτίωση της διαχείρισης του αστικού χώρου και την ενίσχυση της βιωσιμότητας
των επιχειρήσεων (Capdevila και Zarlenga 2015)32. Ως εκ τούτου, η πόλη άλλαξε εκ
θεμελίων την εικόνα της. Εγκαταστάσεις πανεπιστημίων και δεξαμενών σκέψης
μεταφέρθηκαν σε προάστια της Βαρκελώνης, περισσότερες από 4000 νέες μονάδες
στέγασης οικοδομήθηκαν με τουλάχιστον 25% μειωμένο ενοίκιο, νέες αστικές
περιοχές πρασίνου κατασκευάστηκαν και το επίπεδο των παρεχόμενων δημόσιων
υπηρεσιών αναβαθμίστηκε (Bakıcı, Almirall και Wareham 2012 σελ.135-148)33 .
Ακόμα, στις αρχές του 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης εγκαινίασε τη
πλατφόρμα «Decidim Barcelona» με στόχο την ενίσχυση της «διαδικτυακής
συμμετοχής στα κοινά» στο πλαίσιο της οποίας 11.873 προτάσεις τέθηκαν σε
δημόσια διαβούλευση και το 68,7% αυτών εγκρίθηκαν ως δημόσιες πολιτικές για ένα
ευρύ φάσμα αστικών θεμάτων. Πέτυχε, μάλιστα, να κινητοποιήσει περίπου 40.000
πολίτες σε διάστημα δύο ετών από την αρχή της λειτουργίας του (Calzada 2018
σελ.3252)34.

Εκτός από τη υιοθέτηση μηχανισμών που ομοιάζουν στον πυλώνα της «έξυπνης
διακυβέρνησης» όπως τονίστηκε παραπάνω, η Βαρκελώνη πρωτοπορεί και στα
ζητήματα της έξυπνης διαβίωσης. Το σύστημα έξυπνου φωτεινού σηματοδότη για
την αυτόματη παροχή προτεραιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες, η συστηματική
χρήση υβριδικών λεωφορείων για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων καθώς και η
εγκατάσταση αισθητήρων στους δρόμους για τη καθοδήγηση των οδηγών σε
διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης προωθούν την προσπάθεια της πόλης να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και να ενισχύσει το αίσθημα της
οδικής ασφάλειας (Ravindra και άλλοι 2021)35. Σήμερα, 6000 ποδήλατα είναι

35 Ravindra, S., Clein, S., Locke, E., Locke, E., Clein, S. and Clein, S. (2021) The
Technologies That Turned Barcelona Into A Smart City - Barcinno.

34 Calzada, I. (2018) (Smart) Citizens from Data Providers to Decision-Makers? The Case Study of
Barcelona. Sustainability, 10(9)

33 Bakıcı, T., Almirall, E. and Wareham, J. (2012) A Smart City Initiative: the Case of Barcelona.
Journal of the Knowledge Economy, 4(2)

32 Capdevila, I. and Zarlenga, M. (2015) Smart City or Smart Citizens? The Barcelona Case. SSRN
Electronic Journal,.

31 Gascó-Hernandez, M. (2018) Building a smart city. Communications of the ACM, 61(4)
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διαθέσιμα στους πολίτες μέσω της εφαρμογής Bicing, η οποία τους ενημερώνει
σχετικά με τη διαθεσιμότητα καταβάλλοντας μία ετήσια χρέωση. Η εφαρμογή μετρά
πάνω από 120.000 χρήστες (Barcelona Bike Rental System | PBSC Urban Solutions,
2021)36. Επιπρόσθετα, οι κάδοι απορριμμάτων είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες
υπερήχων, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ποσότητα των αποβλήτων και ενημερώνουν
για την πληρότητά τους τις υπηρεσίες του Δήμου μέσα από ένα κεντρικοποιημένο
σύστημα. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν τις διαδρομές συλλογής τους
σύμφωνα με τα δεδομένα, μειώνεται ο χρόνος που δαπανάται για την αποκομιδή
λόγω της βελτιστοποίησης της κίνησης των απορριμματοφόρων και καταναλώνονται
λιγότερα καύσιμα.

Τέλος, ορισμένοι κάδοι συνδέονται απευθείας με υπόγεια αποθετήρια. Τα
απορρίμματα καταλήγουν εκεί και έτσι η ενέργεια που παράγεται από την
αποτέφρωσή τους χρησιμοποιείται στο σύστημα θέρμανσης της πόλης (Bibri και
Krogstie 2020)37.

V. Καταληκτικές Παρατηρήσεις

Για την επίτευξη της μετάβασης προς τις «έξυπνες πόλεις», ιδιαίτερη σημασία
αποκτά η ανάγκη αποδοχής των αλλαγών από την κοινωνία, γεγονός που θα
επιτευχθεί με τη στήριξη και συμμετοχή των ΜΚΟ, των επιχειρηματικών και
καταναλωτικών οργανώσεων, των συνδικάτων, του ακαδημαϊκού κόσμου, των
ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης. Απαιτείται επομένως δράση προκειμένου να κοινοποιηθούν τα οφέλη
των έξυπνων πόλεων και της κυκλικής οικονομίας στους πολίτες, στην καθημερινή
τους ζωή,στο χώρο εργασίας, στα σχολεία και στις τοπικές κοινωνίες. Με στόχο την
ευαισθητοποίηση των πολιτών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό.

37 Bibri, S. and Krogstie, J. (2020) The emerging data–driven Smart City and its innovative applied
solutions for sustainability: the cases of London and Barcelona. Energy Informatics, 3(1)

36 PBSC Urban Solutions. 2021. Barcelona Bike Rental System |
Διαθέσιμο εδώ (τελευταία πρόσβαση 20/5/2021 19:00).
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