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Οι ‘έξυπνες πόλεις’ δημιουργούνται από τη σύγκλιση δύο μεγάλων ρευμάτων της σύγχρονης σκέψης 
για την πόλη:  

• αφενός του επαναπροσδιορισμού της  πόλης μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας, την 
ψηφιακή δικτύωση και αναπαράστασή της, και 

• αφετέρου της κατανόησης της πόλης ως περιβάλλοντος δημιουργικότητας και 
καινοτομίας. 



• Επίπεδο Ι:  
 

Τρία επίπεδα μιας έξυπνης πόλης  



Επίπεδο ΙΙ 

Τρία επίπεδα μιας έξυπνης πόλης  



Επίπεδο ΙΙΙ 

Τρία επίπεδα μιας έξυπνης πόλης  



Τα χαρακτηριστικά των ευφυών πόλεων μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες: 

1.  την έξυπνη διακυβέρνηση 
 
  

Κοινές υποδομές  

Κυβερνητικά 
Δεδομένα  

Υπηρεσίες προς πολίτες    Ανοικτά δεδομένα 

Στοιχεία  
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Πόλεις με έξυπνη διακυβέρνηση στην Ε.Ε.  



 

 

Τα χαρακτηριστικά των ευφυών πόλεων μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες:  

2. την έξυπνη οικονομία, 
 

Πόλεις με έξυπνη οικονομία στην Ε.Ε.  



 

Χρήση σε 
μετακινήσεις  

Ενημέρωση για κίνηση 
στους δρόμους  

Ενημέρωση για 
διαθέσιμα 

δρομολόγια  

Ενημέρωση για 
μετεπιβίβαση  

Οικονομικότερες χρεώσεις με 
χρήση κινητού. 

Επίπεδα 
εξυπηρέτησης  

Επίπεδα 
συλλογής 

δεδομένων  

Διαχείριση και 
έλεγχος 

πληροφοριών  

Διαχείριση 
και 

συντονισμός 

Σύστημα φαναριών για 
προτεραιότητα στα ΜΜΜ 

για την τήρηση των χρόνων 
άφιξης-διαδρομής-

αναχώρησης  

Πλοήγηση για την εύρεση 
της βέλτιστης επιλογής 

μετακίνησης με 
διαφορετικά μέσα  

Τήρηση χρόνων 
μετεπιβίβασης ανάμεσα 

στα διάφορα μέσα 
μετακίνησης  

Σύστημα οικονομικής χρέωσης 
για τους χρήστες όλων των ΜΜΜ 

Υπηρεσίες πλοήγησης  Υπηρεσίες ΜΜΜ  Υπηρεσίες μεταφορών  

Προσωπικά 
δεδομένα- 

Προορισμός και 
θέση χρήστη  

Ανάλυση και εκτίμηση απαιτούμενης 
ενέργειας για τις μετακινήσεις  

Διαχείρηση συστημάτων λειτουργίας ΜΜΜ 

Παροχή 
πληροφοριών για 
εύρεση βέλτιστης 

διαδρομής  

Υπηρεσίες πλοήγησης  

Ανάλυση και εκτίμηση 
μετακινήσεων  

Χρήση 
έξυπνης 
κάρτας  

Παρακολούθηση 
θέσης ΜΜΜ 

Ενημέρωση για 
κατάσταση 
φόρτισης 

ηλεκτρικών 
ΜΜΜ 

Διαχείρηση 
δεδομένων 

έξυπων 
καρτών  

Διαχείρηση έξυπνων 
καρτών 

Διαχείρηση αστικών υποδομών  

Διαχείρηση 
λειτουργίας 

ΜΜΜ 

Διαχείρηση 
στοιχείων 

απαιτούμενης 
ενέργειας για τη 
λειτουργία των 

ΜΜΜ 

Τήρηση  και ενημέρωση 
για χρόνους αφίξεων-

αναχωρήσεων 

Τα χαρακτηριστικά των ευφυών πόλεων μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες: 3. έξυπνη κινητικότητα,  
 
 



 

 

Τα χαρακτηριστικά των ευφυών πόλεων μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες:  

4. το έξυπνο περιβάλλον,  
 

Πόλεις με έξυπνο περιβάλλον στην Ε.Ε.  



 

Τα χαρακτηριστικά των ευφυών πόλεων μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες: 

 5. τους έξυπνους πολίτες,  
 

Πόλεις με έξυπνους πολίτες στην Ε.Ε.  



 

Τα χαρακτηριστικά των ευφυών πόλεων μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες:  

και 6. την έξυπνη διαβίωση.  
 

Πόλεις με έξυπνη διαβίωση στην Ε.Ε.  



Τομείς κλειδιά-δείκτες για την επίτευξη της αειφορίας  
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6ος - Καινοτομία  

5ος -Εφαρμογή  

4ος - Ολοκλήρωση  

3ος - Οργάνωση  

2ος - Διασύνδεση  

1ος - Πράσινη πόλη  

Η πόλη 

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Καινοτομία  

Καινοτομία –   Νέα μοντέλα επιχειρήσεων -   Εργαστήρια– Ασφαλές δίκτυο   

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Εφαρμογές –           e-ενέργεια-       e- μεταφορές    e-δημοκρατία    e-διακυβέρνηση    e-υπηρεσίες   e –κατοικίες 

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Οικονομικά –τεχνικά- 
κοινωνικά ζητήματα 

Διακυβέρνηση  –   Υποδομές -   Θύλακες-  Κληρονομιά –Κάτοικοι – Κοινότητες  

Πρόσβαση  –   Γεωχωρικά δεδομένα- έξυπνος κάνναβος-  Οντολογίες-   Μεταδεδομένα- συνδέσεις μεταξύ συσκευών( cloud)  

Ευφυείς  Αισθητήρες Ασύρματα δίκτυα και Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης  

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- Ύδρευση-αποχέτευση- Πράσινη πόλη- Πράσινα κτίρια- Πράσινες μετακινήσεις 

Διασύνδεση- Wi-Fi,  Δορυφορικές συνδέσεις, 4G, Ethernet, οπτικές ίνες,    



Στρατηγικός σχεδιασμός έξυπνων πόλεων 

Μελέτες περίπτωσης  



InSMART project 

 

 



PLEEC project 

 



STEEP project 



STEP-UP project 



TRANSFORM project 



 

Πρόγραμμα : Έξυπνη Βαρκελώνη  
Στόχος: Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της πόλης   

 Βιώσιμες και αποτελεσματικότερες     
μεταφορές 
 

 Προσέλκυση επιχειρήσεων 
 

 Επίτευξη Κοινωνικής συνοχής, διαφάνειας     
 και ανάπτυξη δημοκρατικής κουλτούρας  
 

 Πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες,     
 παιδεία και πρόνοια 

 

 
Η Τεχνολογία αποτελεί μέσο για: 
  



 

Στόχος  η δημιουργία παραγωγικών περιοχών-γειτονιών με ανθρώπινη κλίμακα που  
•  θα διασυνδέονται, 
•  θα είναι ενεργειακά αυτάρκεις,  
•  θα έχουν  μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα,  και  
• θα βρίσκονται εντός μιας διασυνδεδεμένης με υψηλές ταχύτητες,  μητροπολιτικής περιοχής.  

Πολλές αργές πόλεις εντός της ίδιας έξυπνης πόλης.  

Στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης της 
έξυπνης Βαρκελώνης  



 
1. Νέο δίκτυο για το Δήμο 
2. Δημιουργία  πλατφόρμας λειτουργιών  
3. Εξυπνα δεδομένα 
4. Δίκτυα επόμενης γενιάς (4G) 
5. Έξυπνος φωτισμός  
6. Ενεργειακή αυτάρκεια. 

 

Έξυπνα προγράμματα που πραγματοποιούνται: 

7. Έξυπνη διαχείρηση νερού. 
8. Κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. 
9. Έξυπνη στάθμευση 
10. Έξυπνες μετακινήσεις 
11. Έξυπνοι πολίτες. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!  

 


