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Επιτελική Σύνοψη
Πρόγραμμα: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων
καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας
με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο»
Συνεργαζόμενοι Φορείς:
Δήμος Ελευσίνας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Μονάδα Οικονομική Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την απόδοση
και την ευημερία, να μειώσουν το κόστος και την κατανάλωση πόρων και να συμμετάσχουν
αποτελεσματικότερα και πιο ενεργά στη διαβίωση των πολιτών τους. Σκοπός του Δήμου
Ελευσίνας είναι η δημιουργία έξυπνων και αποδοτικών λύσεων για την υποστήριξη της
αύξησης κεφαλαίου προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία και για την παροχή
καλύτερων υπηρεσιών στους κατοίκους.
Η Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ, έχοντας
συνεργαστεί επί μία δεκαετία με δεκάδες πόλεις έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία ως προς τις
διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Θα μπορέσει επομένως να
συνδράμει με την έρευνά της αποτελεσματικά το Δήμο.
Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος είναι: Η επίτευξη της μετάβασης του Δήμου Ελευσίνας
στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων μέσω ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού οπού θα
περιέχει το μακροχρόνιο σχέδιο δράσης για την ικανοποίηση της συνθήκης. Το σχέδιο δράσης
για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί́ στη βιώσιμη αστική́ κινητικότητα, στις
βιώσιμες γειτονιές και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωμένες
υποδομές και διαδικασίες στους τομείς ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης θα προβλέπονται επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και
ενθάρρυνση της συμμέτοχης του στα κοινά́, καθώς και ανάπτυξη νεών επιχειρηματικών και
χρηματοδοτικών μοντέλων που θα συμβάλουν στην ευρεία διάδοση και ανάπτυξη λύσεων
υπέρ των έξυπνων πόλεων.
Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του παρόντος παραδοτέου είναι τα εξής:
Στάδιο 1ο: Επισκόπηση της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας.
Πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές ως προς τις έξυπνες πόλεις, τα
δίκτυα έξυπνων πόλεων αλλά και τα μοντέλα αξιολόγησης τους.
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Στάδιο 2ο: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ελευσίνας.
Δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με στόχο τη συλλογή δεδομένων για τη λεπτομερή
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ελευσίνας στους τομείς που περιέχονται
στο μοντέλο των έξυπνων πόλεων.
Στάδιο 3ο: Καταγραφή Παραδειγμάτων Έξυπνων Πόλεων
Παρουσιάζονται οι δράσεις και οι στρατηγικές που έχουν ακολουθήσει τόσο Ευρωπαϊκές
πόλεις όσο και Ελληνικές πόλεις.
Στάδιο 4ο: Ανάπτυξη του Μοντέλου Αξιολόγησης «Μικρών» Έξυπνων Πόλεων
Αναπτύχθηκε το μοντέλο αξιολόγησης για μικρές έξυπνες πόλεις, με κατοίκους κάτω των
50.000, καταλήγοντας στη δημιουργία του αποτυπώματος της έξυπνης πόλης
Στάδιο 5ο: Εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στο Δήμο Ελευσίνας
Το μοντέλο εφαρμόστηκε στο Δήμο Ελευσίνας με βάση τα δεδομένα που είχαν καταγραφεί για
το Δήμο και υπολογίστηκε το αποτύπωμά του ως έξυπνη πόλη.
Στάδιο 6ο: Προτάσεις Δράσεων για τη βελτίωση του αποτυπώματος του Δήμου
Προτείνονται μια σειρά από δράσεις για όλα τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά της έξυπνης
πόλης που στόχο έχουν τη βελτίωση του προφίλ του Δήμου.

Δομή του Παραδοτέου
Το παρόν παραδοτέο αποτελείται από πέντε κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
τα εισαγωγικά στοιχεία για το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο του Σχεδίου Δράσης. Στο
Κεφάλαιο 2 γίνεται ανάλυση της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας. Παράλληλα
αναφέρονται παραδείγματα έξυπνων πόλεων που έχουν υλοποιηθεί τόσο σε Ευρωπαϊκές
πόλεις όσο σε Ελληνικές πόλεις, καθώς επίσης, περιγράφονται οι πιο συνηθισμένες δράσεις
προς την κατεύθυνση των έξυπνων πόλεων. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται
υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία με αναφορά σε ενδεικτικά ανοικτά ευρωπαϊκά
προγράμματα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης για
«μικρές» έξυπνες πόλεις, ενώ στο κεφάλαιο 4 το προτεινόμενο μοντέλο εφαρμόζεται στο Δήμο
Ελευσίνας δημιουργώντας έτσι το αποτύπωμα του Δήμου ως έξυπνη πόλη. Τέλος, μέσα από το
πέμπτο κεφάλαιο προτείνονται αναλυτικά δράσεις που θα βοηθήσουν το Δήμο να βελτιώσει
το έξυπνο αποτύπωμά του.
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1. Εισαγωγή
1.1. Η έννοια των έξυπνων πόλεων
Οι πόλεις αποτελούν το επίκεντρο όλων των στρατηγικών που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη. Σήμερα πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις και προβλέπεται
ότι μέχρι το 2050 το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα βρίσκεται στα αστικά κέντρα
(Miloševic, 2019). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα νέο μοντέλο πόλης που βασίζεται σε
έξυπνους στόχους αντί για απλώς στόχους βιωσιμότητας. Η «έξυπνη» πόλη στοχεύει στην
παροχή υπηρεσιών βασισμένες στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας (ΤΠΕ). Παρόλο που όπως φαίνεται κυρίαρχο ρόλο στο προφίλ των έξυπνων
πόλεων έχουν οι υποδομές, καθοριστική είναι, επίσης, και η συμμετοχή των πολιτών.
Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί «έξυπνων πόλεων».
Μια σειρά εννοιολογικών παραλλαγών επικρατεί συχνά με την αντικατάσταση του «έξυπνου»
με εναλλακτικά επίθετα, π.χ. «ευφυής» ή «ψηφιακή». Η ετικέτα «έξυπνη πόλη» είναι μια
ασαφής έννοια και χρησιμοποιείται με τρόπους που δεν είναι πάντα συνεπείς. Δεν υπάρχει,
ούτε μοναδικό πρότυπο πλαισίωσης, ούτε ένας για κάθε χρήση ορισμός μιας έξυπνης πόλης
(Albino et al. , 2015).
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1990. Εκείνη την εποχή, δόθηκε
έμφαση στη σημασία των νέων ΤΠΕ όσον αφορά τις σύγχρονες υποδομές εντός των πόλεων. Το
California Institute for Smart Communities ήταν μεταξύ των πρώτων που επικεντρώθηκε στο
πώς οι κοινότητες θα μπορούσαν να γίνουν έξυπνες και το πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια
πόλη με εργαλείο την πληροφορική (Hollands, 2008).
Μερικά χρόνια αργότερα, το Κέντρο Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Οτάβα άρχισε να
επικρίνει την ιδέα των «έξυπνων πόλεων» ως πολύ τεχνικά προσανατολισμένη. Στην ανάγνωση
αυτή, η «έξυπνη πόλη» θα πρέπει να έχει μια προσέγγιση ισχυρά προσανατολισμένη στη
διακυβέρνηση, η οποία να δίνει έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικό κεφαλαίο
και οι σχέσεις στην αστική ανάπτυξη.
Ωστόσο, η ετικέτα «έξυπνη πόλη» διαχέεται στα πρώτα χρόνια του νέου αιώνα ως φαινόμενο
«αστικής σήμανσης». Πριν από μερικά χρόνια, οι ερευνητές άρχισαν να ζητούν από τις
πραγματικές «έξυπνες πόλεις» να δείξουν τις πολλές πτυχές που κρύβονται πίσω από μια
αυτοπροσδιοριστική απόδοση της ετικέτας της «έξυπνης πόλης» (Nam and Pardo, 2011).
Οι Nam και Pardo (Harrison et al.2010) διερεύνησαν τις πιθανές σημασίες του όρου «έξυπνη»
στο πλαίσιο μιας «έξυπνης πόλης». Ειδικότερα, στη γλώσσα του μάρκετινγκ, η «εξυπνάδα» είναι
ένας όρος πιο φιλικός προς το χρήστη απ’ ότι ο πιο ελιτιστικός όρος «ευφυΐα», ο οποίος γενικά
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περιορίζεται στο να έχεις γρήγορο νου και να ανταποκρίνεσαι στην ανάδραση. Άλλες ερμηνείες
υποδηλώνουν ότι ο όρος «έξυπνη» εμπεριέχει τον όρο «ευφυής», επειδή η εξυπνάδα γίνεται
αντιληπτή μόνο όταν ένα ευφυές σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών.
Ο Harrison (Ballas, 2013), σε ένα εταιρικό έγγραφο της IBM, δήλωσε ότι ο όρος «έξυπνη πόλη»
περιγράφει μια «οργανωμένη, διασυνδεδεμένη και ευφυή πόλη». Ο όρος «οργανωμένη»
αναφέρεται στην ικανότητα λήψης και ενσωμάτωσης ζωντανών δεδομένων (πραγματικού
κόσμου) μέσω της χρήσης αισθητήρων, μετρητών, οικιακών συσκευών, προσωπικών συσκευών
και άλλων παρόμοιων αισθητήρων. Ως «διασυνδεδεμένη» νοείται η ενσωμάτωση αυτών των
δεδομένων σε μια υπολογιστική πλατφόρμα που επιτρέπει την επικοινωνία αυτών των
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών πόλης. Ο όρος «ευφυής» αναφέρεται στη
συμπερίληψη σύνθετων υπηρεσιών ανάλυσης, μοντελοποίησης, βελτιστοποίησης και
απεικόνισης έτσι ώστε να λαμβάνονται καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις.
Στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού, ο όρος «έξυπνη πόλη» αντιμετωπίζεται συχνά ως
ιδεολογική διάσταση σύμφωνα με την οποία η εξυπνάδα συνεπάγεται στρατηγικές
κατευθύνσεις. Οι κυβερνήσεις και οι δημόσιοι φορείς σε όλα τα επίπεδα υιοθετούν την έννοια
της εξυπνάδας για να διακρίνουν τις πολιτικές και τα προγράμματά τους με στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους και τη
δημιουργία ευτυχίας (Giffinger et al, 2007).
Οι συγγραφείς βασίζονται στις παραδοσιακές και νεοκλασικές θεωρίες της αστικής εξέλιξης και
ανάπτυξης : περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, μεταφορές και οικονομία των Τεχνολογιών
Πληροφορικής κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ), φυσικοί πόροι, ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο,
ποιότητα ζωής και συμμετοχή των μελών της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, στην προηγούμενη λίστα των συστατικών στοιχείων μιας «έξυπνης
πόλης», είναι η συμπερίληψη της «ποιότητας ζωής». Αυτό το στοιχείο τονίζει τον ορισμό μιας
«έξυπνης πόλης» ως πόλης που αυξάνει την ποιότητα ζωής των πολιτών της (Shapiro, 2006).
Ωστόσο, πολλοί ερευνητές διατείνονται ότι η ποιότητα ζωής μπορεί να μην αντιπροσωπεύει μια
ξεχωριστή διάσταση μιας «έξυπνης πόλης», καθώς όλες οι ενέργειες που αφορούν άλλους
τομείς θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής, έτσι ώστε η τελευταία να
αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).
Συνοψίζοντας η έξυπνη πόλη είναι το μέρος εκείνο που παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες
γίνονται πιο αποδοτικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών
προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων.
Η έννοια της Έξυπνης Πόλης έχει αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκή στρατηγική και αποτελεί μέρος
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη και παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη (OECD, 2013).
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1.2. Τα 6 χαρακτηριστικά των Έξυπνων πόλεων
Όλες οι παραπάνω δημοσιεύσεις έχουν ως κοινό παρανομαστή τους 6 βασικά χαρακτηριστικάπυλώνες που περιγράφουν τις έξυπνες πόλεις, όπως είχε αναλυθεί και στο παραδοτέο Β1. Τα
χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης διακρίνονται στην παρακάτω Εικόνα1:

Έξυπνη Πόλη

Έξυπνη
Οικονομία

Έξυπνο
Περιβάλλον

Έξυπνη
Διακυβέρνηση

Έξυπνη
Διαβίωση

Έξυπνη
Κινητικότητα

Έξυπνοι
Άνθρωποι

Εικόνα 1.1 Τα χαρακτηριστικά της Έξυπνης Πόλης

Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy): Είναι η οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία, στην
επιχειρηματικότητα, στην οικονομική εικόνα και τα εμπορικά σήματα, στην ευελιξία στην αγορά
εργασίας, την ένταξή της στις διεθνείς αγορές, έχοντας παράλληλα τη ικανότητα να μπορεί να
μετασχηματίζεται (Giffinger, 2008, Monfaredzadeh & Berardi, 2015). Μία πόλη με υψηλό βαθμό
ανταγωνιστικότητας θεωρείται ότι έχει έναν από τους βασικούς παράγοντες για μια έξυπνη
πόλη (Giffinger, 2013). Ωστόσο η ανταγωνιστικότητα είναι μία ολιστική έννοια. Η οικονομική
ανάπτυξη, το επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, τα θεσμικά όργανα, η ποιότητα του
ανθρώπινου δυναμικού, οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και η ποιότητα της διακυβέρνησης είναι
όλα απαραίτητα για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης με παράλληλη διασφάλιση της
υπάρχουσας και μελλοντικής ανταγωνιστικότητας (Economist Intelligence Unit (EIU), 2013).
Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment): Το έξυπνο περιβάλλον χαρακτηρίζεται την έλλειψη
της ρύπανσης, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και την ελκυστικότητα του φυσικού
περιβάλλοντος (Monfaredzadeh & Berardi, 2015). Οι ορισμοί των έξυπνων πόλεων
υπογραμμίζουν ως σημαντικές πτυχές της βιωσιμότητας την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείριση
των πόρων και την ενεργειακή απόδοση (Albino, 2015).
Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance): Αφορά το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών, τη
αύξηση της αποτελεσματικότητας, την κινητή εργασία και τη συνεχή βελτίωση μέσω της
καινοτομίας. Αφορά, επίσης, τη χρήση της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη
του καλύτερου προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων. Περιλαμβάνει ακόμη τη βελτίωση
των δημοκρατικών διαδικασιών και του τρόπου παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς
επίσης και την e-διακυβέρνηση και την αύξηση της αποδοτικότητας (Giffinger, 2013),
(Monfaredzadeh & Berardi, 2015).
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Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living): Η έξυπνη διαβίωση βελτιώνει την ποιότητα της ζωής
μετατρέποντας το σπίτι, το χώρο εργασίας, τις μεταφορές και τις υποδομές ενέργειας σε
«έξυπνα» περιβάλλοντα. Με την έξυπνη διαβίωση αυξάνεται η κατανόηση για το πώς
αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι και η τεχνολογία, αναλύοντας κοινωνικές συμπεριφορές, δεδομένα
τεχνολογίας και επικοινωνίας. Επιπλέον, στην ποιότητα της ζωής λαμβάνονται υπόψη η
διαθεσιμότητα των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τα τουριστικά αξιοθέατα, η
κοινωνική συνοχή και η προσωπική ασφάλεια. Αστικός σχεδιασμός όπου η ευημερία των
κατοίκων έρχεται έχει δευτερεύοντα ρόλο δεν είναι έξυπνος (Tahir and Malek, 2016).
Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility): Η έξυπνη κινητικότητα αναφέρεται στην τοπική και
εθνική προσβασιμότητα, στη διαθεσιμότητα ΤΠΕ, και γενικότερα στα σύγχρονα, βιώσιμα και
ασφαλή συστήματα μεταφοράς (Monfaredzadeh & Berardi, 2015).
Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People): Το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, η ευελιξία, η
δημιουργικότητα, ο κοσμοπολιτισμός και η συμμετοχή στη δημόσια ζωή είναι κριτήρια που
καθορίζουν το είδος των ανθρώπων που έχει ανάγκη μία έξυπνη πόλη (Monfaredzadeh &
Berardi, 2015). Περιλαμβάνονται, επίσης, παράγοντες όπως το επίπεδο των προσόντων, η δια
βίου μάθηση, η πολυφωνία, η ευελιξία, η δημιουργικότητα και το ανοιχτό πνεύμα (Giffinger,
2013).

→ Μία Έξυπνη Πόλη είναι μία πόλη που έχει άριστες επιδόσεις και στα 6 αυτά
χαρακτηριστικά.
Το κάθε χαρακτηριστικό περιλαμβάνει ένα πλήθος από παράγοντες που το διαμορφώνουν και
κατ’ επέκταση ο κάθε παράγοντας περιγράφεται από κρίσιμους δείκτες. Στη βιβλιογραφία
υπάρχει πληθώρα παραγόντων και δεικτών αντίστοιχα, που θα αναλυθούν στο Κεφάλαιο 2.
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1.3. Η ανάγκη ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αξιολόγησης
Η έννοια της σύγκρισης των πόλεων με τη χρήση καθορισμένων κριτηρίων είναι μία γνώριμη
προσέγγιση. Παρόλα αυτά ο όρος «έξυπνη πόλη» δεν αντιμετωπίζεται πάντα με ολιστική
προσέγγιση. Στην πλειοψηφία των παραδειγμάτων τονίζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
των τομέων της αστικής ανάπτυξης (Giffinger and Gudrun, 2010).
Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μερικές δημοσιεύσεις που προτείνουν μεθόδους
αξιολόγησης έξυπνων πόλεων, περιλαμβάνοντας κριτήρια και για τα 6 χαρακτηριστικά μιας
έξυπνης πόλης, συνοδευόμενες από μελέτες περιπτώσεων.
Στον Πίνακα 1.1 παρατίθενται μελέτες που περιλαμβάνουν σχετικά συστήματα αξιολόγησης
έξυπνων πόλεων με τις εφαρμογές τους:
Πίνακας 1.1 Δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν μεθόδους αξιολόγησης έξυπνων πόλεων

A/A
1

2
3
4
5

6

7

8
9

Τίτλος Δημοσίευσης
L. Shen, Z. Huang, S.W. Wong, S. Liao, Y. Lou. A holistic
evaluation of smart city performance in the context of
China, Journal of Cleaner Production 200 (2018) 667679
Giffinger R., C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N.
Pichler-Milanović, E. Meijers, Smart cities, Ranking of
European medium-sized cities (2007)
D. J. Alibegović, M. Šagovac. Evaluating Smart City
Indicators: A tool for Strategic Decision-making for
Croatian Large Cities SmartEIZ – H2020-TWINN-(2015)
G.C. Lazaroiu, M. Roscia. Definition methodology for
the smart cities model, Energy 47 (2012) 326-332
V. Albino, U. Berardi & R.M. Dangelico (2015) Smart
Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and
Initiatives, Journal of Urban Technology, 22:1, 3-21
P. Lombardi, S. Giordano, H. Farouh & W. Yousef.
(2012) Modelling the smart city performance,
Innovation: The European Journal of Social Science
Research, 25:2, 137-149
A. Huovila, P. Bosch, M. Airaksinen, Comparative
analysis of standardized indicators for Smart
sustainable cities: What indicators and standards to
use and when? Cities 89 (2019) 141–153
A. Akande, P. Cabral, S. Casteleyn. Assessing the Gap
between Technology and the Environmental
Sustainability of European Cities (2019)
M.R. Miloševi´, D.M. Miloševi´c, D.M. Stevic and A.D.
Stanojevic Smart City: Modeling Key Indicators in
Serbia Using IT2FS (2019)

Μέθοδος

Μελέτη
Περίπτωσης

Εντροπίας

44 πόλεις στην Κίνα

Z μετασχηματισμός

70 πόλεις στην
Ευρώπη

Principal Component
Analysis (PCA)

25 πόλεις στην
Κροατία

Z μετασχηματισμός,
fuzzy logic

10 πόλεις στην
Ιταλία

Review

Review

triple helix model

-

qualitative content
analysis

-

Principal
Component Analysis Χώρες της Ευρώπης
(PCA), Cluster analysis
Multi-criteria decision
making (MCDM)

Πόλεις στη Σερβία
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10
11
12
13

14

A. Akande, P. Cabral, P. Gomes, S. Casteleyn. The
Lisbon ranking for smart sustainable cities in Europe,
Sustainable Cities and Society 44 (2019) 475–487
R. Giffinger, H. Gudrun. SMART CITIES RANKING: AN
EFFECTIVE INSTRUMENT FOR THE POSITIONING OF
CITIES? (2010)
EUROPEAN
UNION-ESPON
1.2.1-(TRANSPORT
INDICATORS)
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Pichler-Milanovic,
N. & Meijers, E. (2013). Vienna University of
Technology SRF Centre of Regional Science.
http://www.smartcities.eu/team_1.html.
Tahir Z., Malek J.A. (2016). Main Criteria in the
deveropment of Smart Cities determined using
Analytical Method. Journal of the Malaysian Institute
of Planners Vol. XIV, 1-14
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principal component
analysis (PCA)

28 πρωτεύουσες της
Ευρώπης

Review

Review

-

European Union

Z μετασχηματισμός

71 πόλεις στην
Ευρώπη

AHP

2 πόλεις στη
Μαλαισία

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω δημοσιεύσεων είναι η προσπάθειά τους να
δημιουργήσουν μοντέλα αξιολόγησης έξυπνων πόλεων επιλέγοντας τους κατάλληλους δείκτες
αξιολόγησης. Όπως φαίνεται και στον πίνακα δεν υπάρχει μία κοινή μέθοδος που να
χρησιμοποιείται από κοινού σε όλες τις δημοσιεύσεις.
Οι Shen et al. (2017) παρουσιάζουν μια ολιστική αξιολόγηση των έξυπνων πόλεων στην Κίνα. Οι
δείκτες αξιολόγησης της μελέτης επιλέγονται με ανασκόπησης βιβλιογραφίας και μέσω
συνεντεύξεων. Δεδομένα για τους δείκτες έχουν συλλεχθεί από 44 έξυπνες πόλεις της Κίνας.Η
μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί από τη συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελείται από τρεις
διαδικασίες, όπως παρατίθεται παρακάτω:
Αρχικά, δημιουργείται μια ολική προσέγγιση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των δεικτών
στην μέτρηση της επίδοσης των έξυπνων πόλεων. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βαρύτητες
ανάμεσα στους δείκτες. Στο τελικό στάδιο της συγκεκριμένης μελέτης παρατίθενται οι
επιδόσεις των πόλεων της Κίνας ως προς τις έξυπνες πόλεις.
Οι τιμές των βαρυτήτων είναι ανάλογες με την σημαντικότητα του κάθε δείκτη και στη
συγκεκριμένη δημοσίευση χρησιμοποιείται η μέθοδος της εντροπίας προκειμένου να
καθοριστούν οι βαρύτητες των δεικτών. Η μέθοδος της εντροπίας χρησιμοποιήθηκε πρώτη
φορά στη θερμοδυναμική από τον Shannon το έτος 1948. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή
ότι όταν η διαφορά της τιμής μεταξύ των αντικειμένων των δεικτών που είναι υπό αξιολόγηση
είναι υψηλή, τότε η εντροπία του δείκτη είναι χαμηλή. Μια χαμηλή τιμή της εντροπίας του
δείκτη σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρέχει πιο χρήσιμες πληροφορίες, και ότι η
βαρύτητα του συγκεκριμένου δείκτη θα πρέπει να είναι αντίστοιχα υψηλή (Jha and Singh,
2008). Προηγούμενες μελέτες έδειξαν επίσης ότι η μέθοδος της εντροπίας είναι
αποτελεσματική στο να ληφθεί η απόφαση της βαρύτητας ανάμεσα στους δείκτες προκειμένου
να δημιουργηθεί μια αξιολόγηση απόδοσης με βάση της τους δείκτες (Shemshadi, 2011).
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Η μέθοδος της τεχνικής Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
έχει επιλεγεί για να κάνει την αξιολόγηση της απόδοσης της έξυπνης πόλης. Η μέθοδος TOPSIS,
αναπτύχθηκε από τους Hwang and Yoon (1981), είναι μία χρήσιμη μέθοδος αξιολόγησης,
ranking και σύγκρισης εναλλακτικών (ή δείγματος πόλεων στη συγκεκριμένη μελέτη) ανάμεσα
σε ένα σύνολο δεικτών (Opricovic and Tzeng, 2004; Hwang and Yoon, 1981; Ji, 2015). Στη
μέθοδο TOPSIS δύο Ευκλείδειες αποστάσεις από κάθε εναλλακτική (ή δείγμα πόλης) πρέπει να
προσδιοριστούν: η πρώτη είναι η απόσταση από μια εναλλακτική (ή δείγμα πόλης) από το
ιδανικό σημείο, και η δεύτερη είναι η απόσταση από μια εναλλακτική (ή δείγμα πόλης) από το
όχι ιδανικό σημείο. Το ιδανικό σημείο είναι το σημείο εκείνο που αντιστοιχεί στις τιμές της
καλύτερης επίδοσης από μία εναλλακτική (ή ένα δείγμα πόλεων) ανάμεσα σε όλους τους
δείκτες, ενώ από την άλλη το όχι ιδανικό σημείο είναι το σημείο εκείνο που αντιστοιχεί στις
τιμές της χειρότερης επίδοσης από μία εναλλακτική (ή ένα δείγμα πόλεων) ανάμεσα σε όλους
τους δείκτες. Έπειτα, με την ενσωμάτωση των δύο Ευκλείδειων αποστάσεων θα προκύψει ένας
συντελεστής εγγύτητας που θα υποδεικνύει τη συνολική επίδοση μιας εναλλακτικής επιλογής (ή
δείγματος πόλης).Οι Cristian and Roscia (2012) πραγματεύoνται ένα μοντέλο για τον
υπολογισμό των δεικτών της "έξυπνης πόλης". Οι επιλεγμένοι δείκτες δεν είναι ομοιογενείς και
περιέχουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Η δημοσίευση ασχολείται με τον υπολογισμό των
βαρών για τους εν λόγω δείκτες. Η μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί από τη συγκεκριμένη
δημοσίευση αποτελείται από τις διαδικασίες που παρατίθενται παρακάτω:
Το σύστημα αυτό έχει δημιουργηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν οι έξυπνες πόλεις. Το
συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης δημιουργήθηκε προκειμένου να συγκριθούν οι διάφοροι
δείκτες των έξυπνων πόλεων, κάτι το οποίο για να γίνει χρειάζεται αρχικά μια τυποποίηση.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την τυποποίηση των τιμών των δεικτών είναι ο
μετασχηματισμός z.
Μέσω αυτής της μεθόδου μετατρέπονται όλες οι τιμές των ενδείξεων σε τυποποιημένες τιμές
με μέσο όρο 0 και τυπική απόκλιση 1. Για την απόκτηση των αποτελεσμάτων στο επίπεδο των
δεικτών, των χαρακτηριστικών και κάθε τελικού αποτελέσματος της πόλης, απαιτείται η
συγκέντρωση των τιμών στο επίπεδο των δεικτών. Για τη συγκέντρωση των τιμών των δεικτών,
λαμβάνεται υπόψη ένα ποσοστό κάλυψης για κάθε δείκτη. Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από
έναν δείκτη ο οποίος καλύπτεται και από τις 70 πόλεις επομένως έχει λίγο περισσότερο βάρος
από έναν διαφορετικό δείκτη που καλύπτει μόνο 60 πόλεις.
Εκτός από αυτή τη μικρή διόρθωση, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε όλα τα επίπεδα
χωρίς οποιαδήποτε στάθμιση.
Η άθροιση γίνεται προσθετικά, αλλά διαιρείται δια του αριθμού των προστιθέμενων αξιών.
Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση και των πόλεων που δεν καλύπτουν όλους τους δείκτες. Τα
αποτελέσματά τους υπολογίζονται με τις διαθέσιμες τιμές.
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Τέλος, είναι απαραίτητο να παρέχεται μια καλή κάλυψη σε όλες τις πόλεις προκειμένου να
προκύπτουν εύλογα αποτελέσματα. Για τις 70 πόλεις και 74 δείκτες, επιτυγχάνεται ποσοστό
κάλυψης 87%.
Tahir Z. and Malek J.A. (2017) παρουσιάζουν προϋποθέσεις που πρέπει να έχει μια έξυπνη πόλη
προκειμένου να χρησιμοποιήσει την μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχίας (Analytic Hierarchy
Process AHP) με την οποία αποκτούν βαρύτητες τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα
για την ανάπτυξή της ως προς το κομμάτι των έξπνων πόλεων. Το έξυπνο περιβάλλον και η
έξυπνη κινητικότητα βρέθηκαν να είναι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας έξυπνης
πόλης. Οι πραγματικές τιμές που διαμορφώνουν τις έξυπνες πόλεις βασίζονται στην ισορροπία
των παραγόντων όπως οι έξυπνες περιβαλλοντικές πρακτικές, η έξυπνη διακυβέρνηση, η
έξυπνη διαβίωση, η έξυπνη κινητικότητα, οι έξυπνοι άνθρωποι και η έξυπνη οικονομία. Αυτά τα
κύρια βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν τις τεχνολογίες
που συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδίου για τη μετάβαση σε μια έξυπνη πόλη.
Σε αυτή τη μελέτη, προκειμένου να καθοριστεί η κατάταξη των κριτηρίων για την ανάπτυξη
έξυπνων πόλεων, το ερευνητικό πρόβλημα χωρίστηκε σε τρία ιεραρχικά επίπεδα, ξεκινώντας
από το υψηλότερο επίπεδο, και ακολουθούνται από κριτήρια και εναλλακτικές λύσεις στα
κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Η επιλογή των ουσιωδών πληροφοριών και κριτηρίων βασίστηκε
στην βιβλιογραφία και την ανατροφοδότηση από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Για την
αρχική κατανόηση των κριτηρίων και των στοιχείων των έξυπνων πόλεων, τα πρωτογενή
δεδομένα ήταν που συλλέχθηκαν από τους ερευνητές μέσω ερωτηματολογίων και
συνεντεύξεων στον τομέα αυτό.
Η έρευνα βασίστηκε στην αντίληψη 464 ερωτηθέντων στις πόλεις Cyberjaya και Putrajaya για να
καθοριστεί η κατάταξη των κριτηρίων για την ανάπτυξη του μοντέλου για τις έξυπνες πόλεις. Η
συλλογή δεδομένων για τις συνεντεύξεις περιελάμβανε τη συμμετοχή 5 εμπειρογνωμόνων. Η
ομάδα συνέντευξης αποτελούνταν από εμπειρογνώμονες που έχουν γνώση σχετικά με τις
έξυπνες πόλεις αυτής της μελέτης. Τρεις από τους ειδικούς ήταν από το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Πόλης και Χωροταξίας της Χερσονήσου της Μαλαισίας και δύο ήταν από το πεδίο
της ειδικής εκπαίδευσης των έξυπνων πόλεων. Επιπλέον, η τεχνική AHP εφαρμόστηκε για τον
προσδιορισμό της βαρύτητας για κάθε κριτήριο των έξυπνων πόλεων μέσω ερωτηματολογίων
και συνεντεύξεων. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, κάθε στοιχείο σε ένα ιεραρχικό επίπεδο
συγκρίνεται σε ζεύγος με ένα άλλο στοιχείο σε επίπεδο ιεραρχίας πάνω από αυτό. Το AHP
επιτρέπει μια συστηματική αξιολόγηση της σταθμίσεως κάθε στοιχείου προετοιμάζοντας έτσι
μια δομή που να επιτρέπει την εξεύρεση λύσης στο ερευνητικό ερώτημα.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω δημοσιεύσεων είναι ότι αφορούν πόλεις με
κατοίκους από 100.000 έως 500.000 κατοίκους.
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1.4. Ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης της Έξυπνης Πόλης με βάση τα Ελληνικά δεδομένα
Στην Ελλάδα φαίνεται ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στα νέα
δεδομένα των έξυπνων πόλεων με αργά βήματα κάνοντας στρατηγικούς σχεδιασμούς και
υλοποιώντας έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Δήμος της Αθήνας. Παρόλα αυτά για
τους μικρούς Δήμους και τους Δήμους που βρίσκονται στην επαρχία ακόμα δεν υπάρχουν
κάποια δεδομένα για δράσεις που ακολουθούνται από συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό.
Το 95,5% των Δήμων της Ελλάδας, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν είναι
μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έχουν πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων και μπορούν να
χαρακτηριστούν ως «μικρές» πόλεις. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες
που να αναφέρονται στην αξιολόγηση μικρών έξυπνων πόλεων. Τα περισσότερα μοντέλα
αξιολόγησης απευθύνονται σε πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500.000 κατοίκων και αυτά
τα μοντέλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελληνική Επικράτεια, παρά μόνο στα μεγάλα
αστικά κέντρα.
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μοντέλου αξιολόγησης για
μικρές πόλεις και Δήμους, με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων. Το μοντέλο που θα
αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει δείκτες που θα αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες των πόλεων
αυτών και παράλληλα θα μπορεί να έχει καθολική εφαρμογή σε πόλεις με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Απώτερος στόχος του μοντέλου είναι η κάθε πόλη να αποκτήσει ένα
αποτύπωμα έξυπνης πόλης ενώ ταυτόχρονα να υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με
το που υστερεί ή υπερτερεί ως προς τον τομέα των έξυπνων πόλεων. Με τη χρήση του μοντέλου
θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου μικρών έξυπνων πόλεων με σκοπό την
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων αλλά και καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων.
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2. Επισκόπηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας
2.1. Κριτήρια Αξιολόγησης Έξυπνων Πόλεων (Smart City Indicators)
Τα έξι (6) χαρακτηριστικά της έξυπνης πόλης είναι: η Έξυπνη Οικονομία, το Έξυπνο Περιβάλλον,
η Έξυπνη Διακυβέρνηση, η Έξυπνη Διαβίωση, η Έξυπνη Κινητικότητα και οι Έξυπνοι Άνθρωποι.
Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση τα έξι (6) παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούνται
από 36 τομείς που με τη σειρά τους απαρτίζονται από 136 δείκτες. Οι τομείς αυτοί είναι οι
ακόλουθοι:
2.1.1.

Έξυπνο Περιβάλλον

Το Έξυπνο Περιβάλλον αποτελείται από 4 τομείς, την προσέλκυση των φυσικών συνθηκών, την
βιώσιμη διαχείριση πόρων, την οικολογική συνείδηση και τον ενσωματωμένο δείκτη ρύπανσης
της ατμόσφαιρας (Shen et al., 2018), (Alibegović et al., 2015), (Lazaroiu et al., 2012), (Lombardi
et al., 2012), (Miloševi´ et al., 2019), (Akande et al., 2019).
Αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2.1:
Πίνακας 1.1 Τομείς Έξυπνο Περιβάλλον

Έξυπνο Περιβάλλον

2.1.2.

Τομείς
προσέλκυση των φυσικών συνθηκών
βιώσιμη διαχείριση πόρων
οικολογική συνείδηση
ενσωματωμένο δείκτη ρύπανσης της ατμόσφαιρα

Έξυπνη Οικονομία

Η Έξυπνη Οικονομία αποτελείται από 6 τομείς, το πνεύμα καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα,
την οικονομική εικόνα και τα εμπορικά σήματα, την παραγωγικότητα, την ευελιξία της αγοράς
εργασίας και την ενσωμάτωση στις διεθνές αγορές (Shen et al., 2018), (Alibegović et al., Lazaroiu
et al., 2012), (Lombardi et al., 2012), (Miloševi´ et al., 2019).
Αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.2:
Πίνακας 2.2 Τομείς Έξυπνης Οικονομίας

Έξυπνη Οικονομία

Τομείς

Πνεύμα καινοτομίας
Επιχειρηματικότητα
Οικονομική εικόνα και εμπορικά σήματα
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Παραγωγικότητα
Ευελιξία της αγοράς εργασίας
Ενσωμάτωση στις διεθνές αγορές
2.1.3.

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση αποτελείται από 8 τομείς, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τις
δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, τη διαφανή διακυβέρνηση, τις πολιτικές στρατηγικές και
προοπτικές, τη διαδικτυακή διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη διακυβέρνηση, τις
δημοτικές δαπάνες και τέλος την πλατφόρμα συναλλαγών δημόσιων πόρων (Shen et al.,2018),
(Lombardi et al., 2012), (Akande et al. 2019).
Αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.3:
Πίνακας 2.3 Τομείς Έξυπνη Διακυβέρνηση

Έξυπνη Διακυβέρνηση

2.1.4.

Τομείς
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
Δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες
Διαφανής διακυβέρνηση
Πολιτικές στρατηγικές και προοπτικές
Διαδικτυακή διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Διακυβέρνηση
Δημοτικές δαπάνες
Πλατφόρμα συναλλαγών δημόσιων πόρων

Έξυπνοι Άνθρωποι

Οι Έξυπνοι Άνθρωποι αποτελούνται από 9 τομείς, το επίπεδο του διαδικτύου των πολιτών, την
κοινωνική και εθνική πολυφωνία, την ευκαμψία, τη δημιουργικότητα, το ανοιχτό μυαλό των
πολιτών, τη συμμετοχή στα κοινά, το επίπεδο εξειδίκευσης, τη διά βίου μάθηση και τέλος την
προώθηση της λειτουργίας της πόλης (Shen et al., 2018), (Lombardi et al., 2012), (Alibegović et
al., 2015), (Akande et al., 2019).
Αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.4:
Πίνακας 2.4 Τομείς Έξυπνοι Άνθρωποι

Έξυπνοι Άνθρωποι

Τομείς
επίπεδο διαδικτύου πολιτών
Κοινωνική και εθνική πολυφωνία
Ευκαμψία
Δημιουργικότητα
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Ανοιχτό μυαλό πολιτών
Συμμετοχή στα κοινά
Επίπεδο εξειδίκευσης
Δια βίου Μάθηση
Προώθηση της λειτουργίας της πόλης
2.1.5.

Έξυπνη Κινητικότητα

Η Έξυπνη Κινητικότητα αποτελείται από 5 τομείς, την τοπική προσβασιμότητα, την διεθνή
προσβασιμότητα, την διαθεσιμότητα της δομής πληροφορικής, την δημόσια Βάση δεδομένων
και τα Βιώσιμα, καινοτόμα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα (Shen et al., 2018), (Alibegović
et al., 2015), (Lazaroiu et al., 2012), (Lombardi et al., 2012), (Miloševi´ et al., 2019) ,European
Union).
Αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.5:
Πίνακας 2.5 Τομείς Έξυπνη Κινητικότητα

Έξυπνη Κινητικότητα

2.1.6.

Τομείς
Τοπική προσβασιμότητα
Διεθνή προσβασιμότητα
Διαθεσιμότητα της δομής πληροφορικής
Δημόσια Βάση δεδομένων
Βιώσιμα, καινοτόμα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα

Έξυπνη Διαβίωση

Η Έξυπνη Διαβίωση αποτελείται από 7 τομείς, τις Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις, τις συνθήκες
υγείας, την ατομική ασφάλεια, την ποιότητα στέγασης, τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, την
τουριστική ελκυστικότητα και την κοινωνική συνοχή (Alibegović et al., 2015), (Lazaroiu et al.,
2012), (Miloševi´ et al., 2019), (Akande et al., 2019).
Αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.6:
Πίνακας 2.6 Τομείς Έξυπνη Διαβίωση

Έξυπνη Διαβίωση

Τομείς
Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις
Συνθήκες Υγείας
Ατομική Ασφάλεια
Ποιότητα στέγασης
Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
Τουριστική ελκυστικότητα
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Κοινωνική συνοχή
2.2. Παραδείγματα Έξυπνων Πόλεων- Προτεινόμενες Δράσεις
2.2.1. Παραδείγματα Έξυπνων Πόλεων
Πριν από περίπου πέντε χρόνια υπήρχαν περίπου 143 εν εξελίξει ή ολοκληρωμένες μελέτες
«έξυπνων πόλεων». Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών, η βόρεια Αμερική είχε 35 projects, η
Ευρώπη 47, η Ασία 50, η Νότια Αμερική 10 ενώ Μέση Ανατολή και Αφρική είχαν 10. Με τα
χρόνια αυτά τα projects έχουν πολλαπλασιαστεί.
Στον Καναδά, το «Smart Capital» project της Οτάβα περιλαμβάνει την ενίσχυση των
επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας ευρύτερα μέσω της χρήσης των
διαδικτυακών πόρων. Η πόλη του Κεμπέκ ήταν μια πόλη πολύ εξαρτημένη από την τοπική
κυβέρνηση λόγω της αδύναμης βιομηχανίας της μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η
δημοτική αρχή ξεκίνησε μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να υποστηρίξει τον
αναπτυσσόμενο τομέα των πολυμέσων σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα υψηλής
τεχνολογίας.
Στις ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια (Riverside) βελτιώθηκε η ροή κυκλοφορίας και εκσυγχρονίστηκαν
βασικές υποδομές όπως ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός τεχνολογικού
μετασχηματισμού. Στο Σαν Ντιέγκο και το Σαν Φρανσίσκο, οι ΤΠΕ υπήρξαν σημαντικοί
παράγοντες ώστε αυτές οι πόλεις να θεωρούνται ότι είναι «πόλεις του μέλλοντος» τα τελευταία
15 χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει δράσεις «έξυπνων πόλεων» σε διάφορες πόλεις, όπως η
Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Μάντσεστερ, το Εδιμβούργο και το Μπαθ. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν πριν από 15 χρόνια, το Southampton ισχυρίστηκε ότι είναι η πρώτη
«έξυπνη πόλη» (της χώρας της) μετά την ανάπτυξη της «έξυπνης κάρτας πολλαπλών
εφαρμογών» για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις συναλλαγές σε χώρους αναψυχής. Ομοίως,
το Ταλίν έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αφορά τις ψηφιακές
δεξιότητες, την ευρεία ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μια «έξυπνη ταυτότητα με bonus». Αυτή
η πόλη είναι το κέντρο της οικονομικής ανάπτυξης για όλη την Εσθονία, λόγω της αξιοποίησης
των ΤΠΕ μέσω της ανάπτυξης πάρκων υψηλής τεχνολογίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τις «έξυπνες πόλεις» στη γραμμή 5 του 7ου προγράμματοςπλαισίου (FP7) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει
οικονομική υποστήριξη για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου
ενεργειακής τεχνολογίας (Σχέδιο SET) μέσω προγραμμάτων που σχετίζονται με «έξυπνες πόλεις
και κοινότητες».
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Σύμφωνα με τις στατιστικές του «κινεζικού Φόρουμ έξυπνων πόλεων», 6 επαρχίες και 51 πόλεις
στην Κίνα έχουν συμπεριλάβει «έξυπνες πόλεις» στις κυβερνητικές εκθέσεις τους. Από αυτές, οι
36 είναι υπό κατασκευή. Οι κινέζικες «έξυπνες πόλεις» κατανέμονται με υψηλή πυκνότητα
γύρω από τα δέλτα των ποταμών Pearl και Yangtze, την Οικονομική Ζώνη Bohai και την
ευρύτερη περιοχή της μεσοδυτικής Κίνας. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες «έξυπνων πόλεων»
εξαπλώνονται σε όλες μεγάλες και σημαντικές πόλεις όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη και η Σεντζέν. Η
γενική προσέγγιση σε αυτές τις περιπτώσεις εισάγει κάποιες ΤΠΕ κατά την κατασκευή νέων
υποδομών, με κάποια προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά περιορισμένη προσοχή στις
κοινωνικές πτυχές.
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα νέων πόλεων, που οικοδομήθηκαν ως πρότυπο
οικολογικής πόλης και σχεδιάστηκαν γύρω από την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η
πόλη Masdar. Αρκετοί άνθρωποι είδαν το γεγονός αυτό ως παράδειγμα μιας ελεύθερης
οικονομικής αγοράς υψηλής τεχνολογίας σε μια περιοχή που συνδέει την Ασία και την Ευρώπη.
Οι οικονομικές κρίσεις έχουν επιβραδύνει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία επικρίθηκε έντονα
για την επιχειρηματική της προσέγγιση. Κοινωνικά αιτήματα των τοπικών πληθυσμών
κρύβονται πίσω από επίσημα σχέδια της πόλης, που δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να
ξεπεράσει τα όρια των νέων προγραμματισμένων πόλεων.
Αρκετές πόλεις της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ
ακολουθούν μια παρόμοια προσέγγιση, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω
προγραμμάτων «έξυπνων πόλεων». Το σχέδιο IT2000 της Σιγκαπούρης σχεδιάστηκε για να
δημιουργήσει ένα «έξυπνο νησί», όπου η τεχνολογία της πληροφορίας μεταμορφώνει την
εργασία, τη ζωή και το παιχνίδι. Πιο πρόσφατα, η Σιγκαπούρη έχει αφιερωθεί εκτενώς στην
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου iN 2015 και έχει ήδη ολοκληρώσει το στόχο της (Wireless @ SG)
για παροχή δωρεάν πρόσβασης στο mobile internet οπουδήποτε μέσα στην πόλη. Η Taoyuan
στην Ταϊβάν υποστηρίζει την οικονομία της ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μέσω μιας
σειράς κυβερνητικών μελετών, όπως οι E-Taoyuan και U-Taoyuan με σκοπό τη δημιουργία
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρέως διαδεδομένων δυνατοτήτων.
Μια άλλη χώρα που προσπαθεί να υλοποιήσει σε ευρεία κλίμακα σχέδια «έξυπνων πόλεων»
είναι η Κορέα. Η μεγαλύτερη πρωτοβουλία «έξυπνης πόλης» στην Κορέα είναι η Songdo, μια
νέα πόλη που χτίστηκε «εκ θεμελίων» την τελευταία δεκαετία και που σχεδιάζει να στεγάσει
75.000 κατοίκους με αρχικό εκτιμώμενο κόστος 35 δισεκατομμύρια δολάρια (ήδη έχει
οικοδομηθεί κατά το ήμισυ). Το σχέδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση τηλε-παρουσίας (telepresence) σε κάθε διαμέρισμα προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αστικός χώρος, στον οποίο
κάθε κάτοικος μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές, ενώ
ένας κεντρικός εγκέφαλος της πόλης θα πρέπει να διαχειρίζεται την τεράστια ποσότητα
πληροφοριών. Σήμερα, υπάρχουν 13 έργα σε εξέλιξη προς την κατεύθυνση των πρωτοβουλιών
«έξυπνων πόλεων» της New Songdo. Αυτό το έργο πάσχει από όλες τις αντιφάσεις που
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αναφέρονται στην περίπτωση της πόλης Masdar και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι
μερικοί άνθρωποι επικρίνουν αυτά τα παραδείγματα ως πρωτοβουλίες real estate, όπου η
«έξυπνη» ετικέτα συμπεριλαμβάνεται ως συνέπεια μιας απλής υιοθέτησης ορισμένων
σύγχρονων ΤΠΕ. Ασφαλώς, αυτές οι πόλεις δείχνουν ισχυρή σύνδεση από πολιτικής άποψης με
τη νεοφιλελεύθερη αστική ανάπτυξη όπου η κατασκευή μιας εικόνας «έξυπνης πόλης»
χρησιμοποιείται για να προσελκύσει επενδύσεις, κορυφαίους επαγγελματίες και εργαζόμενους.
Προκειμένου να παρουσιαστούν ορισμένες πολυτομεακές πρωτοβουλίες που προωθούνται στο
πλαίσιο στρατηγικών για «έξυπνες πόλεις», ο Πίνακας 2.7 αναφέρει τα διάφορα έργα που
προωθούνται από τρεις πόλεις, δύο στη Βόρεια Αμερική και μία στην Ευρώπη. Αυτός ο πίνακας
δείχνει τις πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν και εφαρμόστηκαν στην πράξη, καθώς και τη
σημασία των διατομεακών επιπτώσεων και κοινωνικών πτυχών τους. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση του Friedrichshafen, η εκπαίδευση και η ενσωμάτωση λαμβάνονται υπόψη σε
μεγάλο βαθμό σε πολλά προγράμματα. Προκειμένου να αποφευχθεί η ασάφεια σχετικά με το
πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου, τα projects υψηλής τεχνολογίας όπως το Masdar και
το Songdo δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα.
Πίνακας 2.7 Παραδείγματα Πρωτοβουλιών Έξυπνων Πόλεων

Παραδείγματα Πρωτοβουλιών που προωθήθηκαν σε τρεις «έξυπνες πόλεις»
Πόλεις
Πρωτοβουλίες «έξυπνων πόλεων»
Η πύλη του seattle.gov (με υποστήριξη 20+ γλωσσών)
data.seatle.gov επιτρέπει ανοιχτά δεδομένα και ανοικτή
διακυβέρνηση.
Σχεδιασμός Κοινοτικής Τεχνολογίας
Καινοτόμο Σύστημα Απονομής Δικαιοσύνης
Online Κοινότητες
Puget Sound-Off
Έξυπνο Δίκτυο
Αυτοματοποιημένη Υποδομή Μετρητών
Περιφερειακό έργο επίδειξης Βορειοδυτικού Ειρηνικού
Οπτικές Ίνες (FTTP)
Seattle, US
Το GigU επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων
εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας σε κορυφαία πανεπιστήμια των
Η.Π.Α. και τις γύρω κοινότητες.
Εποπτικός Έλεγχος και Απόκτηση Δεδομένων
Σύστημα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων
Πρόγραμμα Παρακολούθησης βροχής
Λογισμικό Διαχείρισης λειτουργιών πεδίου
κοινή επιχειρησιακή (λειτουργική) εικόνα (COP)
IT Cloud (ΤΠΕ Σύννεφο)
Ηλεκτρονικό Σύστημα Επισκόπησης - Αναθεώρησης Σχεδίων
Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων
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ΜΚΟ Zap Quebec (παρέχει πρόσβαση σε Wi-Fi internet δωρεάν)
Υπηρεσία Μηνυμάτων Κειμένου για πληροφορίες σχετικές με
τον καθαρισμό του χιονιού
Πρόγραμμα Διαχείρισης απομάκρυνσης χιονιού (παρέχονται
αισθητήρες σε κάθε μηχάνημα καθαρισμού χιονιού)
Υπεραστικό Δίκτυο (σύνδεση με μεγάλες πόλεις της επαρχίας
του Quebec)
Mobile Homepage: έκδοση για κινητά της ιστοσελίδας της
πόλης
Σύστημα Διαχείρισης Υποδομών: ενσωμάτωση διαφορετικών
πληροφοριακών συστημάτων για τον συντονισμό των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των
υποδομών
Πρωτοβουλία Ανοιχτών Δεδομένων (Open data)
Online Σύστημα Ελέγχου μετακινήσεων
Σήμα Κινδύνου μέσω GPS (σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι
άνθρωποι μπορούν να στείλουν ένα σήμα αγγίζοντας το κινητό
τους τηλέφωνο)
Λογισμικό Τηλεϊατρικής (επιτρέπει εξ αποστάσεως τη
διαδραστική παρακολούθηση ασθενών πχ με χρόνιες καρδιακές
παθήσεις)
Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων KatCard (επιτρέπει την
αγορά εισιτηρίων χωρίς μετρητά)
EduNex (διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για τα σχολεία)
Το ασφαλές EduKey επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στην
πλατφόρμα Edunex βιομετρικά.
Ο «έξυπνος μετρητής» παρέχει στους πελάτες πληροφορίες
σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου.
Ψηφιακές Κορνίζες (έχει ενσωματωμένη ασύρματη μονάδα και
λαμβάνει ψηφιακές φωτογραφίες μέσω του δικτύου της
Deutsche Telekom)
CityInfo (επιτρέπει την σύντομη ενημέρωση για διάφορα
θέματα μέσω SMS)
Σταθμοί Πολυμέσων (παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες
δωρεάν στις περιοχές της πόλης)
Τηλέφωνα για άτομα με προβλήματα ακοής (πρόσβαση σε
υπηρεσία διερμηνείας νοηματικής γλώσσας χρησιμοποιώντας
βίντεο)
SZ News (προσθέτει μια τοπική διάσταση στις υπηρεσίες
πληροφόρησης της Τηλεόρασης Πρωτοκόλλου Διαδικτύου IPTV-)
Διαδικτυακή Πύλη Τουρισμού www.friedrichshafen.info
(συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που
29

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

Φάση Α

απαιτούνται για διαμονή στο Friedrichshafen)
Με το G/On, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στους σταθμούς εργασίας τους με ασφάλεια από οπουδήποτε
στον κόσμο.
dDesk (επιτρέπει σε εφαρμογές και δεδομένα να
αποθηκεύονται στο σύννεφο σε κεντρικό διακομιστή)
αριθμός έκτακτης ανάγκης T-Mobile (υποστηρίζει το
συντονισμό των υπηρεσιών διάσωσης στο Friedrichshafen)
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες πόλεις ανά τον κόσμο, ορόσημα των Έξυπνων Πόλεων σήμερα:

2.2.1.1.

Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα και ο πιο πολυπληθής δήμος των Κάτω Χωρών. Έχει ορισθεί
ως πρωτεύουσα από το Σύνταγμα των Κάτω Χωρών, αν και δεν είναι η έδρα της κυβέρνησης, η
οποία είναι στη Χάγη. Το Άμστερνταμ έχει πληθυσμό 851.373 κατοίκους στην πόλη, 1.351.587
στην αστική περιοχή και 2.410.960 στην Μητροπολιτική περιοχή του Άμστερνταμ. Η πόλη
βρίσκεται στην επαρχία της Βόρειας Ολλανδίας στα δυτικά της χώρας, αλλά δεν είναι η
πρωτεύουσα της, η οποία είναι το Haarlem.

Εικόνα 2.1 Λογότυπο Amsterdam City

Η πρωτοβουλία Amsterdam Smart City (https://amsterdamsmartcity.com/) που ξεκίνησε το
2009 περιλαμβάνει σήμερα 170+ έργα που αναπτύσσονται από κοινού από τους κατοίκους, την
κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Τα έργα αυτά αναπτύσσονται σε μια διασυνδεδεμένη
πλατφόρμα μέσω ασύρματων συσκευών για την ενίσχυση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων
σε πραγματικό χρόνο.
Ο Δήμος του Άμστερνταμ (City) ισχυρίζεται ότι σκοπός των έργων είναι η μείωση της
κυκλοφορίας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας. Για να
προωθήσει τις προσπάθειες των κατοίκων της πόλης, η πόλη διοικεί την Amsterdam Smart City
Challenge ετησίως, αποδεχόμενοι προτάσεις για εφαρμογές και εξελίξεις εντός του πλαισίου της
πόλης.
Τομείς εφαρμογών:
•

Υποδομές & Τεχνολογία
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•

Ενέργεια, Νερό & Απόβλητα

•

Κινητικότητα

•

Διακυβέρνηση & Εκπαίδευση

•

Πολίτες και διαβίωση

Φάση Α

Το Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη, με όλες αυτές τις ενέργειες φαίνεται να έχει καταφέρει να
καταστεί ένας χώρος για συνάντηση και συνεργασία, και μια πηγή έμπνευσης για την αστική
ανάπτυξη. Η πλατφόρμα έχει συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση της φήμης και της επιρροής
της πόλης, ως κέντρο τεχνικής καινοτομίας που επιτρέπει την αειφόρο ανάπτυξη και ως εκ
τούτου προσελκύει νέους επενδυτές. Τέλος, η πλατφόρμα παρέχει ιδιαίτερα κατάλληλη
κλίμακα για πειραματισμό, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό νέων πρακτικών και
ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα ή σε
άλλα πλαίσια.
Στα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας της η πλατφόρμα «έτρεξε» 43 έργα και δημιούργησε 800
θέσεις εργασίας, ενώ το 2012 συμμετείχαν στην πλατφόρμα 71 εταίροι.
Ένα παράδειγμα εφαρμογών που αναπτύσσονται σε κατοίκους είναι το Mobypark, το οποίο
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης να τους νοικιάζουν έναντι αμοιβής. Τα δεδομένα
που παράγονται από αυτήν την εφαρμογή μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από την
πόλη για να καθορίσουν τη ζήτηση στάθμευσης και τις ροές κυκλοφορίας στο Άμστερνταμ.
Ορισμένα σπίτια έχουν επίσης εφοδιαστεί με έξυπνους μετρητές ενέργειας, παρέχοντας κίνητρα
σε όσους μειώνουν ενεργά την κατανάλωση ενέργειας. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν
τον ευέλικτο φωτισμό του δρόμου (έξυπνος φωτισμός) που επιτρέπει στους δήμους να
ελέγχουν τη φωτεινότητα των φώτων του δρόμου και την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας,
όπου η κυκλοφορία παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από την πόλη και οι πληροφορίες
για τον τρέχοντα χρόνο ταξιδιού σε ορισμένους δρόμους μεταδίδονται καθορίζουν τις
καλύτερες διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσετε.

31

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

Φάση Α

Εικόνα 2.2 Εφαρμογές της έξυπνης πόλης του Άμστερνταμ https://amsterdamsmartcity.com/

2.2.1.2.

Βαρκελώνη

Η Βαρκελώνη είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Καταλονίας και ο δεύτερος πιο
πυκνοκατοικημένος δήμος της Ισπανίας. Με πληθυσμό 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων εντός των
ορίων των πόλεων, η αστική περιοχή εκτείνεται σε πολλούς γειτονικούς δήμους της επαρχίας
της Βαρκελώνης και φιλοξενεί περίπου 4,7 εκατομμύρια κατοίκους, καθιστώντας την έκτη
πολυπληθέστερη αστική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Παρίσι, το Λονδίνο, τη
Μαδρίτη , την περιοχή Ruhr και το Μιλάνο.
Από το 2011 η Βαρκελώνη ηγείται των smart cities στην Ευρώπη και δημιούργησε μια σειρά
project που μπορούν να θεωρηθούν εφαρμογές «έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο της στρατηγικής
της ‘CityOS’.
Υπάρχουν πάνω από εκατό προγράμματα που θεωρούνται μέρος των έργων των έξυπνων
πόλεων που λειτουργούν στη Βαρκελώνη, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Ωστόσο, σήμερα
υπάρχουν δεκατρία προγράμματα που η πόλη θεωρεί σήμερα ως ένα βασικό μέρος της Smart
City PMO.
Προγράμματα:
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•
Νέο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο - Ενοποίηση των διαφόρων δικτύων οπτικών ινών,
ενίσχυση του Wi-Fi δικτύου, μείωση των κοστών λειτουργίας και συντήρησης, υιοθέτηση νέων
επιχειρηματικών μοντέλων.
•
Αστική Πλατφόρμα - Πλατφόρμα αισθητήρων της Βαρκελώνης, λειτουργικό σύστημα της
πόλης και εφαρμογές κινητών συσκευών και υπηρεσίες.
•
Έξυπνα δεδομένα - Ανοιχτά δεδομένα, μέτρηση των δεικτών της πόλης, και ένας
κεντρικός χώρος διαχείρισης κρίσεων για τη λήψη αποφάσεων και για τον έλεγχο.
•

Σχέδιο Διεύθυνσης Φωτισμού - Ένα στρατηγικό σχέδιο για το φωτισμό στη Βαρκελώνη.

•
Αυτόνομη νησίδα - Δημιουργία μιας ενεργειακά αυτόνομης νησίδας, για τη βελτίωση
των πρακτικών που σχετίζονται με την κατανάλωση και την παραγωγή ενέργειας.
•
Ηλεκτρικά Οχήματα - Ανάπτυξη της ηλεκτρο-κινητικότητας στα επόμενα χρόνια,
βραχυπρόθεσμα (δύο έτη) και μεσοπρόθεσμα (πέντε έτη) στη Βαρκελώνη.
•
Τηλεδιαχείριση Άρδευσης - Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης για τον κεντρικό
έλεγχο της αυτοματοποιημένης υποδομής άρδευσης, προκειμένου να ελέγχονται η διάρκεια και
η συχνότητα της άρδευσης σε κάθε περιοχή.
•
Ορθογώνιο Δίκτυο λεωφορείων ή Σχέδιο Διεύθυνσης Κινητικότητας - Ορθογώνια
σχεδίαση του δικτύου των λεωφορείων στη Βαρκελώνη για τη βελτίωση της αστικής
κινητικότητας.
•
Αστική Μεταμόρφωση - Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης των κεντρικών δρόμων της
Βαρκελώνης, θα αναπτυχθεί μια σειρά από έργα έξυπνης πόλης και τηλεπικοινωνιακά έργα.
•
Συμβιβασμός του Πολίτη για τη βιωσιμότητα 2012-2022 - οδικός χάρτης για την επίτευξη
μιας πιο ισότιμης, ευημερούσας και αυτάρκους Βαρκελώνης.
Συνεργασίες
Η συνεργασία με μια ποικιλία εταίρων είναι κεντρικής σημασίας για την προσέγγιση της
έξυπνης πόλης της Βαρκελώνης. Συνεργασίες εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: συνεργασία του
ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά κέντρα, και άλλες πόλεις.
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Εικόνα 2.3 Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Βαρκελώνης

2.2.1.3.

Σπέτσια

Η πόλη της Σπέτσια βρίσκεται στα βόρεια της Ιταλίας, κοντά στο Genua. Η διοίκηση της πόλης
ανέπτυξε δύο στρατηγικές (τα έτη 1999 και 2012) και ανέπτυξε επιπρόσθετα μια σειρά
τομεακών σχεδίων που αποσκοπούσαν στη βιώσιμη και αστική ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών, ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας, ένα SEAP (SEAP) επικυρωμένο από EC JRC στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια το 2012, σχέδια για
ευρυζωνικές συνδέσεις και Wi-Fi και πολλά σχέδια αστικής αναγέννησης.
Ωστόσο, η οικονομική κρίση επέβαλλε να ανασχεδιαστεί μια στρατηγική για μια
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πόλης, με την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με
στόχο την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να
συνδυάζει την αστική καινοτομία, την αστική αναγέννηση, την ενεργειακή απόδοση, τη βιώσιμη
κινητικότητα, την κοινωνική κατοικία και τις έξυπνες πόλεις και τις κοινότητες, ως αποτέλεσμα
τόσο της εκστρατείας από τη βάση προς την κορυφή (από την κοινότητα) όσο και από την αρχή
προς τα κάτω (δημοτική έξυπνη διακυβέρνηση).
Βασικά στοιχεία της διαδικασίας ήταν η συμμετοχή και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, και οι
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μια εκτεταμένη διαδικασία συμμετοχής την άνοιξη
του 2015 αφορούσε πάνω από 100 άτομα των τοπικών οργανώσεων, των πανεπιστημίων και
της βιομηχανίας και επικεντρώθηκε στους τομείς εξειδίκευσης της περιοχής. Η συμμετοχή
οργανώθηκε γύρω από πέντε θεματικούς πίνακες ειδικευμένων φορέων: Έξυπνη Κινητικότητα,
Τεχνολογία της θάλασσας και του περιβάλλοντος, έξυπνο περιβάλλον, έξυπνη οικονομία και
ζωή και άνθρωποι.
Το γενικό σχέδιο εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Στη συνέχεια, στη φάση 2 μεταξύ
Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2016, ελέγχθηκε η σκοπιμότητα των προτεινόμενων ενεργειών για
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την έναρξη των έργων. Με αυτόν τον τρόπο, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μεταφράστηκαν σε
σωστές βραχυπρόθεσμες ενέργειες, οι οποίες συνοψίζονται στο LA SPEZIA 20.20 σχέδιο. Μετά
από αυτό, τα επόμενα βήματα της Φάσης 3 επικεντρώθηκαν στον ορισμό των έργων, με σαφή
τεχνική και οικονομικής σκοπιμότητα των προτεινόμενων δράσεων, συνέχειας με δράσεις που
έχουν ήδη αναληφθεί (συνοχή), συνέργεια με τα εγκάρσια θέματα (θάλασσα, τουρισμός, ΤΠΕ),
διαθεσιμότητα προοδευτικών επενδύσεων, δημιουργία 47 SMART CITY GUIDANCE Πακέτα των
συνεργασιών, της ευαισθητοποίησης και της ευθύνης από κάθε υπεύθυνο και την ομάδα
εργασίας του.
Σε αυτό το στάδιο, η La Spezia χρειαζόταν κεφάλαια για την υλοποίηση των σχεδίων, αλλά και
γνώσεις: οικονομική και συμβατική εμπειρογνωμοσύνη (για παράδειγμα στις προ-εμπορικές
προμήθειες), καθώς και περιπτωσιολογικές μελέτες και διδάγματα από άλλους τοπικούς
φορείς. Ξεκίνησαν μερικά έργα. Μετά τις τοπικές εκλογές το 2017, το νέο δημοτικό συμβούλιο
συνέχισε τη συμμετοχική διαδικασία που ξεκίνησε με τη La Spezia 2020, αλλά επειδή τα
προβλεπόμενα έργα ήταν ήδη καλά καθορισμένα ορισμένα έργα συνεχίζονται και έχουν
ξεκινήσει και νέα.
Για παράδειγμα, στον περιβαλλοντικό τομέα στο πλαίσιο του αγώνα κατά της αλλαγής του
κλίματος, η χρηματοδότηση από το ERDF έχει επικεντρωθεί σε έργα που χρηματοδοτούνται
τόσο από περιφερειακές (Σχέδιο μείωσης των υδρογεωλογικών κινδύνων) όσο και από εγχώριες
συνεργασίες (Project Adapt -Interreg Maritime). Στο μέτωπο της κινητικότητας, το
ολοκληρωμένο και βιώσιμο όραμα συλλέχθηκε στο νέο SUMP και παρουσίασε ένα σχέδιο
έξυπνης κινητικότητας στο Υπουργείο Μεταφορών. Όσον αφορά την έξυπνη οικονομία, ένα
Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης (με ενώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά θέματα)
δημιουργήθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στη
ναυτική βιομηχανία. Γύρω από το έργο Έξυπνη Διακυβέρνηση, ορισμένα έργα
χρηματοδοτήθηκαν από το αντικειμενικό θεματικό "Ψηφιακό θεματολόγιο" του περιφερειακού
επιχειρησιακού προγράμματος ERDF.

2.2.1.4.

Σαν Σεμπαστιάν

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας και ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη διαδικασία
σχεδιασμού στην περιοχή της πόλης και δημιούργησε στρατηγικά έργα (βλ. Garcia 2016). Η
διαδικασία σχεδιασμού άρχισε ακολουθώντας τη μεθοδολογία του προγράμματος FP7 STEEP συστήματα που σκέπτονται για αποδοτικό σχεδιασμό ενέργειας, μαζί με τις πόλεις Μπρίστολ
(ΗΒ) και Φλωρεντία (Ιταλία) (STEEP, 2015). Η ανάπτυξη του Έξυπνου Πολεοδομικού Σχεδίου
περιλάμβανε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά και 187 άτομα από 96 διαφορετικούς
οργανισμούς (εταιρείες, πανεπιστήμια, κέντρα Ε & Α, φορείς περιφερειακής διοίκησης και
πολίτες). Η διαδικασία είχε δύο κύριους στόχους:
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Φάση Α

Μια κύρια στρατηγική γραμμή με κοινούς στόχους.
Συνέπεια και Συντονισμός στη Δημόσια Δράση.

Η διαδικασία καθόρισε αρκετά στρατηγικά έργα, μεταξύ των οποίων και το έργο URUMEA
RIVER SIDE που επικεντρώθηκε σε έναν τομέα με κοινωνικές, εδαφικές και κινητικές
προκλήσεις. Η διοίκηση της πόλης επέλεξε το σχέδιο προκειμένου να υποβάλει αίτηση για
χρηματοδότηση ως έργο φάρο στην πρόσκληση HORIZON 2020 SCC-01 του 2015 και πέτυχε ως
το καλύτερο έργο της παρούσας πρόσκλησης με την πρόταση REPLICATE, πάλι μαζί με τις πόλεις
Μπρίστολ και Φλωρεντία. Αυτό έδωσε την ευκαιρία να υλοποιηθούν οι ιδέες για έξυπνες πόλεις
και έργα χαμηλής ενεργειακής απόδοσης που αναπτύχθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια του
έργου STEEP. Επιπλέον, το Σαν Σεμπαστιάν ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη έξυπνη στρατηγική
πόλης (Fomento San Sebastian, 2015).

2.2.1.5.

Σκωτία

Από το 2011, η Scottish Cities Alliance περιλαμβάνει επτά σκωτσέζικες πόλεις: τη Γλασκώβη (τη
μεγαλύτερη με 500.000 κατοίκους), το Εδιμβούργο, το Αμπερντίν, το Ινβέρνες, την Νταντί, το
Περθ και το Στίρλινγκ (τη μικρότερη) και την Κυβέρνηση της Σκωτίας. Καμία από τις επτά πόλεις
δεν είναι μεγάλη, συνεπώς χρειάζονται συνεργασία. Η "Ατζέντα για τις πόλεις " της Σκωτίας από
το Μάρτιο του 2016 έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των πόλεων ως
οικονομικών κινητήριων δυνάμεων ως προς την ανάπτυξη. Η ατζέντα παρέχεται μέσω των
προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού σχεδίου της Σκωτίας:
•
•
•

Χαμηλές εκπομπές άνθρακα
Υποδομές
Έξυπνες Πόλεις

Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων επικεντρώνονται σε καινοτόμες λύσεις και προσελκύουν
επενδύσεις και εργάζονται για τη δημιουργία τους σε ένα περιβάλλον για τη δοκιμή νέων ιδεών,
τεχνολογιών και επιχειρήσεων. Η συνεργασία στις επτά πόλεις είναι μια ανάγκη. Τα κονδύλια
του ERDF χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε
πώς αυτή η διαδικασία διοργανώθηκε για τις επτά πόλεις, καθώς αυτή η μορφή περιφερειακής
συνεργασίας αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένη.
Πρώτα απ 'όλα, η Συμμαχία πραγματοποίησε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τον
προγραμματισμό, προσδιορίζοντας έτσι τις κοινές προτεραιότητες μεταξύ των πόλεων. Η
διαδικασία ακολούθησε τις πρωτοβουλίες NESTA "Πόλη για την τεχνολογία, την καινοτομία και
την επιχειρηματικότητα (CITIE) με ανάλυση της Σκωτίας. Κάθε πόλη έχει προσδιορίσει το
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επίπεδο ωριμότητάς της σχετικά με τα στρατηγικά πρότυπα, τα δεδομένα, την τεχνολογία, τη
διακυβέρνηση και τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών.
Μετά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, το σήμα Smart Cities Scotland
δημιουργήθηκε, διευρύνοντας έτσι το μέγεθος της αγοράς για έργα έξυπνης πόλης στη Σκωτία
και προωθώντας τη μοναδική προσέγγιση για την ανάπτυξη λύσεων για Έξυπνες Πόλεις.
Επιπλέον, η πρώτη φάση του προγράμματος "Η 8η Πόλη της Σκωτίας – η Έξυπνη Πόλη" που
χρηματοδοτήθηκε από το ERDF (δημόσιες και ιδιωτικές) έγινε να βοηθήσει τις πόλεις να
εξοικονομήσουν χρήματα και να επιτύχουν καλύτερες εκβάσεις μέσω αποτελεσματικής
καινοτομίας υπό την καθοδήγηση των πολιτών. Ένα από τα αποτελέσματα ήταν ένα σχέδιο για
εμπλεκόμενες πόλεις με προτάσεις για δράσεις (Scottish Cities Alliance, 2016).
Έως τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν διατεθεί επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ από το ERDF στη
δεύτερη φάση του προγράμματος, με αποτέλεσμα η συνολική επένδυση σε έξυπνα έργα πόλης
να ανέλθει στα 60 εκατομμύρια. Τα κεφάλαια θα δαπανηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση
ενεργειών που προωθούν τη δημιουργία νέων τεχνολογιών, μετατρέποντας την παροχή
υπηρεσιών πόλης στο πλαίσιο αυτής της 8ης πόλης της Σκωτίας - της στρατηγικής Smart City
Παρέμβασης ". Τα έργα της στοχεύουν σε μια ουσιαστική ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών όπως:
κινητή εργασία (αίτηση για ανταλλαγή επιχειρηματικών δεδομένων), IoT (έργα υποδομής για
ανταλλαγή δεδομένων).
Ο Δήμος της Γλασκόβης ηγείται αυτού του προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύει
πρωτοποριακές λύσεις έξυπνων πόλεων σε ένα έργο «φάρου» (lighthouse project in Ruggedised
SCC-01).

2.2.1.6.

Μπολζάνο

Ο Δήμος του Bolzano, 105.000 κατοίκων και βρίσκεται στη βόρεια Ιταλία, ανέπτυξε την έξυπνη
πόλη του με όραμα την εργασία.. Το πρώτο ορόσημο ήταν η επιλογή του Μπολζάνο ως «πόλη
των Άλπεων το έτος 2009», χάρη στη δέσμευσή του για επίτευξη τοπικής ουδετερότητας
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ. Την ίδια χρονιά, η πόλη ήταν, μαζί με άλλες 200
ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των πρώτων υπογράφοντων και υποστηρικτών του Συμφώνου των
Δημάρχων, ένα δεύτερο ορόσημο. Μετά, με τη βοήθεια του τοπικού ερευνητικού ιδρύματος
EURAC του Ινστιτούτου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο δήμος συνέταξε το όραμα
"Σχέδιο δράσης για το ουδέτερο CO2 στο Bolzano" το 2010: ένα τρίτο ορόσημο προς ένα έξυπνο
όραμα της πόλης. Το EURAC έχει υποστηρίξει την πόλη εδώ και αρκετά χρόνια, καθιστώντας την
πιο καθαρή, πιο ζωντανή και εξυπνότερη. Το σχέδιο δράσης καθορίζει πώς να προχωρήσουμε
προς την κατεύθυνση του στόχου της ουδετερότητας του άνθρακα μέσω συγκεκριμένων
ενεργειών και συνδέοντας διάφορα αστικά εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού.
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Η ανάπτυξη του Δήμου του Μπολζάνο καθοδηγείται όχι μόνο από παραδοσιακά εργαλεία όπως
κτίρια και αστικά χωροταξικά σχέδια, αλλά και από ένα γενικό σχέδιο και ένα στρατηγικό σχέδιο
που αλληλεπιδρούν σε διαφορετικά επίπεδα με τα θέματα που αφορούν την ενέργεια και την
αστική ανάπτυξη.
Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Πόλης του Bolzano "Ιδέες 2015 - Σκέψη για την πόλη"
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τέταρτο σημαντικό ορόσημο. Έχει εξετάσει τις δυνάμεις και τις
αδυναμίες της πόλης. Επισκόπηση των εννέα πολιτικών ρόλων της Nesta CITIE που αποτελούν
τη βάση της ανάλυσης του SMART CITY GUIDANCE PACKAGE και ευκαιρίες για την τοπική
κοινότητα σε τέσσερις σημαντικούς θεματικούς τομείς: την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον
τουρισμό, την οικονομία και απασχόληση και την επικράτεια και το περιβάλλον. Στόχος του
είναι να ενισχύσει τα υπάρχοντα θετικά και να βρουν λύσεις για τον μετριασμό ή την
αντιστροφή των αρνητικών τάσεων. Το σχέδιο διευκρινίζει περαιτέρω την οργάνωση της
επικράτειας και του δομικού περιεχομένου και αποτελεί αναφορά ως ένα πλαίσιο για την
εκπόνηση ενός μελλοντικού σχεδίου πολεοδομικού σχεδιασμού.
Ένα πέμπτο ορόσημο ήταν η έγκριση του SEAP τον Ιούνιο του 2014, η οποία συνεργάζεται και
μέσα το πλαίσιο των οδηγιών του Masterplan, με το τελευταίο να έχει ένα τμήμα αποκλειστικά
αφιερωμένο σε θέματα ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Vaccaro
et al., 2014). Το EURAC υποστήριξε την ανάπτυξη αυτού του SEAP, ενώ το ερευνητικό ίδρυμα
προετοίμασε επίσης ένα σχέδιο έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τις έξυπνες πόλεις, που
χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της ΕΕ (FP7). Αυτό το έργο SINFONIA
είναι μια πενταετής πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, ολοκληρωμένων και
κλιμακούμενων ενεργειακών λύσεων μεσαίου μεγέθους σε Ευρωπαϊκές πόλεις. Η συνεργασία
μεταξύ των δύο πιλοτικών πόλεων Bolzano (IT) και Ίνσμπρουκ (AT) βρίσκεται στην καρδιά της
πρωτοβουλίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω τους Δήμους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που
πρωτοπορούν:

2.2.1.3.

Δήμος Τρικκαίων

Τα Τρίκαλα είναι πόλη της δυτικής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων. Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ληθαίο, ο οποίος
αποτελεί παραπόταμο του Πηνειού.
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Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στην Απογραφή του 2011 τα Τρίκαλα είχαν
πληθυσμό 61.653 κατοίκους, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων είχε 81.355 κατοίκους. Η πόλη των
Τρικάλων εμφανίζει πυκνότητα πληθυσμού 15 κατοίκων/km2.

Εικόνα 2.4 Λογότυπο Έξυπνης Πόλης Τρικκαίων

Τα Τρίκαλα είναι η πρώτη ψηφιακή – Έξυπνη πόλη της Ελλάδας. Η πόλη των Τρικάλων από το
2004 αξιοποιεί νέες τεχνολογίες και έκτοτε, δημιουργεί υποδομές και παρέχει υπηρεσίες, οι
οποίες στοχεύουν στη δημιουργία και υλοποίηση εφαρμογών με βάση τις Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Παραδείγματα εφαρμογών:
•

e-dialogos

To e-dialogos είναι μια πρωτοποριακή σελίδα ανοιχτού διαλόγου που δίνει τη δυνατότητα
στους δημότες, καθώς και σε όσους ζουν και εργάζονται στο Δήμο Τρικκαίων, να συμμετάσχουν
στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης τους.
•

Τηλe-πρόνοια

Το έργο αυτό δημιούργησε ένα δίκτυο τηλεπρόνοιας, χρησιμοποιώντας υποδομές τηλεματικής,
που λειτουργούν στο Δήμο Τρικκαίων, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, άτομα με χρόνιες παθήσεις κλπ).
•

Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΘeΝΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣΘeΝΗΣ αποτελεί ένα σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών για τη διαχείριση παραπόνων
που αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων. Το εξειδικευμένο προσωπικό δέχεται τα αιτήματα των
πολιτών μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο 800 1117 800 χωρίς χρέωση, μέσω e-mail στο
dimosthenis@e-trikala.gr ή απλά μέσω επίσκεψης στα γραφεία του ΔΗΜΟΣΘeΝΗ
•

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών

Ένα έργο, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών της πόλης των Τρικάλων, είναι
το Σύστημα Ευφυών Μεταφορών. Πλέον, με τη βοήθεια επαγωγικών βρόγχων, γίνεται
διαχείριση των κυκλοφοριακών δεδομένων της πόλης και παρακολουθείται ο στόλος και το
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δίκτυο των αστικών λεωφορείων με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση των πολιτών για την
κυκλοφοριακή κίνηση
•

Δωρεάν Ασύρματο Δίκτυο Τρικάλων

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με την e-trikala Α.Ε. Η
υλοποίηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 με στόχο να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο
internet σε όλους τους πολίτες.

Εικόνα 2.5 Λεωφορείο χωρίς οδηγό στα Τρίκαλα https://trikalaview.gr/epistrefi-sta-trikala-to-leoforio-choris-odigo/

2.2.1.4.

Δήμος Ηρακλείου

Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και έδρα του δήμου Ηρακλείου, καθώς και ο
μεγαλύτερος λιμένας του νησιού και το τέταρτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Ο δήμος
Ηρακλείου, είναι ο τέταρτος πολυπληθέστερος της χώρας, με 173.993 κατοίκους. Πρωτεύουσα
της νήσου, του ομώνυμου νομού και της επαρχίας Τεμένους, σήμερα αποτελεί έδρα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης
Η δημοτική πύλη του Ηρακλείου Κρήτης (http://www.heraklion.gr/ ) και ειδικότερα το eΗρ@κλειο παρέχει στους πολίτες 163 υπηρεσίες πρώτου επιπέδου, 163 δευτέρου επιπέδου, 29
τρίτου επιπέδου, καθώς και 1 υπηρεσία τετάρτου επιπέδου (ηλεκτρονικές πληρωμές).
Επιπρόσθετα, η πύλη αυτή παρέχει σε επιχειρήσεις, 27 υπηρεσίες πρώτου επιπέδου, 27
δευτέρου επιπέδου, 1 υπηρεσία τρίτου επιπέδου καθώς και 1 υπηρεσία τετάρτου επιπέδου59.
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Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι ο Δήμος Ηρακλείου κατάφερε να συμπεριληφθεί από τον
οργανισμό Intelligent Community Forum, που εδρεύει στην Νέα Υόρκη και μελετά την επίδραση
των νέων τεχνολογιών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στον ετήσιο κατάλογό του για τις 21
πιο «έξυπνες» πόλεις του κόσμου για το 2012, το 2013 και το 2014.
Οι κυριότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής που προσφέρονται μέσα
από τη δημοτική πύλη του Ηρακλείου Κρήτης είναι:
•

αιτήματα & παράπονα

•

πληρωμές οφειλών

•

δανειστική βιβλιοθήκη

•

ευρετήριο αποφάσεων συλλογικών οργάνων

•

newsletters καθώς και ομάδες συζητήσεων (forum).
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Οι Δράσεις με τις περισσότερες εφαρμογές

Παρουσιάζονται τρία διαφορετικά σύνολα υπηρεσιών, που μπορούν να εφαρμοστούν στις
περισσότερες πόλεις με βάση τη βιβλιογραφία.
2.2.2.1.

Μεταφορά και Κινητικότητα

Το πρώτο σύνολο υπηρεσιών «έξυπνων πόλεων» αφορά τις αστικές μεταφορές και την
καινοτομία στην κινητικότητα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τρεις διαφορετικές λύσεις:
• Έξυπνα Προγράμματα ποδηλασίας
• Ολοκληρωμένες Πολυτροπικές συγκοινωνίες και μεταφορές
• Ευφυή Δρομολόγια
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν σε ολόκληρη την πόλη, να μειώσουν τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα μέσω μειωμένων κινήσεων των οχημάτων και μέσω καλύτερης
παρακολούθησης, ενώ βασίζονται σε υπάρχουσες υποδομές. Βασικές τεχνολογίες που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν: έξυπνο δίκτυο αισθητήρων, εξόρυξη δεδομένων (data
mining), έξυπνες κάρτες ή Ραδιοσυχνική Αναγνώριση (RFID), εντοπισμός (tracking).

2.2.2.2.

Κτηριακές Τεχνολογίες

Το δεύτερο σύνολο υπηρεσιών αφορά τον τομέα των τεχνολογιών και της διαχείρισης των
κτιρίων καθώς και τον φωτισμό των δρόμων. Αφορούν ειδικότερα τη διαχείριση ισχύος και
φωτισμού υφιστάμενων και νέων κτιρίων καθώς και την αξιοποίηση του εξωτερικού φωτισμού.
Στις πόλεις τα φώτα του δρόμου παραμένουν ανοικτά ακόμη και όταν δεν υπάρχει
δραστηριότητα στην περιοχή. Επιπλέον, καθίσταται πολύ δύσκολο για τις αρχές να ανιχνεύσουν
οποιοδήποτε σφάλμα και κλοπή φωτιστικών δρόμου. Με τους αισθητήρες, τα φώτα μπορούν
να εξασθενήσουν όταν δεν χρειάζονται και οι αρχές μπορούν να ειδοποιηθούν σχεδόν άμεσα
όταν υπάρχει σφάλμα ή παραβίαση στο δίκτυο φωτισμού.
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες κτιριακές κατασκευές και στο
ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Η βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο
άμεσος αντίκτυπος. Οι βασικές τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
αυτό είναι «έξυπνα βύσματα», αισθητήρες φωτός και λογισμικό αυτοματισμού για τη
διαχείριση ισχύος.
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Έξυπνη Διακυβέρνηση

Το τρίτο σύνολο υπηρεσιών αφορά Πρωτοβουλίες Έξυπνης Διακυβέρνησης. Αυτές
περιλαμβάνουν έξυπνες και ανοικτές πλατφόρμες υπηρεσιών, όπου η διοίκηση δημιουργεί μια
διεπαφή (interface) για να καταστήσει διαθέσιμα κυβερνητικά δεδομένα και υπηρεσίες σε τρίτα
μέρη, όπως επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να αξιοποιήσουν τα
δεδομένα και τις υπηρεσίες αυτές. Εκτός από τις θετικές οικονομικές τους επιπτώσεις στην
απασχόληση και την ανάπτυξη, ως συνέπεια της επιχειρηματικής καινοτομίας, μπορούν να
συμβάλουν άμεσα στη μείωση του Διοξειδίου του Άνθρακα.
Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν και οι αποκαλούμενες πρωτοβουλίες
τοπικής αειφορίας. Αυτές είναι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης, που στοχεύουν σε ένα
υποσύνολο στόχων βιωσιμότητας, μέσω συνεργατικών προσεγγίσεων, που αφορούν
συγκεκριμένες γειτονιές ή και δρόμους. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι έξυπνες καθώς
χρησιμοποιούν αισθητήρες και αναλυτές ενέργειας (με ανάδραση), για την παρακολούθηση και
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Εστιάζουν σε τοπικά θέματα ενώ ο συμμετοχικός χαρακτήρας τους διευκολύνει την
«υποστήριξη» (buy-in) από την αρχή.
Συνοπτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα 2.8:
Πίνακας 2.8 Υπηρεσίες και Λύσεις Έξυπνων Πόλεων

Υπηρεσίες & Λύσεις «έξυπνων πόλεων»
Υπηρεσίες
Λύσεις
Χώρες – Πόλεις
Copenhagen
Paris
Προγράμματα Έξυπνης
Ποδηλασίας
London
Vienna
Copenhagen
London
Helsinki
Μεταφορά
&
Glasgow
Ολοκληρωμένη & Πολύτροπη
Κινητικότητα
Hamburg
Μεταφορά
Tallinn
Milan
Dublin
Ljubljana
Barcelona
Ευφυή Δρομολόγια
Eindhoven
Amsterdam
Τεχνολογίες
Κτηριακές Τεχνολογίες
για την διαχείριση
Helsinki
«έξυπνων κτηρίων»
Bremen
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«Έξυπνος Φωτισμός» πόλης

Έξυπνες & Ανοικτές
πλατφόρμες
Έξυπνη Διακυβέρνηση
Μοναδικά σημεία πρόσβασης
για κυβερνητικές υπηρεσίες
Τοπικές Ολοκληρωμένες
πρωτοβουλίες αειφορίας

Φάση Α

Japan
Barcelona
Milan
Barcelona
Helsinki
Copenhagen
Malmö
Amsterdam
Dublin
New York
Barcelona
Manchester
Amsterdam
Barcelona
Cologne

Όσον αφορά τη μεταφορά και την κινητικότητα στην Κοπεγχάγη, το Λονδίνο και το Παρίσι
υπάρχουν προγράμματα έξυπνης ποδηλασίας όπου ο πολίτης μπορεί να νοικιάσει ποδήλατο με
τη χρήση εφαρμογής κινητού εύκολα και γρήγορα. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα καταγραφής
κατάστασης του ποδηλάτου καθώς και καταγραφής συμπεριφοράς του ποδηλάτη με
αντίστοιχους βαθμούς βράβευσης ή ποινής. Για ολοκληρωμένη και πολύτροπη μεταφορά
υπάρχει έξυπνο parking καθώς και παρακολούθηση και ρύθμιση δυναμικά της κίνησης των
οχημάτων στις πόλεις όπως το Αμβούργο. Ευφυή δρομολόγια στη Βαρκελώνη βοηθούν τους
πολίτες και τους τουρίστες στην μετακίνησή τους στην πόλη με βάση και το προφίλ τους, για
παράδειγμα οι τουρίστες θέλουν να προγραμματίσουν τις διαδρομές τους ενώ οι κάτοικοι να
μετακινηθούν γρηγορότερα.
Στο κομμάτι της τεχνολογίας κτηρίων, το Άμστερνταμ έχει αναπτύξει πολύ γρήγορη σύνδεση στο
διαδίκτυο σε επίπεδο σπιτιών, που έδωσε τη δυνατότητα στη διαχείριση ενέργειάς τους έξυπνα
και από απόσταση. Στη Βαρκελώνη τοποθετήθηκε ένα τεράστιο δίκτυο τεχνολογίας Διαδικτύου
των Πραγμάτων (IoΤ) με αισθητήρες για έξυπνο φωτισμό, για διαχείριση και εξοικονόμηση
ενέργειας.
Η έξυπνη διακυβέρνηση στις πόλεις που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα αποτελείται
από λύσεις, όπως ανοικτές πλατφόρμες όπου για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη ο δήμος έχει
τοποθετήσει έξυπνα παγκάκια. Συνεπώς, ο δήμος έχει καλύτερη εικόνα του πως κινούνται οι
πολίτες του ενώ με την τοποθέτηση έξυπνων σημείων πρόσβασης με ελεύθερο και γρήγορο
wifi, ενημερώνει αφενός τους πολίτες για οποιαδήποτε άμεση πληροφορία που θα ζητήσουν
για την πόλη και αφετέρου τους τουρίστες για τα αξιοθέατα στη γύρω περιοχή.
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2.3. Ευρωπαϊκά & Ελληνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει «ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός για Έξυπνες Πόλεις και
Κοινότητες» (European Partnership on Smart Cities and Communities). Η ένωση αυτή (EIP-SCC)
είναι ένα σημαντικό σύμπλεγμα που αλλάζει την αγορά και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία συγκεντρώνει πόλεις, βιομηχανίες, ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις),
επενδυτές, ερευνητές και άλλους φορείς έξυπνων πόλεων.
Στόχος της παραπάνω ένωσης είναι να βελτιώσει την αστική ζωή μέσω πιο βιώσιμων
ολοκληρωμένων λύσεων και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αφορούν συγκεκριμένες
πόλεις από διάφορους τομείς πολιτικής όπως η ενέργεια, η κινητικότητα και οι μεταφορές και
οι ΤΠΕ (ICT).
Στηρίζεται στη δέσμευση του κοινού, της βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερομένων ομάδων για
την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και τη συμμετοχή στην διακυβέρνηση των πόλεων.
Λειτουργεί το σύμπλεγμα (cluster) , το οποίο είναι μια συνέλευση εταίρων που δεσμεύονται να
εργαστούν σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις έξυπνες πόλεις, καθώς και να
μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του κάθε συμμετέχοντα.
Ταυτόχρονα λειτουργούν οι πρωτοβουλίες (Initiatives) . Μια πρωτοβουλία είναι μια θεματική
συλλογή έργων. Κάθε μία από τις πρωτοβουλίες καθοδηγείται από έναν από τους έξι cluster.
Τέλος, λειτουργεί η κατηγορία των έργων (projects). Τα προγράμματα Smart City είναι ένα πολύ
συνηθισμένο έργο μεταξύ πόλεων, ορισμένα από τα οποία χρηματοδοτούνται από τους
προϋπολογισμούς της ΕΕ, μερικά από τους Δήμους, περιφερειακούς ή εθνικούς
προϋπολογισμούς και ορισμένα από τον ιδιωτικό τομέα.
Υπάρχει η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κάθε Δήμος ενημερώνεται για:
-

τα τελευταία νέα, εκδηλώσεις και έγγραφα σχετικά με την καινοτομία στις έξυπνες πόλεις
Τις πληροφορίες για πολλές ανοιχτές πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ
συζητήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, πρωτοβουλία ή πρακτική κάποιου άλλου
Δήμου
πληροφορίες, έγγραφα και συνδέσμους προκειμένου να αυξήσει την προβολή των
εκδηλώσεών των οποίων πραγματοποιεί
πιθανούς συνεργάτες που εργάζονται για το ίδιο θέμα και μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί
τους.

Ταυτόχρονα λειτουργεί η Παγκόσμια Συνεργασία Έξυπνων Πόλεων (World Smart City
Partnership) της οποίας ο σκοπός είναι η ανάπτυξη προτύπων ορθής πρακτικής βασισμένων στις
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αστικές προκλήσεις και η δημιουργία κοινών αγορών. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε 4
βασικές αρχές:
-

Κατανόηση των αναγκών και των κύριων σημείων των κοινοτήτων των έξυπνων
πόλεων.
Να αποδειχθεί πως τα διεθνή πρότυπα προσθέτουν αξία και μπορούν να
υποστηρίξουν τις πόλεις στη επιτυχία κοινωνικών και στρατηγικών στόχων.
Δημιουργία ισχυρότερης σχέσης μεταξύ των πόλεων.
Υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων μέσω μιας
ευθυγραμμισμένης προσέγγισης.

Επιπρόσθετα, ένα ακόμα δίκτυο έξυπνων πόλεων είναι αυτό του ευφυούς κοινοτικού φόρουμ
(Intelligent Community Forum). Το δίκτυο αυτό συνδέει εκατοντάδες πόλεις και περιφέρειες σε
5 ηπείρους για συνεργασία στην οικονομική ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων και
πληροφοριών που οδηγούν στην πρόοδο. Μέσα από αυτό το δίκτυο διερευνάται πως οι
ευφυείς πόλεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών για να
δημιουργήσουν ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα και να
εμπλουτίσουν την ποιότητα ζωής τους.
Για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εφαρμογές που αναφέρθηκαν στις έξυπνες πόλεις της
Ευρώπη, απαιτείται πέρα από τις πρωτοβουλίες και τις συμπράξεις, χρηματοδότηση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση το Ελληνικό κράτος έχουν δημιουργήσει διάφορα
χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουν δεσμεύσει κονδύλια από τους προϋπολογισμούς τους, τα
οποία είναι εξειδικευμένα και απευθύνονται σε συγκεκριμένα πεδία.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αναλυθούν παρακάτω είναι τα εξής:
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Πίνακας 2.9 Χρηματοδοτικά Εργαλεία για έξυπνες πόλεις

European
Partnership
on Smart
Cities and
Communities

Σύμφωνο
Δημάρχων

Πράσινο
Ταμείο

LIFE

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

2.3.1.

Horizon
2020

Horizon 2020

Εικόνα 2.6 Λογότυπο HORIZON 2020

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την
καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ. Οδηγεί σε περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και
παγκόσμιες πρωτιές μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά. Σχεδόν
80 δις EUR διατίθενται σε μορφή χρηματοδότησης για μια επταετία (2014–2020) — πλέον των
ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει την πολιτική στήριξη των ευρωπαίων ηγετών και των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχοντας συμφωνήσει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και
την καινοτομία είναι βασικές για το μέλλον της Ευρώπης, τοποθετούνται στον πυρήνα της
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου συνδυάζοντας την
έρευνα με την καινοτομία και εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς: επιστημονική αριστεία,
βιομηχανική υπεροχή και κοινωνικές προκλήσεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη
παράγει επιστήμη και τεχνολογία παγκοσμίου επιπέδου που δίνουν ώθηση στην οικονομική
ανάπτυξη.
▶ Πως λειτουργεί

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι ανοικτό στη συμμετοχή ερευνητών από ολόκληρο τον
κόσμο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχει μόνο μια δέσμη απλοποιημένων κανόνων και
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να
εστιάσουν σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό: την έρευνα, την καινοτομία και τα
αποτελέσματα. Αυτή η εστιασμένη προσέγγιση διασφαλίζει την ταχεία δρομολόγηση νέων
έργων και την ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων. Οι κανόνες έχουν σχεδιαστεί για να
εγγυώνται τη δίκαιη μεταχείριση, να προστατεύουν τους συμμετέχοντες και να διασφαλίζουν
ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται όπως αρμόζει.
▶ Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής;

Για τα βασικά ερευνητικά έργα, μια κοινοπραξία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία νομικά
πρόσωπα. Κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια
συνδεδεμένη χώρα.
Για άλλα προγράμματα —το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) , το Χρηματοδοτικό Εργαλείο
για τις ΜΜΕ , τη συγχρηματοδότηση προσκλήσεων ή προγραμμάτων, εθνικών ή του δημόσιου
τομέα , τον συντονισμό και την υποστήριξη , την εκπαίδευση και την κινητικότητα — η ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή αίτησης από ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί
σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.
▶ Ποσοστά Χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους
δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της
ΕΕ καλύπτει έως το 100% της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και
καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70% της
αναγνωριζόμενης δαπάνης αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100% για μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις. Η έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και
υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25% της άμεσης
αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της δράσης).
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Σύμφωνο των Δημάρχων

Εικόνα 2.7 Λογότυπου Συμφώνου των Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με
τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το
στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων προκειμένου να προωθήσει και να
υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή
πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.
Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, καθώς πρόκειται για τη μοναδική κίνηση του είδους
της που κινητοποιεί τοπικούς και περιφερειακούς φορείς γύρω από την εκπλήρωση των στόχων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύμφωνο των Δημάρχων παρουσιάζεται από τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα εξαιρετικό μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
▶ Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων

Οι ευρωπαϊκές τοπικές αρχές όλων των μεγεθών, από μικρές κοινότητες μέχρι πρωτεύουσες και
μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν ως Υπογράφοντες το
Σύμφωνο των Δημάρχων.
Οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και άλλες αστικές περιοχές μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στο
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς καταναλώνουν τα τρία τέταρτα της ενέργειας που
παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υπεύθυνες για ένα αντίστοιχο μερίδιο εκπομπών
CO2. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται επίσης σε ιδανική θέση ώστε να αλλάξουν τη συμπεριφορά
των πολιτών και να απαντήσουν στις ερωτήσεις για το κλίμα και την ενέργεια με ολοκληρωμένο
τρόπο, κυρίως μέσω του συμβιβασμού δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων και
ενσωματώνοντας τα ζητήματα αναφορικά με τη βιώσιμη ενέργεια στους γενικότερους στόχους
για τοπική ανάπτυξη.
Η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μια ευκαιρία προκειμένου οι τοπικές αρχές
να ενισχύσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μείωση των εκπομπών CO2 στην
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περιοχή τους, να επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή υποστήριξη και αναγνώριση και να
ανταλλάξουν εμπειρίες με Ευρωπαίους ομολόγους.
Το Σύμφωνο είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές που συγκροτούνται δημοκρατικά και με
εκλεγμένους αντιπροσώπους, όποιο μέγεθος κι αν έχουν και σε οποιαδήποτε φάση εφαρμογής
των ενεργειακών και κλιματικών τους πολιτικών βρίσκονται. Οι τοπικές αρχές μπορούν να
υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων οποιαδήποτε στιγμή, δεν υπάρχει προθεσμία.
▶ Επίσημη ανάληψη υποχρεώσεων

Το πεδίο εφαρμογής του Συμφώνου των Δημάρχων εκτείνεται πολύ πιο πέρα από μια απλή
δήλωση προθέσεων. Πράγματι, προκειμένου να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους για
μείωση των εκπομπών CO2 που θέτουν οι υπογράφοντες, δεσμεύονται για μια σειρά μέτρων και
δέχονται να υποβάλλουν εκθέσεις και να παρακολουθούνται αναφορικά με τις δράσεις τους.
Εντός προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων, αναλαμβάνουν επίσημα να εκπληρώσουν τις εξής
υποχρεώσεις:
•
Να αναπτύξουν επαρκείς διοικητικές δομές, περιλαμβανομένης της κατανομής επαρκών
ανθρώπινων πόρων, ώστε να αναλάβουν τις απαραίτητες δράσεις
•

Να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών

•
Να υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια εντός ενός έτους από την
επίσημη ένταξή τους στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων
συγκεκριμένων μέτρων που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20%
έως το 2020
•
Να υποβάλλουν έκθεση εφαρμογής τουλάχιστον κάθε δεύτερο έτος από την υποβολή
του Σχεδίου Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια για σκοπούς αξιολόγησης, παρακολούθησης
και ελέγχου
Προκειμένου να συμμορφωθούν με την κρίσιμη αναγκαιότητα της κινητοποίησης των τοπικών
ενδιαφερόμενων φορέων κατά την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, οι
υπογράφοντες αναλαμβάνουν επίσης:
•

Να ανταλλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία με άλλες τοπικές αρχές

•
Να διοργανώνουν Τοπικές Ημερίδες για την Ενέργεια προκειμένου να εγείρουν την
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή απόδοση
•
Να παρευρίσκονται ή να συνεισφέρουν στην ετήσια τελετή του Συμφώνου των
Δημάρχων, στα θεματικά εργαστήρια και στις συναντήσεις των ομάδων συζήτησης
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Φάση Α

•
Να διαδίδουν το μήνυμα του Συμφώνου στα κατάλληλα φόρα και, ιδιαίτερα, να
παροτρύνουν άλλους δημάρχους να ενταχθούν στο Σύμφωνο.
Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται ενδεικτικά τα προγράμματα χρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χρηματοδοτικές πηγές και τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα.

Εικόνα 2.8 Λίστα Χρηματοδοτικών Εργαλείων
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2.3.3.

Φάση Α

LIFE

Εικόνα 2.9 Λογότυπο προγράμματος LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το
LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της
στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το
Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω
του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
για τα κράτη-μέλη.
Ο νέος κανονισμός LIFE δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο
υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση. Ο
προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 3,4 δις €.
Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις
τομείς προτεραιότητας:
•

περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

•

φύση και βιοποικιλότητα

•

περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

και το σκέλος « Δράση για το κλίμα » (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει:
•

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

•

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

•

κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα),
επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης
περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων , τα ολοκληρωμένα έργα , στρατηγικές και έργα
για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που
θα χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή.
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Επίσης περιλαμβάνει έργα
προπαρασκευαστικά έργα.

τεχνικής

βοήθειας,

Φάση Α

έργα

οικοδόμησης

δυναμικού

και

Τουλάχιστον 55% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων για το
Περιβάλλον, θα χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας.
Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρκεια του
προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη
περίοδο (2018-2020) έως το 55%.
Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα
τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα
προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών
και έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους ή είδη
προτεραιότητας.

Εικόνα 2.10 Δομή Προγράμματος LIFE

▶ Σε ποιους απευθύνεται:

Kυρίως δημόσιους φορείς και άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
περιβάλλοντος και της κλιματικής προστασίας, ικανές να συντονίσουν, εκτός των ΟΕ,
συμπληρωματικές δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους
(κατά προτίμηση ευρωπαϊκούς) πόρους.
Ταυτόχρονα απευθύνεται σε ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας του κλίματος (Μηχανισμός Χρηματοδότησης
Φυσικού Κεφαλαίου - ΜΧΦΚ), νοικοκυριά και δημόσιους φορείς που επιθυμούν να βελτιώσουν
την ενεργειακή τους απόδοση (Ιδιωτική Χρηματοδότηση για την Ενεργειακή Απόδοση - ΙΧΕΑ)
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Φάση Α

▶Που στοχεύει:

Στην εφαρμογή σχεδίων και στρατηγικών για το περιβάλλον και το κλίμα (Πολυετές Πρόγραμμα
Εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017) – μεγάλης κλίμακας - συμπληρωματικές δράσεις με
επιπλέον συγχρηματοδότηση - συμμετοχή των εμπλεκόμενων (stakeholders),
▶ Χρηματοδοτικά μέσα2 -10 δικαιούχοι - Συνεισφορά ΕΕ: €10-15 εκατ. - περίπου 3 ΟΕ ανά
Κράτος Μέλος
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 60%
2.3.4.

Πράσινο Ταμείο

Εικόνα 2.11 Λογότυπο Προγράμματος Πράσινο Ταμείο

▶ Ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του
περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη
προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού
συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πράσινων πόρων.
Η αξιοποίηση των πόρων γίνεται μέσω Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων
προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που υλοποιούν τρίτοι
(φορείς υλοποίησης) και μπορεί να έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, κεφαλαιακής
συμμετοχής ή άλλης ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές επιτρέπεται
ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλες δημόσιες ή ευρωπαϊκές
πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ή άλλους φορείς.
Η βασική δομή των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς:
•

Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική.

•

Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους Άξονες Προτεραιότητας.
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Φάση Α

•
Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι Πράξεις και τα έργα
που υλοποιούν οι Δικαιούχοι.
Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα δύνανται να περιλαμβάνουν Άξονα Προτεραιότητας Τεχνικής
Βοήθειας του Προγράμματος στον οποίο εντάσσονται δράσεις που αφορούν την παροχή κάθε
είδους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την
προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα και την
εφαρμογή του κάθε Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
προσδιορίζονται οι Δικαιούχοι της χρηματοδότησης.
Για την εφαρμογή των προγραμμάτων και την εκτέλεση των έργων επιδοτούνται,
επιχορηγούνται, χρηματοδοτούνται και δανειοδοτούνται Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και άλλοι
Οργανισμοί ή Υπηρεσίες του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄). Τα Χρηματοδοτικά
Προγράμματα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, ενώ για
Προγράμματα προϋπολογιζόμενης δαπάνης μικρότερης των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ με
απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου.
2.3.5.
Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση
χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

2019»

του

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως
εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και
χώρων πρασίνου
α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή
έργα τέχνης.
β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2
Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:
Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
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Φάση Α

Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω
φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.
Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή
και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με
πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων
αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.
Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. με στόχο την επανάχρησή τους για την
κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων,
Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή
πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων
κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων,
Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές εγκαταστάσεις και
δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.
Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη
συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης
και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό
Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι
α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει
εντός του έτους 2019 β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και γ) να μην
αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης. Σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο
δεν χρηματοδοτεί έργο ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη πληρωθεί.
Μη ώριμες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρίπτονται βάσει των κριτηρίων
αποκλεισμού του Οδηγού
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε
55.000.000 € εκ των οποίων τα 35.000.000,00 € για το έτος 2019 και τα 20.000.000,00 € για το
έτος 2020.
Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο.
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2.3.6.
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του
Προγράμματος: «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019»

Φάση Α

Χρηματοδοτικού

Σκοπός και αντικείμενο της πρόσκλησης: “Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες”
Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε
αντικείμενα που αφορούν: α) στην κλιματική αλλαγή, β) στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και δ) στην προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής
και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης. Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας
των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν
οργανωμένοι φορείς πολιτών. Επιμέρους στόχους αποτελούν: α) η επίτευξη
συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος προγράμματος,
καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων,
και β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις
χρηματοδοτούμενες δράσεις (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη
σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους).

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες”
ανέρχεται σε 1.000.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού
των 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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2.3.7.

Φάση Α

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Εικόνα 2.12 Λογότυπο Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 20142020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.
Η στρατηγική για το Περιβάλλον στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιείται με βασική
προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), την
ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά από την εθνική προτεραιοποίηση, όπως
αυτή περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και την ορθολογική κατανομή των
διαθέσιμων πόρων, ενώ για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι βασικές
περιοχές δράσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και ορθολογική
χρήση ενέργειας, τη σύνδεση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας με
ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτων, τη βιοποικιλότητα,
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και κοινωνικών εταίρων για τα 3 περιβαλλοντικά
ζητήματα, την υποστήριξη της παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης περιβαλλοντικών
πολιτικών και την ανάπτυξη ικανοτήτων στους εμπλεκόμενους φορείς για στήριξη της
αντιμετώπισης των παραπάνω αναγκών και της χρηστής διαχείρισης των περιβαλλοντικών
πόρων και υποδομών.
▶ Στρατηγικοί στόχοι και βασικές προτεραιότητες του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Τομέας Περιβάλλοντος

Για τον τομέα του Περιβάλλοντος, οι στρατηγικοί στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες του
τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος, είναι:
1.
Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. στους τομείς
των Αποβλήτων και των Υδάτων. Βασικές προτεραιότητες οι οποίες ιεραρχούνται με βασική
προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ) όπως:
•
Η βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των
υδατικών πόρων της Χώρας.
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•

Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

•

Η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων.

•

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.

•

Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση.

Φάση Α

•
Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της
κομποστοποίησης.
•
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με
βάση το Εθνικό και τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ.
•
Η βελτίωση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής
αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά - επικίνδυνα Απόβλητα. Η βελτίωση της
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών.
2.
Η προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων. Βασική
προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή και η
Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες.
3.
Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Βασική
προτεραιότητα είναι η βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και η ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων.
4.

Η Αστική Αναζωογόνηση – Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Βασικές προτεραιότητες:
•
Η βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής
για την Χωρική Ανάπτυξη,
•

Η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης,

•
Η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της επισκεψιμότητας σε
υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,
•

Η διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης

•

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
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2.4. Ενδεικτικά ανοικτά ευρωπαϊκά προγράμματα
Κάποια ενδεικτικά ανοιχτά ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης στο χρόνο που
συντάχθηκε το παρών παραδοτέο, είναι τα ακόλουθα:
2.4.1.
Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean
mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions
Opening date: 03 September 2019
Deadline date: 09 January 2020
Forthcoming: 03 December 2019
Οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε
πολλούς διαφορετικούς αλλά αλληλοσυνδεόμενους τομείς: τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής,
όπως για παράδειγμα η αυξανόμενη διείσδυση ψηφιακών και διαστημικών τεχνολογιών σε
αυτοματοποιημένα, συνδεδεμένα και συνεταιριστικά οχήματα, στις υποδομές μεταφορών,
εφοδιαστικές εφαρμογές αεροναυπηγικής και ασφάλειας, μείζονες κοινωνικοοικονομικές
τάσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση και η αστικοποίηση, παγκόσμιοι
στόχοι, όπως αυτοί που καθορίστηκαν από τη συμφωνία COP 21 του Παρισιού για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και από τον ΟΗΕ για την υποστήριξη των στόχων της
αειφόρου ανάπτυξης , τον αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό για τον ευρωπαϊκό κλάδο των
μεταφορών σε όλα τα μέσα μεταφοράς, τις νέες λειτουργίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που
βασίζονται στην αυξημένη συνδεσιμότητα μεταξύ των υποδομών, των μέσων μεταφοράς, των
ταξιδιωτών και των αγαθών που μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή κινητικότητα από «πόρτα
σε πόρτα».
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες
προσπάθειες για την ανάπτυξη και την επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν
γρήγορα. Θα αντιμετωπίσουν με συστηματικό τρόπο τα μέσα μεταφοράς, τα μοντέλα υποδομής
και λειτουργίας και θα τα ενσωματώσουν σε ένα ευέλικτο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών με
έξυπνη συνδεόμενη κινητικότητα για επιβάτες και εμπορευματικές μεταφορές και με σημαντικά
μειωμένες επιπτώσεις στο κλίμα και το περιβάλλον. Απαιτείται μια προσέγγιση με γνώμονα τον
χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών των μεταφορών,
προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των λύσεων στις μεταφορές, στην κοινωνία και την
οικονομία, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
μεταφορών. Ταυτόχρονα, απαιτείται μια προοπτική που αναγνωρίζει τον ευρύτερο αντίκτυπο
του συστήματος μεταφορών, όχι μόνο στους χρήστες του, αλλά και στους μη χρήστες σε πόλεις
και περιοχές ανά την Ευρώπη.
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Ορισμένα θέματα (ιδίως στο κεφάλαιο "Λογιστική για τους ανθρώπους") έχουν ενημερωθεί από
τα οράματα των ευρωπαίων πολιτών για το μέλλον και τις προτεραιότητες έρευνας και
καινοτομίας που προσδιορίστηκαν ως μέρος του CIMULACT [[CIMULACT χρηματοδοτείται από
την
πρωτοβουλία
«Ορίζοντας
2020»
με
και
για
Κοινωνικό
πρόγραμμα]]
(http://www.cimulact.eu). Όπως αναφέρεται στο ειδικό πρόγραμμα, οι "δραστηριότητες θα
οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη
προσέγγιση κατά περίπτωση". Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της πρόσκλησης «κινητικότητα για
ανάπτυξη» έχει δομηθεί ως εξής:
1. Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικό ως
προς το κλίμα μέλλον: Βιώσιμες μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
2. Ασφαλή, ολοκληρωμένα και ανθεκτικά συστήματα μεταφορών
3. Παγκόσμια ηγετική θέση και ανταγωνιστικότητα
4. Λογιστική για τους ανθρώπους
Παρακάτω αναλύονται οι υποενότητες της πρόσκλησης αυτής:
1. Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικό ως
προς το κλίμα μέλλον: Βιώσιμες μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο αυτού του τμήματος θα στηρίξουν τη
μακροπρόθεσμη μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές και πιο ήσυχη κινητικότητα σε όλα τα
μέσα μεταφοράς. Θα υιοθετήσουν μια συστημική προσέγγιση η οποία, εκτός από τις
τεχνολογικές καινοτομίες των οχημάτων, των συστημάτων και των υποδομών, δίνει έμφαση
στις κοινωνικοοικονομικές και ρυθμιστικές πτυχές όπως η αυξημένη ευαισθητοποίηση του
κοινού, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός που ενσωματώνει νέες μορφές κινητικότητας και
βελτιωμένους μηχανισμούς ελέγχου και ανίχνευσης. Η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασικό
στοιχείο σε πολλά από τα ερευνητικά θέματα αυτού του τμήματος. Οι προτεινόμενες δράσεις
μπορούν να επωφεληθούν από τις τρέχουσες σύγχρονες δραστηριότητες μοντελοποίησης στον
τομέα και από τον πλούτο των δεδομένων της Γης και των πληροφοριών που παρέχει το
πρόγραμμα Copernicus, ιδίως από την υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του
Copernicus.
Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα υποστηρίξουν τη μετάβαση προς μηδενικές
εκπομπές και πιο αθόρυβη κινητικότητα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Βασιζόμενη σε
λαούς, θα οδηγήσει σε βελτιωμένα εργαλεία και μηχανισμούς για την παρακολούθηση και
ανίχνευση εκπομπών και θορύβου σε οδικά οχήματα, πλοία και αεροσκάφη και θα παράσχει
στις πόλεις, τις περιφερειακές και εθνικές αρχές και στους φορείς χωροταξίας στοιχεία
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της τρέχουσας οι εξελίξεις στις τεχνολογίες των μεταφορών και
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τα επιχειρηματικά μοντέλα χωροταξικού σχεδιασμού για τη στήριξη των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων στην πολιτική και τον προγραμματισμό.

2. Ασφαλή, ολοκληρωμένα και ανθεκτικά συστήματα μεταφορών
Η έρευνα στο πλαίσιο αυτού του τμήματος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια
των μεταφορών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και ειδικότερα στους στόχους που θέτει η
«Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές» (Transport White Paper) κοντά στους μηδενικούς θανάτους
στην οδική κυκλοφορία έως το 2050, καθώς και στους στόχους 3,6 και 11 για την αειφόρο
ανάπτυξη (Sustainable Development Goals 3.6 and 11). Αναμένεται να συμβάλει στην
αποσυμφόρηση των οδικών / αστικών υποδομών με τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της
αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας των ενδοευρωπαϊκών μεταφορών με πλωτές
μεταφορές καθώς και με την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικτύου εφοδιαστικής σε
παγκόσμιο δίκτυο, υποστηρίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη νέων μεταφορικών μέσων
δρομολόγια και τους δεσμούς τους με τις εθνικές / περιφερειακές αγορές.

3. Παγκόσμια ηγετική θέση και ανταγωνιστικότητα
Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων θα συμβάλουν στην ανάπτυξη προηγμένων
τεχνολογικών δυνατοτήτων στις μεταφορές που θα εκμεταλλεύονται τεχνολογίες εξελικτικής
και καταστροφικής τεχνολογίας, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της
παγκόσμιας ηγεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αυξημένη άνεση και ασφάλεια
στις μετακινήσεις. Ειδικότερα, τα ερευνητικά θέματα θα ενισχύσουν και θα εξορθολογήσουν
την παγκόσμια πρωτοπορία και την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο σε προηγμένες
(εξελικτικές και αποδιοργανωτικές) τεχνολογίες για το σχεδιασμό και την κατασκευή οχημάτων
με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, άνεσης, συνδεσιμότητας, αυτοματισμού και απόδοσης
κύκλου ζωής. Προηγμένες διεπιστημονικές και συνεργατικές δυνατότητες για το σχεδιασμό και
την κατασκευή οχημάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους καθώς και για την ανάπτυξη
μεθόδων απεικόνισης και εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Επίσης, θα διερευνήσουν
περαιτέρω επιχειρησιακές υποθέσεις επιβατών, που θα καλύπτουν πολλούς ενδιαφερόμενους
φορείς στον τομέα των μεταφορών.

4. Λογιστική για τους ανθρώπους
Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες ενσωματώνονται στο πρόγραμμα εργασίας για τις
μεταφορές σε διάφορα επίπεδα. Αυτές ενσωματώνονται τόσο ως ουσιαστικό στοιχείο πολλών
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θεμάτων και ερευνητικών θεμάτων, όσο και ως ξεχωριστά θέματα κοινωνικο-οικονομικής
σημασίας σε άλλα μέρη του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του μέρους
«Άλλες δράσεις», όπου πραγματοποιούνται ορισμένες σχετικές δράσεις δημόσιων συμβάσεων
προβλέπεται.
Περιλαμβάνει θέματα όπως: ένα συνεκτικό ψηφιακά διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών,
ρυθμιστικά πλαίσια που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών
και επιχειρηματικών μοντέλων, δημογραφικές αλλαγές και συμμετοχή των γυναικών,
ψηφιοποίηση του συστήματος μεταφορών, Open Science, μεγάλα δεδομένα και ενημερωμένα
πλαίσια να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τον αντίκτυπο των νέων λύσεων
κινητικότητας.
Οι γενικοί στόχοι είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον ταξιδιού που θα
βελτιώνει την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, την ταξιδιωτική εμπειρία και την
ευημερία των πολιτών. Το περιβάλλον αυτό πρέπει να δημιουργηθεί γύρω από προσιτές,
προστατευόμενες και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις κινητικότητας μαζί με κατάλληλα ρυθμιστικά
πλαίσια και πολιτικές για όλους.
Με τον τρόπο αυτό, τα ερευνητικά θέματα θα συμβάλουν στην ομαλή υιοθέτηση νέων και
αναδυόμενων λύσεων μεταφορικής κινητικότητας, διασφαλίζοντας την ισότητα και την
κοινωνική αποδοχή. Θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να σχεδιάσουν, να
παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα κατάλληλα κανονιστικά πλαίσια και πολιτικές που
θα προσαρμόσουν αυτές τις νέες λύσεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα επίπεδα κοινωνικής και προσωπικής προστασίας. Θα
συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ
και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

2.4.2.

Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings

Opening date: 03 September 2019
Deadline date: 09 January 2020
Forthcoming: 05 March 2020
H παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τη συμβολή της κοινωνικής πρόκλησης «Ολοκληρωμένη,
καθαρή και αποδοτική ενέργεια» του προγράμματος του πλαισίου «Ορίζοντας 2020» στην
περιοχή εστίασης «Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα»
που υποστηρίζει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και της «Καθαρής Ενέργειας για
όλους (COM (2016) 736) και τις προτεραιότητες του σχεδίου SET-Plan, με συγκεκριμένες
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δράσεις Ε & Κ (Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας) που επικεντρώνονται στον ταχύ
μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος και άλλων τομέων προς την ουδετερότητα του
άνθρακα και την κλιματική ανθεκτικότητα . Οι δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης πλήρως
στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και στους στόχους δαπανών του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» για την αειφόρο ανάπτυξη και τη δράση για το κλίμα.
1. Ενεργειακή Απόδοση
Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ και η οικοδομική
βιομηχανία παρέχει 18 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ενώ οι ΜΜΕ
(Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) συμβάλλουν στο 70% της προστιθέμενης αξίας στον
οικοδομικό τομέα της ΕΕ. Η ανακαίνιση των κτιρίων προσθέτει σχεδόν διπλάσια αξία από την
κατασκευή νέων κτιρίων και αντιπροσωπεύει πολλαπλά οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, τους
ενοίκους και ολόκληρη την κοινωνία. Η σωστή αποτίμηση αυτών των πολλαπλών οφελών, που
υποστηρίζεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα βοηθήσει στην αλλαγή της
επιχειρηματικής προσέγγισης στην ανακαίνιση των κτιρίων, εξασφαλίζοντας ροές
χρηματοδότησης και μαζικές επενδύσεις. Αυτό, με τη σειρά του, θα βελτιώσει τις συνθήκες
διαβίωσης / εργασίας των Ευρωπαίων, θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και θα
δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
2. Παγκόσμια ηγετική θέση στην ανανεώσιμη ενέργεια
Η στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union Strategy) έθεσε ως στόχο την επίτευξη
της παγκόσμιας πρωτοπορίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι αυξημένες
προσπάθειες Ε & Κ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες και ως εκ τούτου οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναγνωρίζονται ως βασική προτεραιότητα στον τομέα της Ε & Κ
στη στρατηγική Ενεργειακή Ένωση και στην ανακοίνωση για την επίσπευση της καινοτομίας ως
προς την «καθαρή ενέργεια». Τα μέτρα "Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" στηρίζει
τη φιλοδοξία της ΕΕ μέσω ορισμένων νομοθετικών προτάσεων και μη νομοθετικών
πρωτοβουλιών, και συγκεκριμένα της αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η οποία δημιουργεί το γενικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη να ξεκλειδώσουν το
δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συγκεντρώσουν μερίδιο τουλάχιστον 27%
στην τελική κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030 με οικονομικά
αποδοτικό τρόπο.
3. Έξυπνη και καθαρή ενέργεια για τους καταναλωτές
Η δέσμη "Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" τοποθετεί τους καταναλωτές στο
επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, με τους καταναλωτές να θεωρούνται ενεργοί
παράγοντες της αγοράς στο ενεργειακό σύστημα. Ο μελλοντικός καταναλωτής θα πρέπει να
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είναι καλύτερα και περισσότερο ενημερωμένος και να έχει αυξημένη ικανότητα πλήρους
συμμετοχής στις ενεργειακές αγορές.
Μια τέτοια μετάβαση απαιτεί από τους καταναλωτές να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους στην
κατανάλωση της ενέργειας και να αυξήσουν την πρόσβασή τους σε διάφορες μορφές λύσεων
και υπηρεσιών ενεργητικής ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών δράσεων. Για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα κανονιστικά και εμπορικά
εμπόδια για τους καταναλωτές και να καθίστανται πιο εύκολα διαθέσιμα τα προγράμματα
στήριξης για τους καταναλωτές, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων
της ενεργούς συμμετοχής στο ενεργειακό σύστημα. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να
αναπτυχθεί μια καλύτερη κατανόηση των οδηγών αποδοχής και αλλαγής συμπεριφοράς των
καταναλωτών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση.
4. Έξυπνο πολιτικό ενεργειακό σύστημα
Η δέσμη ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ "Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" (που
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016) θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο του
ενεργειακού συστήματος της ΕΕ. Απαιτούνται δράσεις για τη στήριξη της βέλτιστης εφαρμογής
αυτής της φιλόδοξης νομοθετικής πρότασης. Ως εκ τούτου, το παρόν τμήμα του προγράμματος
εργασίας για τα ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην
προετοιμασία και δοκιμή λύσεων για την υποστήριξη των νέων προτάσεων οδηγιών και
κανονισμών που διαμορφώνουν το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Επιπλέον, η ενεργειακή
μετάβαση που προτείνεται στην "Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" επιμένει στη
σημασία που έχει η απαγόρευση του άνθρακα για την θέρμανση και την ψύξη, την ηλεκτρική
ενέργεια και τις μεταφορές.

2.4.3.

Supporting public authorities in driving the energy transition

Opening date: 03 September 2019
Deadline date: 09 January 2020
Forthcoming: 05 March 2020
Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης αγωνίζονται να εξελιχθούν σε καλά συνδεδεμένους κόμβους
πολλαπλών χρήσεων και πολλαπλών χρήσεων για έξυπνη και καθαρή κινητικότητα. Πολλές
τάσεις επηρεάζουν τις αστικές περιοχές: η αστική ανάπτυξη, η πυκνότητα, η ψηφιοποίηση, η
αυξανόμενη πίεση από τις εμπορευματικές μετακινήσεις και η μεταστροφή προς μια οικονομία
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Επιπλέον, πολλές περιοχές των ευρωπαϊκών πόλεων και
περιοχών δεσμεύονται να αναπτυχθούν σε περιοχές με μηδενικές εκπομπές.
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Παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες και καινοτόμα μέτρα, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη σε
κλίμακα που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και των στόχων της
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές (οι οποίες
λειτουργούν συχνά σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης) συνεργάζονται με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς. Ωστόσο, η πλήρης ενσωμάτωση και εφαρμογή νέων λύσεων καθυστερεί,
επειδή υπάρχουν λίγες πληροφορίες, δεδομένα και δοκιμασμένες, καινοτόμες λύσεις σχετικά
με την αποτελεσματικότητά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν τα
εμπόδια στην επιτυχή εφαρμογή στα παλαιότερα συστήματα παλαιού τύπου και στις γήρανσης
υποδομές.
Αυτή η πρόσκληση χωρίζεται σε 3 υπό μέρους τμήματα/δράσεις:
1. Δράση καινοτομίας
Το πρώτο μέρος αυτού του θέματος αναφέρεται σε προτάσεις που συνδυάζουν νέες
τεχνολογίες και καινοτομίες, πιο αποτελεσματικές μορφές διακυβέρνησης και συνοδευτικά
μέτρα (βάσει πολιτικής) για όλα τα μέσα μεταφοράς.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εκτελούνται από κοινοπραξίες με τοπική / περιφερειακή
αρχή που καλύπτουν τρεις διαφορετικές αστικές ή διακοινοτικές περιοχές που συνδέονται με το
δίκτυο TEN-T network, τον μείζονα μεταφορικό διάδρομο, καθένα από τα οποία
αντιμετωπίζοντας διαφορετικές χωρικές, κοινωνικές και / ή οικονομικές προκλήσεις ή / και
εμπειρίες στην οργάνωση μεγάλων / αθλητικών εκδηλώσεων.
2. Δράση συντονισμού και υποστήριξης: επιτάχυνση και ενσωμάτωση καινοτόμων, αστικών,
περιαστικών και αγροτικών λύσεων κινητικότητας
Το δεύτερο μέρος αυτού του θέματος είναι μια δράση συντονισμού και υποστήριξης που
στοχεύει στην ταχεία ενσωμάτωση των καινοτόμων, δοκιμασμένων λύσεων αστικής,
περιαστικής και αγροτικής κινητικότητας (π.χ. τεχνολογικές, μη τεχνολογικές, υπηρεσίες, αγαθά
και υποδομές). Αναμένεται να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν μια δράση με τίτλο
«Γρήγορη προς καινοτόμο βιώσιμη μηχανοκίνητη και μη κινητική», η οποία προσφέρει
υποστήριξη και υπηρεσίες σε τουλάχιστον 20 πόλεις και δήμους ή τις οργανωτικές /
λειτουργικές τους ομάδες. Είναι δυνατή μια «σταδιακή προσέγγιση» - λαμβάνοντας υπόψη τις
κινητικές, επενδυτικές ή γεωγραφικές ανάγκες, καθώς και την αποτελεσματική υλοποίηση του
έργου. Τουλάχιστον το ένα τρίτο από αυτές τις 20 τοποθεσίες πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές
που αντιμετωπίζουν ταχείες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές.
3. Δράση συντονισμού και υποστήριξης: προετοιμασία για την ανάπτυξη της αστικής
αεροπορικής κινητικότητας σε αστικές και περιαστικές περιοχές
66

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

Φάση Α

Η ενσωμάτωση των λύσεων κάθετης αστικής κινητικότητας (αεροσκάφη και άλλες μορφές
χαμηλής εναέριας κινητικότητας, καθώς και υπηρεσίες) στα υπάρχοντα συστήματα
πολυτροπικών μεταφορών (τόσο για τα φορτία όσο και για τα επιβατικά) θα συμβάλει στην
περαιτέρω περιπλοκότητα στην οργάνωση των αστικών και περιαστικών τις υπηρεσίες
μεταφορών και κινητικότητας. Θα απαιτηθούν αλλαγές στη διαχείριση δημόσιων / κοινών
μεταφορών, σε επιχειρήσεις logistics και σε έργα υποδομής. Με την ταχεία τεχνολογική πρόοδο
στην αστική ατμοσφαιρική κινητικότητα, ιδιαίτερα οι τοπικές και περιφερειακές αρχές του
δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η χρηματοδότηση, η προμήθεια, ο
σχεδιασμός (υποδομές, συστήματα), οι μεταφορές, η ασφάλεια, ο θόρυβος, η ασφάλεια και η
αποδοχή από τους πολίτες αυτών των λύσεων.
Επιλέξιμες χώρες: περιγράφονται στο παράρτημα Α του προγράμματος εργασίας.
Ορισμένες χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, οι οποίες δεν είναι αυτόματα επιλέξιμες για
χρηματοδότηση, έχουν προβλεφθεί με ειδικές διατάξεις για τη διάθεση πόρων στους
συμμετέχοντες στα σχέδια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Δείτε τις πληροφορίες στο
Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο του προγράμματος.

2.4.4.
Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air
quality
Opening date: 12 November 2019
Deadline date: 13 February 2020

Οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα αποτελούν μείζονα ανησυχία παγκοσμίως, λόγω των
άμεσων επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και των επιπρόσθετων επιπτώσεών της
στο κλίμα. Στην ΕΕ, η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτιμάται ότι προκαλεί πρόωρους θανάτους, οι
οποίοι υπολογίζονται σε 400.000 ετησίως, με τις πόλεις να παράγουν πάνω από το 70% των
αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Οι αστικοί πολίτες, λόγω της συγκέντρωσης του πληθυσμού
και των πηγών ρύπανσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Οι δράσεις
που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα συμβάλλουν, σε πολλές
περιπτώσεις, και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων ατμοσφαιρικών
ρύπων. Οι λύσεις βασισμένες στη φύση, την ενίσχυση ή την αποκατάσταση οικοσυστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των πράσινων υποδομών, στις πόλεις μπορούν να
βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και να ρυθμίσουν τα αέρια του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα, τόσο μέσω της απομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της αποθήκευσης
και απομόνωσης του άνθρακα, όσο και μειώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες και τις εκπομπές
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ρύπων μέσω φυσικής ψύξης και ενεργητικής κινητικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουν
επίσης πολλαπλά οφέλη που συνδέονται με διάφορους στόχους πολιτικής, όπως για
παράδειγμα η υγεία και η ευημερία, η βιοποικιλότητα, η αστική αναγέννηση, το νερό, το
καταιγισμό ή / και η διαχείριση των λυμάτων και η προσαρμογή / μετριασμός του κλίματος.
Ωστόσο, οι ευκαιρίες που προσφέρονται από τις λύσεις που βασίζονται στη φύση για την
αντιμετώπιση της ποιότητας του αέρα και του μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου στις
πόλεις εξαρτώνται από σύνθετες και αλληλένδετες διαδικασίες και αλληλεξαρτήσεις. Επιπλέον,
η συμβολή αυτών των λύσεων στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του αέρα και του άνθρακα
στις πόλεις, παράλληλα με άλλες αστικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα των πολλαπλών
υπηρεσιών τους, δεν είναι ούτε κατανοητή, ούτε μετριέται και δεν αξιολογείται. Η πλήρωση
αυτών των κενών γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων θα αποτελέσει ισχυρή περίπτωση για
την ευρεία εφαρμογή τέτοιων λύσεων.
Οι δράσεις θα πρέπει να αξιολογούν την άμεση και έμμεση συμβολή λύσεων βασισμένων στη
φύση σε διάφορες δομές και διαμορφώσεις (π.χ. μίγμα βλάστησης και δέντρων, είδη, σχήμα,
χωρική κατανομή του δημόσιου χώρου πρασίνου και κάλυψη με βλάστηση) για την
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιβάλλον και την άμβλυνση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των
μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής.
Οι δράσεις επίσης θα πρέπει να προτείνουν βέλτιστες λύσεις και κατάλληλες τυπολογίες που να
ταιριάζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα από άποψη διαφορετικών κλιματικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και διαφορετικών αστικών σχεδίων.
Πρέπει να αξιολογηθούν τα οφέλη και τα συμπαράγοντα (συμπεριλαμβανομένης της υγείας και
της ευημερίας των πολιτών, της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής στην αλλαγή του
κλίματος), των συνεργειών (συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στις κοινωνικές
ανισότητες) και των ανταλλαγών που παρέχονται από αναπτυγμένες λύσεις. Θα πρέπει να
αναπτυχθούν και να επικυρωθούν εργαλεία, μοντέλα, κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού,
πρότυπα και πρωτόκολλα για την ενσωμάτωση αυτών των λύσεων στις τοπικές διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και στις κοινωνικοοικονομικές οδούς μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου
του χωροταξικού σχεδιασμού.
Οι δράσεις θα πρέπει να επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και της συγκέντρωσης του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της
σχετικής ικανότητας μοντελοποίησης, αναπτύσσοντας δείκτες που επιτρέπουν την εύκολη
αξιολόγηση, την επικοινωνία, τη σύγκριση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο έδαφος,
καθώς και ψηφιακές λύσεις που περιλαμβάνουν δίκτυα αισθητήρων, (ιδίως η υπηρεσία
παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του Copernicus και η Υπηρεσία για την αλλαγή του κλίματος
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με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας) και υπηρεσίες GEOSS, δορυφορικής
πλοήγησης και εντοπισμού θέσης που προσφέρονται από το EGNOS / Galileo.
Οι δράσεις τέλος θα πρέπει να δοκιμάσουν καινοτόμα μοντέλα διακυβέρνησης, επιχειρήσεων
και χρηματοδότησης που προωθούν διαδικασίες συμμετοχικής συν-δημιουργίας κατά την
εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των λύσεων και λαμβάνοντας
υπόψη την αλληλεξάρτηση με την ενδοχώρα της πόλης και με άλλα μέτρα μετριασμού της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

2.4.5.

Urban Innovative Actions

Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι, ως εκ τούτου, να παράσχει στις αστικές αρχές σε
όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και μη
αποδεδειγμένες ιδέες που αντιμετωπίζουν διασυνδεδεμένες προκλήσεις, καθώς και να
πειραματιστούν όσον αφορά τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να
ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής. Τα έργα που θα λάβουν στήριξη
πρέπει να είναι καινοτόμα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τη συμμετοχή
βασικών ενδιαφερόμενων μερών, να είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και να
μπορούν να μεταφερθούν.
Οι αστικές αρχές θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία που τους προσφέρεται από την
Πρωτοβουλία UIA προκειμένου να απομακρυνθούν από «απλά έργα» (τα οποία μπορούν να
χρηματοδοτηθούν μέσω «παραδοσιακών» πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των
βασικών προγραμμάτων του ΕΤΠΑ) και να τολμήσουν να μετατρέψουν φιλόδοξες και
δημιουργικές ιδέες σε πρωτότυπα τα οποία μπορούν να δοκιμαστούν σε πραγματικά αστικά
περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, η UIA μπορεί να στηρίξει πιλοτικά έργα τα οποία είναι ιδιαίτερα
ριψοκίνδυνα για να χρηματοδοτηθούν από παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι άκρως καινοτόμα και πειραματικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ.
Τα έργα UIA θα επιλεγούν μέσω ετήσιων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 2015 έως
το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεμάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Κάθε δράση μπορεί να
λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο θα πρέπει να
υλοποιείται εντός μέγιστης περιόδου 4 ετών . Δεν υπάρχει ιδανικό μέγεθος για τους
προϋπολογισμούς των έργων UIA. Τα μικρά έργα (ήτοι όσα αιτούνται χρηματοδότηση από το
ΕΤΠΑ χαμηλότερη από 1 εκατομμύριο ευρώ) μπορεί να έχουν μειωμένες πιθανότητες να
επιλεγούν καθώς ενδέχεται να είναι δύσκολο να αποδείξουν ότι οι δράσεις είναι ικανής
κλίμακας ώστε να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, τα έργα που
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περιλαμβάνουν σημαντικό επενδυτικό κόστος, ιδιαίτερα στο τέλος της περιόδου υλοποίησης,
θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το κόστος συνάδει με τον σκοπό και είναι δεόντως
αιτιολογημένο.
Η Πρωτοβουλία UIA αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό την έμμεση
διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, η Επιτροπή έχει ορίσει ως
Εντεταλμένη Οντότητα (ΕΟ) την Περιφέρεια Hauts-de-France . Για τη διαχείριση της
Πρωτοβουλίας, έχει συσταθεί Μόνιμη Γραμματεία (ΜΓ) .
Αυτή η πρόσκληση χωρίζεται σε 4 υπό μέρους τμήματα/δράσεις:
1. Ποιότητα αέρα
Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ρύπανση του
ατμοσφαιρικού αέρα παραμένει η περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, η οποία
εξακολουθεί να οδηγεί σε περισσότερους από 390.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ
λόγω των αυξημένων επιπέδων λεπτών σωματιδίων, διοξειδίου του αζώτου και όζοντος. Η
ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να βλάπτει τα οικοσυστήματα, καθώς περισσότερο από το
ήμισυ της επικράτειας της ΕΕ εκτίθεται σε υπερβολική απόθεση αζώτου (ευτροφισμός) και
συγκεντρώσεις όζοντος. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, μειώνει την απόδοση των
καλλιεργειών και προκαλεί άλλες υλικές ζημιές.
Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου
πολιτικής για το καθαρό αέρα που ενισχύει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές σε
εκείνες τις πτυχές των προβλημάτων ποιότητας του αέρα που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
χειριστούν αποτελεσματικά ή αποτελεσματικά μόνα τους. Οι πολιτικές της ΕΕ στοχεύουν επίσης
στην υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης στον τομέα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης με κύριους παράγοντες τους πολίτες, στη συν-σχεδίαση και τη συνύπαρξη και στην
ενσωμάτωση των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος, για παράδειγμα στη βιομηχανία,
στις κατασκευές, της ενέργειας, των μεταφορών, της αστικής γεωργίας και της γεωργίας.
οι πόλεις καλούνται να εξετάσουν ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία και ζητήματα:
- Καθαρή μετακίνηση: καινοτόμες λύσεις κινητικότητας (π.χ. κανονισμοί για την πρόσβαση σε
οχήματα μέσω αστικών οδών όπως χαμηλές εκπομπές ή / και φόρτιση συμφόρησης), ώστε να
μειωθεί ο αντίκτυπος της κυκλοφορίας των επιβατών από προαστιακές και άλλες περιοχές που
περιβάλλουν την πόλη (κέντρο) στην ποιότητα του αστικού αέρα. Οι αρχές της πόλης θα
μπορούσαν να εφαρμόσουν αποτελέσματα από έργα κινητικότητας και επενδύσεις ειδικά για
την πρόκληση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κυκλοφορία των μετακινήσεων, τη δοκιμή
και τη βελτίωση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση της πρόσληψης, την αποδοχή του κοινού
και τον αντίκτυπο στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Βασικό στοιχείο θα είναι η συνεργασία με τις
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περιφερειακές αρχές και τους γειτονικούς δήμους, καθώς η μετακίνηση συχνά προέρχεται από
τα σύνορα της πόλης και τα σχέδια ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με την οδηγία
2008/50 / ΕC είναι συχνά εγκατεστημένα σε περιφερειακό επίπεδο.
- Καθαρός αέρας και κλίμα: Οι αρχές της πόλης είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν τις συνεργίες
μεταξύ των ενεργειακών / κλιματικών μέτρων και των μέτρων για την ποιότητα του αέρα σε
τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να δοκιμαστούν μεθοδολογίες για την
ενσωμάτωση της ποιότητας του αέρα στις κλιματικές και ενεργειακές στρατηγικές τους, όπως τα
Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (SECAPs) στο πλαίσιο του Συμφώνου των
Δημάρχων, βελτιώνοντας τη σύνδεση με τα Σχέδια Ποιότητας του Αερίου, Οδηγίες για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Εάν και όπου κρίνεται σκόπιμο, τα αποτελέσματα θα
μπορούσαν να μοιραστούν στα σχετικά δίκτυα πόλεων.
- Καθαρός αέρας για όλους: οι πολίτες μπορούν να γίνουν πιο ευάλωτοι στην ατμοσφαιρική
ρύπανση λόγω των συνθηκών υγείας. Λιγότερο εύπορα μέρη των πόλεων, και κατά συνέπεια οι
κάτοικοί τους, μπορούν επίσης να επηρεαστούν περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Οι αστικές αρχές θα μπορούσαν να δοκιμάσουν καινοτόμες δράσεις σε θέματα όπως ο
πολεοδομικός σχεδιασμός, η κινητικότητα, η ενέργεια και η πληροφόρηση, να τους στοχεύσουν
να μειώσουν την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση τέτοιων ευάλωτων ομάδων, για
παράδειγμα εστιάζοντας σε λιγότερο εύπορες περιοχές με υψηλή ρύπανση ή / εγκαταστάσεις
και σχολεία, νοσοκομεία και / ή σπίτια για τους ηλικιωμένους.
- Επιστήμη των πολιτών καθαρού αέρα: χρήση ενδεικτικών μετρήσεων ποιότητας του αέρα (π.χ.
με την ανάπτυξη αξιόπιστων αισθητήρων χαμηλού κόστους) για τη συμπλήρωση των επίσημων
σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Οι αστικές αρχές, όπου χρειάζεται μαζί με
τους αρμόδιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της ποιότητας του
αέρα και τη δημόσια υγεία, θα μπορούσαν να δοκιμάσουν και να συνδέσουν την επιστήμη των
πολιτών με αναπτυγμένα εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων και εξειδικευμένες καθιερωμένες
πρακτικές παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. (LIFE Preparatory Project on sensors; EP
Pilot Project).
- Οι επικοινωνίες καθαρού αέρα: συχνά απολαμβάνουν υψηλής πολιτικής εμπιστοσύνης, οι
τοπικές αρχές είναι σε θέση να αυξήσουν τη δημόσια αποδοχή μέτρων καθαρότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα, για παράδειγμα εξασφαλίζοντας και επιδεικνύοντας θετικές κοινωνικές
επιπτώσεις, υγεία και ευεξία. Τα έργα θα πρέπει να δοκιμάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις που
στοχεύουν κατάλληλα τα βασικά τμήματα του τοπικού πληθυσμού, όπως τα σχολεία, ο
κατασκευαστικός τομέας και η κοινότητα της υγείας, για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των
πολιτών και την τόνωση των συμπεριφοριστικών και πολιτιστικών αλλαγών.
- Καθαρή διακυβέρνηση στον αέρα: πολυεπίπεδες και πολυδιαμερείς βέλτιστες πρακτικές
διακυβέρνησης. Η αποτελεσματική δράση για την ποιότητα του αέρα εξαρτάται από όλα τα
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επίπεδα διακυβέρνησης και σε κάθε επίπεδο σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων
που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα (π.χ. πολεοδομία και οικοδομικοί κώδικες,
κινητικότητα, συντήρηση δρόμων, αστικό πράσινο κ.λπ.). Τα έργα θα πρέπει να σχεδιάζουν και
να δοκιμάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις για πολιτικές καθαρισμού του αέρα σε διάφορα
επίπεδα διακυβέρνησης, όπως τοπικές, περιφερειακές και εθνικές, καθώς και σε όλα τα
τμήματα.

2. Κυκλική Οικονομία
Οι πόλεις καλούνται να εξετάσουν ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία και ζητήματα:
Καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των πλαστικών και άλλων ρύπων, όπως τα φαρμακευτικά
προϊόντα στα ρεύματα αστικών απορριμμάτων και λυμάτων, με επίκεντρο:
-η μόνη χρήση πλαστικών (που καταλήγουν συχνότερα στους ωκεανούς, όπως ορίζεται στην
οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης)
- συλλογή πλαστικών απορριμμάτων, μικρο πλαστικών και άλλων ρύπων από την υπερχείλιση
των υδάτων και την υπερχείλιση των ομβρίων υδάτων
- τη συλλογή και τη χωριστή επεξεργασία των λυμάτων που ρυπαίνονται από τα φαρμακευτικά
προϊόντα σε τυπικά θερμά σημεία.
Καινοτόμες λύσεις για
συμπεριλαμβανομένων:

περισσότερη

κυκλική

διαχείριση

των

αστικών

υδάτων,

- τη δημιουργία σταθμών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, ουδέτερων για το κλίμα ή
θετικών για το κλίμα - μείωση της κατανάλωσης ενέργειας / παραγωγή ενέργειας
- τη χρησιμοποίηση του πλήρους δυναμικού της επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων
- τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού / μείωση της κατανάλωσης νερού και
βελτίωση της πρόσβασης και οικονομικής προσιτότητας των υδάτων για τις ευάλωτες και
περιθωριοποιημένες ομάδες.

3. Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά
Ως γενικές αρχές, οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται:
- ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, αξιοποιώντας καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει ο
πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά για τη δημιουργία πλεονεκτημάτων στους διάφορους
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τομείς πολιτικής (π.χ. έρευνα, μεταφορές, τουρισμός, απασχόληση, περιβάλλον,
επιχειρηματικότητα - Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά επωφελούνται από μια σειρά
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής Ευρώπης, αλλά και των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»,
«COSME», «Ευρώπη για τους πολίτες» ή «χρηματοδοτικά μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ») και
στην ποιότητα των αστικών παρεμβάσεων.
- προσεγγίσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις στις πραγματικές
ανάγκες των ανθρώπων και των κοινοτήτων και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να
επωφεληθούν από πόρους πολιτιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω συμμετοχικών
προσεγγίσεων στη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία και τη συγχρηματοδότηση ·
- ανοιχτά μοντέλα διακυβέρνησης, που εμπλέκουν ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου, μη
κερδοσκοπικού και ιδιωτικού τομέα (ιδίως των ΜΜΕ) που τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν
καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, άμεσα ή
έμμεσα οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη.
Στο πλαίσιο των Καινοτόμων Δραστηριοτήτων για την Αστική Ανάπτυξη και την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό, οι αστικές αρχές καλούνται να
δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις με βάση την κοινότητα για την προσβασιμότητα και τη
συμμετοχή στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά που μπορεί να έχουν θετικό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη και απασχόληση, κοινωνική συνοχή και κοινωνική ένταξη.
Χωρίς να είναι προδιαγραφικοί όσον αφορά τους τύπους αναμενόμενων έργων, οι πόλεις
καλούνται να εξετάσουν ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία και ζητήματα:
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης και της
συμμετοχής σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, ιδίως σε πολιτιστικές "τρίτες θέσεις"
(ευρέως κατανοητές φυσικές τοποθεσίες όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ
τους, από πολιτιστικά κέντρα ή μουσεία μέχρι ψυχαγωγικά κέντρα κήπους ή δημόσιες
βιβλιοθήκες).
- Εντοπισμός και εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης και διαχείρισης
για την πολιτιστική κληρονομιά και τα πολιτιστικά αγαθά, παραδείγματος χάριν, αλλά όχι
αποκλειστικά, αναζητώντας συνέργειες μεταξύ αστικών πολιτικών και ψηφιακών
ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε συμμετοχικές αστικές
διαδικασίες με επίκεντρο τον πολιτισμό.
- Βελτίωση της φυσικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα στις περιαστικές περιοχές και στα ιστορικά
κέντρα, για τη δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων για τη βελτίωση της αίσθησης του
ανήκειν και της αντοχής των πόλεων.
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- Προώθηση της τοπικής απασχόλησης μέσω αειφόρων επιχειρηματικών μοντέλων πολιτιστικών
και πολιτιστικών κληρονομιών με βάση τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και
καινοτόμων συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
- Διερεύνηση καινοτόμων μοντέλων αύξησης της κοινωνικής και σωματικής ευεξίας, με
βελτιωμένη πρόσβαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και τη συμμετοχή τους.
- Προσδιορισμός νέων στρατηγικών για πιο βιώσιμες τουριστικές ροές, αξιοποιώντας το
δυναμικό των τοποθεσιών μικρής / περιαστικής / αγροτικής κληρονομιάς.
- Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της καλύτερης πρόσβασης και της ευρύτερης
συμμετοχής στον πολιτισμό.

4. Δημογραφική αλλαγή
Οι αστικές αρχές καλούνται να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις για να προσαρμοστούν στη
δημογραφική παρακμή, να αντιστρέψουν τις δημογραφικές τάσεις και να προσελκύσουν
σχετικές οικονομικές δραστηριότητες και κατοίκους για βιώσιμη αστική ανάπτυξη για
αντιστάθμιση των επιπτώσεων της δημογραφικής παρακμής. Χωρίς να είναι προδιαγραφικοί
όσον αφορά τα είδη των αναμενόμενων έργων, οι πόλεις καλούνται να εξετάσουν ειδικότερα τα
ακόλουθα σημεία και ζητήματα:
- πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας που βασίζονται στην κοινότητα,
παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού μέσω λύσεων φροντίδας παιδιών
/ ηλικιωμένων, βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχικών μεθόδων με
επίκεντρο το φύλο και τον διάλογο μεταξύ γενεών.
- προσβασιμότητα και βιωσιμότητα των βασικών δημόσιων υπηρεσιών.
- αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών.
- αναδιοργάνωση της χρήσης γης και των δημόσιων κτιρίων.
- ανάπτυξη της κοινωνίας 5.0, π.χ. χρήση ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.
- ανάπτυξη της "ασημένιας οικονομίας".
- ενίσχυση του ενεργού εργατικού δυναμικού με τη διατήρηση και την επανεξέταση της τοπικής
και την προσέλκυση ενεργών εργαζομένων.
- τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ιδίως για τον νεαρό πληθυσμό.
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- ενίσχυση της ικανότητας των ιδρυμάτων της αγοράς εργασίας, των εγκαταστάσεων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.
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3. Μοντέλο αξιολόγησης για το «έξυπνο» αποτύπωμα «μικρών» πόλεων
Η διεθνής βιβλιογραφία, όπως αυτή αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, προσανατολίζεται
σε δημιουργία μοντέλων για έξυπνες πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000,
καθιστώντας εμφανή την ανάγκη για την προσαρμογή ενός μοντέλου για μικρότερες
πληθυσμιακά πόλεις. Αναπτύχθηκε, λοιπόν, ένα αντίστοιχο μοντέλο αξιολόγησης έξυπνων
πόλεων, το οποίο απευθύνεται σε πόλεις με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων.
Το προτεινόμενο μοντέλο στηρίχθηκε στους 6 πυλώνες της έξυπνης πόλης, οι οποίοι
απαρτίζονται από διάφορους σχετικούς τομείς, που και αυτοί με τη σειρά τους απαρτίζονται
από δείκτες ώστε να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Tο μοντέλο που αναπτύχθηκε
περιλαμβάνει συνολικά 25 τομείς και 62 δείκτες, όπως φαίνεται σχηματικά παρακάτω:

Έξυπνα
Χαρακτηριστικά/
Πυλώνες

Τομείς

Δείκτες

(25)

(62)

Εικόνα 3.1: Οι κατηγορίες του προτεινόμενου μοντέλου

3.1. Επιλογή του σετ Δεικτών Αξιολόγησης
Η επιλογή των τομέων και των σχετικών δεικτών τους βασίστηκε τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία
όσο και στις τοπικές ιδιαιτερότητες του Δήμου Ελευσίνας.

3.1.1.

Έξυπνη Οικονομία

Η έξυπνη οικονομία αποτελείται από τους τομείς της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της
παραγωγικότητας και της αλληλεπίδρασης με διεθνές αγορές. Διαγραμματικά φαίνεται στο
παρακάτω Σχήμα:
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Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα
Παραγωγικότητα
Αλληλεπίδραση με
διεθνές αγορές

3.1 Οι
τηςΟικονομίας
Έξυπνης Οικονομίας
Εικόνα 20:Σχήμα
Οι τομείς
τηςτομείς
Έξυπνης

Ο τομέας της καινοτομίας αποτελείται από τους δείκτες των Δημόσιων δαπανών για την έρευνα
& ανάπτυξη (R&D) σε ποσοστό του συνολικών δαπανών του Δήμου και από τα
χρηματοδοτούμενα έργα από την κοινωνία των πολιτών, εταιρείες, ιδρύματα, ινστιτούτα και
ετήσιες υποτροφίες.
Ο τομέας της επιχειρηματικότητας αποτελείται από τους δείκτες των καταχωρημένων
επιχειρήσεων στο Δήμο, τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε οργανισμούς (επιχειρήσεις, μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, άλλοι) για την προώθηση της ψηφιακής υιοθεσίας και τα
προγράμματα επιχειρηματικότητας.
Ο τομέας της παραγωγικότητας αποτελείται από το δείκτη του ποσοστού ανεργίας.
Ο τομέας της αλληλεπίδρασης με τις διεθνής αγορές αποτελείται από το δείκτη του αριθμού
των ερευνητικών επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από διεθνή προγράμματα.
Συνολικά η έξυπνη οικονομία αποτελείται από 7 δείκτες.

3.1.2.

Έξυπνο Περιβάλλον

Το έξυπνο περιβάλλον αποτελείται από τους τομείς των Περιβαλλοντικών συνθηκών, της
ποιότητας του αέρα, τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την οικολογική συνείδηση και την
διαχείριση ενέργειας σε δημόσια κτίρια. Διαγραμματικά φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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Περιβαλλοντικές συνθήκες
Ποιότητα του αέρα
Βιώσιμη διαχείριση πόρων
Οικολογική συνείδηση
Διαχείριση ενέργειας σε
δημόσια κτίρια

Σχήμα 3.2 Οι τομείς του Έξυπνου Περιβάλλοντος

Ο τομέας των περιβαλλοντικών συνθηκών αποτελείται από τον δείκτη του πράσινου χώρου σε
τετραγωνικά μέτρα στο Δήμο (Πράσινη έκταση ανά κάτοικο).
Ο τομέας της ποιότητας του αέρα αποτελείται από τους δείκτες των συνολικών εκπομπών CO2,
σε τόνους κατά κεφαλήν (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά κεφαλήν) και από τους
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
Ο τομέας της βιώσιμης διαχείρισης πόρων αποτελείται από τους δείκτες του Διαχωρισμού και
της διάθεσης των αποβλήτων, της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (MWh),
του ποσοστού φωτισμού των οδών που διαχειρίζεται από σύστημα διαχείρισης απόδοσης, της
κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας (MWh), του ποσοστού της συνολικής ενέργειας σε
δημόσια κτίρια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως ποσοστό των συνολικών
ενεργειακών καταναλώσεων των δημόσιων κτηρίων της πόλης, της έξυπνης διαχείρισης
απορριμμάτων και προϊόντων ανακύκλωσης και τέλος της έξυπνης διαχείρισης πόρων, όπως για
παράδειγμα έξυπνοι μετρητές νερού.
Ο τομέας της οικολογικής συνείδησης αποτελείται από τον δείκτη της οικολογικής συνείδησης.
Ο τομέας της διαχείρισης ενέργειας σε δημόσια κτήρια αποτελείται από τους δείκτες της
διαχείρισης ενέργειας στα δημόσια σχολεία, στο δημαρχείο και στα κτήρια γραφείων, στα
μουσεία και τα θέατρα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στη βιβλιοθήκη.
Συνολικά το έξυπνο περιβάλλον αποτελείται από 14 δείκτες.

79

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

3.1.3.

Φάση Α

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Η έξυπνη διακυβέρνηση αποτελείται από τους τομείς της συμμετοχής στα κοινά, την ύπαρξη
πολιτικών στρατηγικών, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος και τις δημοτικές
δαπάνες. Διαγραμματικά φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Συμμετοχή στα
κοινά
Ύπαρξη πολιτικών
στρατηγικών
Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
Δημοτικές
δαπάνες

Σχήμα 3.3 Οι τομείς της Έξυπνης Διακυβέρνησης

Ο τομέας της συμμετοχής στα κοινά αποτελείται από τους δείκτες από τους δημοτικούς
συμβούλους της πόλης ανά κάτοικο, την πολιτική δραστηριότητα των κατοίκων και το ποσοστό
των δημοτικών συμβούλων γυναικών στην πόλη.
Ο τομέας της ύπαρξης πολιτικών στρατηγικών αποτελείται από τους δείκτες της επικοινωνίας
της οικονομικής και κοινοτικής ανάπτυξης με τους πολίτες και την στρατηγική για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Ο τομέας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελείται από τους δείκτες της υπηρεσίας
απασχόλησης για τους υπαλλήλους του Δήμου, των ηλεκτρονικών πληρωμών, των κοινωνικών
υπηρεσιών, τις δημόσιες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις με χρέωση, την υπηρεσία
για άτομα με ειδικές ανάγκες, το σύστημα διασφάλισης στέγασης, την ιατρική περίθαλψη και
δημόσια υγεία, την αστική διαχείριση, τη δημόσια ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη
διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) και τις ασφαλείς συναλλαγές.
Ο τομέας των δημοτικών δαπανών αποτελείται από τον δείκτη του ποσοστού του δημοτικού
προϋπολογισμού που διατίθεται για την παροχή προγραμμάτων που προορίζονται για τη
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.
Συνολικά η Έξυπνη Διακυβέρνηση αποτελείται από 16 δείκτες.
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3.1.4.

Φάση Α

Έξυπνη Κινητικότητα

Έξυπνη Κινητικότητα

Η έξυπνη κινητικότητα αποτελείται από τους τομείς της προσέλκυσης τουριστών, την τοπική
κινητικότητα, την διαθεσιμότητα δομής πληροφορικής, την βιωσιμότητα του συστήματος
μεταφορών, και τη δημόσια βάση δεδομένων. Διαγραμματικά φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα:
Προσέλκυση τουριστών
Τοπική κινητικότητα
Διαθεσιμότητα δομών
πληροφορικής
Βιωσιμότητα του συστήματος
μεταφορών
Δημόσια βάση δεδομένων

Σχήμα 3.4 Οι τομείς της Έξυπνης Κινητικότητας

Ο τομέας της προσέλκυσης των τουριστών αποτελείται από τον δείκτη της ιστοσελίδας του
Δήμου.
Ο τομέας της τοπικής κινητικότητας αποτελείται από τους δείκτες της διαθεσιμότητας των
δημόσιων συγκοινωνιών, την ικανοποίηση από την ποιότητα των δημόσιων συγκοινωνιών, το
μήκος του δικτύου ποδηλάτων (αποκλειστικές διαδρομές και διαδρομές ποδηλασίας) (km).
Ο τομέας της διαθεσιμότητας δομών πληροφορικής αποτελείται από τους δείκτες της
Εναλλακτικής εγκατάστασης στο διαδίκτυο και των ασύρματων δικτύων (δωρεάν hotspot Wi-Fi).
Ο τομέας της βιωσιμότητας του συστήματος μεταφορών αποτελείται από τους δείκτες του
μεριδίου της πράσινης κινητικότητας (μεμονωμένη κίνηση χωρίς μηχανοκίνητα οχήματα) και
της χρήσης των οικονομικών αυτοκινήτων.
Ο τομέας της δημόσιας βάσης δεδομένων αποτελείται από τους δείκτες της δημόσιας βάσης
δεδομένων για την αστική υποδομή και της δημόσια βάσης δεδομένων για την αστική
οικονομία και την κοινωνία.
Συνολικά η Έξυπνη Κινητικότητα αποτελείται από 10 δείκτες.
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3.1.5.

Φάση Α

Έξυπνη Διαβίωση

Έξυπνη Διαβίωση

Η έξυπνη διαβίωση αποτελείται από τους τομείς των πολιτιστικών εγκαταστάσεων, τις συνθήκες
υγείας, την ατομική ασφάλεια και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Διαγραμματικά φαίνεται
στο παρακάτω Σχήμα:

Πολιτιστικές
εγκαταστάσεις
Συνθήκες υγείας
Ατομική ασφάλεια
Εκπαιδευτικές
εγκαταστάσεις

Σχήμα 3.5 Οι τομείς της Έξυπνης Διαβίωσης

Ο τομέας των πολιτιστικών εγκαταστάσεων αποτελείται από τους δείκτες των δημοτικών
θεάτρων και των δημοτικών κινηματογράφων, της παρακολούθησης πολιτιστικών δρωμένων
κατοίκων του Δήμου όπως για παράδειγμα κινηματογράφος, θέατρα, συναυλίες, των
τεχνολογιών σε δημόσιους χώρους, τις επισκέψεις σε μουσεία ανά κάτοικο και τον αριθμό των
δημόσιων βιβλιοθηκών.
Ο τομέας των συνθηκών υγείας αποτελείται από τους δείκτες των δημοτικών ιατρείων και τους
γιατρούς ανά 10000 κατοίκους.
Ο τομέας της ατομικής ασφάλειας αποτελείται από τους δείκτες της ασφάλειας σε παιδικές
χαρές, της ασφάλειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, της ασφάλειας σε πάρκα, της ασφάλειας σε
πισίνες και παραλίες και της ασφάλειας σε δημόσια κτήρια.
Ο τομέας των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων αποτελείται από τους δείκτες των δημοτικών
Φροντιστηρίων και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Συνολικά η Έξυπνη Κινητικότητα αποτελείται από 10 δείκτες.
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3.1.6.

Φάση Α

Έξυπνοι Άνθρωποι

Έξυπνοι Άνθρωποι

Οι έξυπνοι άνθρωποι από τους τομείς της συμμετοχής στα κοινά, το επίπεδο εξειδίκευσης και
την τάση στη διά βίου μάθηση. Διαγραμματικά φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα:

Συμμετοχή στα
κοινά
Επίπεδο
εξειδίκευσης
Τάση στη διά βίου
μάθηση

Σχήμα 3.6
Ανθρώπων

Οι

τομείς

των

Έξυπνων

Ο τομέας της συμμετοχής στα κοινά αποτελείται από τον δείκτη της συμμετοχής των
ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Ο τομέας του επιπέδου εξειδίκευσης αποτελείται από τους δείκτες του ατομικού επιπέδου
δεξιοτήτων στην πληροφορική, των μαθημάτων ξένων γλωσσών και της μελέτης μετά το
σχολείο.
Ο τομέας της τάσης στη διά βίου μάθηση αποτελείται από τον δείκτη των δανείων των βιβλίων
ανά κάτοικο.
Συνολικά οι Έξυπνοι Άνθρωποι αποτελούνται από 5 δείκτες.

Συγκεντρωτικά για τα έξι χαρακτηριστικά της έξυπνης πόλης επιλέχθηκαν 62 δείκτες.
Με βάση όλους τους παραπάνω δείκτες δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο τη
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και με απώτερο σκοπό την ποσοτικοποίηση των δεικτών
αυτών. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε κατόπιν επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του
Δήμου.
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Φάση Α

3.2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Για τον προσδιορισμό της επίδοσης του δήμου σε κάθε ένα από τα 6 βασικά χαρακτηριστικά
των έξυπνων πόλεων χρησιμοποιήθηκε πολυκριτηριακή ανάλυση. Η πολυκριτηριακή ανάλυση
αποφάσεων έχει ως στόχο την επίλυση ενός πολύπλοκου προβλήματος, εξετάζοντας τα πιθανά
κριτήρια που επηρεάζουν την λήψη της απόφασης. Oι μέθοδοι Πολυκριτήριας Ανάλυσης
ενδυναμώνουν την διαδικασία λήψης απόφασης καθώς συνεισφέρουν στην καλύτερη
κατανόηση του προβλήματος, αφού ευαισθητοποιούν και τους συμμετέχοντες ως προς τα
σημαντικότερα κριτήρια.
Οι σύγχρονες πολυκριτηριακές μέθοδοι, καλούνται να χειριστούν κριτήρια, όχι μόνο ποσοτικά,
αλλά και ποιοτικά. Η πλειοψηφία των πολυκριτηριακών μεθόδων είναι και η απόδοση ενός
βάρους ή συντελεστή βαρύτητας στα κριτήρια, με το οποίο προσδιορίζεται η σπουδαιότητα της
τιμής του κριτηρίου στην τελική λήψη απόφασης. Κατά την εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής
μεθόδου, είναι αναγκαίο τα κριτήρια αξιολόγησης να έχουν οριστεί με ακρίβεια και βεβαιότητα.
Ένα από τα κρισιμότερα βήματα για την επιτυχή εκτέλεση μιας πολυκριτηριακής αξιολόγησης
είναι το σημείο επιλογής των κριτηρίων. Αφού τα κριτήρια μπορούν να παρομοιαστούν ως οι
μεταβλητές εισόδου του προβλήματος. Στην προκειμένη περίπτωση το ρόλο των κριτηρίων
έχουν οι δείκτες που έχουν επιλεγεί.
Όλοι οι παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στην επίλυση του προβλήματος απόφασης, θα πρέπει
να ταξινομηθούν με βάση μια κοινή κλίμακα, έτσι ώστε να είναι εύκολος ο προσδιορισμός των
επιπτώσεων του κάθε κριτηρίου. Διαφορετικά βάρη επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα. Κατά
συνέπεια είναι ιδιαίτερα σημαντική η ακρίβεια στη διαμόρφωση των βαρών. Γενικά υπάρχουν
δύο μέθοδοι υπολογισμού βαρών: τα ισάξια βάρη (equal weight method) και τα βάρη
κατάταξης (rank-order weighting method). Η μέθοδος αυτή, αν και απλή στην εφαρμογή της,
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα προβλήματα λήψης αποφάσεων καθώς τα αποτελέσματά της
είναι το ίδιο καλά με τις υπόλοιπες μεθόδους απόδοσης βαρών (Dawes & Corrigan, 1974) (Jia et
al., 1998), (Wang et al., 2009). Το προτεινόμενο μοντέλο έχει βασιστεί στη μέθοδο των ισάξιων
βαρών:
Τα κριτήρια-δείκτες (n) για κάθε εξεταζόμενο τομέα λαμβάνουν τη βαρύτητά τους από την
εξίσωση:
1

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 , 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛

(1)

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν την άθροιση των προτιμήσεων των εμπλεκόμενων φορέων στη
διαδικασία της αξιολόγησης, καλούνται αθροιστικές μέθοδοι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και
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το Μοντέλο Ολικής Προτίμησης (Additive Value Model), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον
υπολογισμό τόσο του σκορ κάθε Έξυπνου χαρακτηριστικού, όσο και του συγκεντρωτικού σκορ
της επίδοσης του Δήμου.
Το σκορ του κάθε χαρακτηριστικού προκύπτει από την εφαρμογή του μοντέλου ολικής
προτίμησης. Η εξίσωση που έχει χρησιμοποιηθεί και περιγράφει το μοντέλο ολικής προτίμησης
είναι η ακόλουθη:
𝑢𝑢(𝑔𝑔) = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑔𝑔𝑖𝑖 )

𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑔𝑔𝑖𝑖∗ ) = 0, 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑔𝑔𝑖𝑖∗ ) = 1 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1, 𝑝𝑝𝑖𝑖 ≥ 0 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑖𝑖 = 1,2, … 𝑛𝑛

(2)
(3)
(4)

όπου g είναι η επίδοση ενός χαρακτηριστικού με βάση τους n δείκτες, 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑔𝑔𝑖𝑖∗ ) και 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑔𝑔𝑖𝑖∗ ) είναι
τα ελάχιστα και μέγιστα αντίστοιχα επίπεδα για κάθε δείκτη 𝑔𝑔𝑖𝑖 , 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑔𝑔𝑖𝑖 ) είναι η εξίσωση της
οριακής τιμής της επίδοσης 𝑔𝑔𝑖𝑖 , 𝑝𝑝𝑖𝑖 είναι η σχετική βαρύτητα του i δείκτη. Επομένως, για την
αξιολόγηση ενός Δήμου Α, 𝑔𝑔𝐴𝐴 και 𝑢𝑢(𝑔𝑔𝐴𝐴 ) αντιπροσωπεύουν το πολυκριτήριο διάνυσμα των
επιδόσεων του Δήμου Α και την ολική αξία του Δήμου Α σε σύγκριση με άλλους Δήμους,
αντίστοιχα, καθώς το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί και για σύγκριση δήμων μεταξύ τους με
στόχο την κατάταξή τους ως έξυπνες πόλεις. Επιπλέον, έχει γίνει η αποδοχή ότι όλα τα κριτήρια
είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους στη σειρά προτίμησης, όταν ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για
όλα τα ζεύγη κριτηρίων (Siskos et al., 2014), (Androulaki and Psarras, 2016).
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3.3. Αποτύπωμα Έξυπνης Πόλης – Κατάταξη
Υλοποιώντας το προτεινόμενο μοντέλο, ο κάθε δήμος μπορεί πλέον να αποκτήσει μια εικόνα για
το έξυπνο αποτύπωμά του (το δικό του footprint). Δημιουργήθηκε, λοιπόν, μία κατάταξη η
οποία απαρτίζεται από κλάσεις και απεικονίζεται σχηματικά παρακάτω:

Εικόνα 3.2 Αποτύπωμα Έξυπνων Πόλεων

Η κατάταξη αποτελείται από 9 κλάσεις – κατηγορίες οι οποίες προκύπτουν από το αντίστοιχο
συγκεντρωτικό σκορ που επιτυγχάνει κάθε Δήμος αφότου ακολουθήσει την αξιολόγηση του
μοντέλου.
Αναλυτικότερα, στην κατηγορία Ι, που αποτελεί και την χειρότερη σε σειρά κατηγορία,
μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από 0 έως 0,25. Στην κατηγορία Η μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από
0,25 έως 0,45. Στην κατηγορία G μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από 0,45 έως 0,60. Στην κατηγορία
F μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από 0,60 έως 0,70. Στην κατηγορία E μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ
από 0,70 έως 0,80. Στην κατηγορία D μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από 0,80 έως 0,87. Στην
κατηγορία C μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από 0,87 έως 0,92. Στην κατηγορία B μπαίνουν οι Δήμοι
με σκορ από 0,92 έως 0,97. Στην κατηγορία A, που αποτελεί και την καλύτερη κατηγορία,
μπαίνουν οι Δήμοι με σκορ από 0,97 έως 1.
Το εύρος των κλάσεων δεν είναι σταθερό, αντιθέτως μειώνεται στις ανώτερες κλάσεις καθώς
όσο ανεβαίνουν οι κλάσεις απαιτείται η λήψη ολοένα και πιο εξειδικευμένων δράσεων με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη απήχηση στην τοπική και εθνική κοινωνία.

86

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

Φάση Α

4. Μελέτη Περίπτωσης – Ο Δήμος Ελευσίνας
4.1. Ο Δήμος Ελευσίνας
Ο Δήμος Ελευσίνας, αποτελεί έναν από τους 5 Δήμους που οριοθετούν με τα διοικητικά τους
όρια τη χωρική ενότητα της Δυτικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής. Η ευρύτερη περιοχή που
φαίνεται να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ανήκει στο Θριάσιο Πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, ο
Δήμος Ελευσίνας οριοθετείται από τον Δήμο Ασπροπύργου ανατολικά, τον δήμο Μεγαρέων
δυτικά και βόρια εφάπτεται με τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας. Στο βόρειο μέρος του Δήμου
διέρχεται η Αττική Οδός και βρίσκεται ο σταθμός του προαστιακού σιδ/μου, ενώ νότια ο Δήμος
οριοθετείται από τη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα τον Κόλπο Ελευσίνας. Στο θαλάσσιο μέτωπο
της πόλης χωροθετείται και το εμπορικό λιμάνι της, ένα από τα μεγαλύτερα του ελληνικού
χώρου. Η ακτή που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα
σημεία της και έχει μήκος περίπου 6 χιλιομέτρων. Η έκταση του Δήμου είναι 36,590 στρέμματα
ενώ σε αυτό το χώρο παρατηρούνται κυρίως οικιστικές χρήσεις και δραστηριότητες, αλλά και
δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα.
Αποτελείται διοικητικά από τις ΔΕ της Ελευσίνας και τις Μαγούλας και σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του είναι 29.902 κάτοικοι. Στον παρακάτω Πίνακα
παρατίθενται στοιχεία για τον πληθυσμό του Δήμου Ελευσίνας.
Πίνακας 4.1 Δημογραφικά Στοιχεία Δήμου Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

29202
24910
4992

Ο πληθυσμός της Ελευσίνας έχει αυξηθεί. Πιο αναλυτικά, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται
μια μικρή πληθυσμιακή αύξηση της τάξεως του 0,9%, ενώ τη προηγούμενη δεκαετία (19912001) υπήρξε αύξηση της τάξεως του 15%.
Η έκταση του Δήμου (όπως προαναφέρθηκε) είναι 36,590 στρέμματα, ενώ σε αυτό το χώρο
παρατηρούνται κυρίως οικιστικές χρήσεις και δραστηριότητες, αλλά και δραστηριότητες του
δευτερογενούς τομέα. Όσον αφορά τις χρήσεις γης, πρέπει να σημειωθεί ο βεβιασμένος
μετασχηματισμός της αγροτικής γης σε οικιστική, είτε με χαρακτήρα κατοικίας είτε με
χαρακτήρα εμπορίου, βιοτεχνίας, βιομηχανίας κλπ.
Οι προβληματικές περιοχές που προκύπτουν από την ανάλυση των χρήσεων γης και της
υφιστάμενης κατάστασης γενικότερα, υποδεικνύουν 2 κατηγορίες προβληματικών περιοχών. Η
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πρώτη κατηγορία αφορά σε περιοχές όπου η ανάπτυξη της βιομηχανίας συνορεύει με περιοχές
κατοικίας ή περιοχές με σημαντικό χαρακτήρα πολιτισμού, παράκτιες περιοχές, ρέματα κλπ.
τέτοιες περιοχές είναι οι περιοχές νότια της ΠΑΘΕ και ανατολικά του Σαρανταπόταμου, η
περιοχή που εφάπτεται το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ με τον Αρχαιολογικό Χώρο και τον αστικό ιστό,
καθώς και περιμετρικά του οικισμού οι περιοχές κατοικίας που βρίσκονται σε πολύ
κοντινή απόσταση με την ζώνη βιομηχανικών δραστηριοτήτων της Πετρόλα ‐ Πυρκάλ κλπ. Η
παράκτια ζώνη από το δυτικό όριο του Δήμου έως και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου
ΤΙΤΑΝ βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία περιοχών με ιδιαίτερα
προβλήματα αφορά σε αυτά που γειτνιάζουν με μεταφορικές υποδομές εθνικής εμβέλειας και
πλήττονται από φαινόμενα έντονης αέριας ρύπανσης ηχορύπανσης και οπτικής ρύπανσης.
Τέτοιες περιοχές είναι εκείνες που γειτνιάζουν με την ΠΑΘΕ και την Αττική Οδό, οι περιοχές που
συνορεύουν με το αεροδρόμιο και η παράκτια ζώνη που εφάπτεται με το λιμάνι της Ελευσίνας.
Προκειμένου να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο
Ελευσίνας, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο (βλ. Παραδοτέο Β.1) και πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις στο Δήμο Ελευσίνας προκειμένου να συλλεχθούν οι πληροφορίες από τα ανάλογα
τμήματα του Δήμου.
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4.2. Συλλογή δεδομένων
Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε βασίστηκε στην μεθοδολογία που έχει δημοσιεύσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα βασίστηκε σε διάφορες επιστημονικές κοινότητες έξυπνων
πόλεων που έχουν αναπτύξει αντίστοιχα δικά τους ερωτηματολόγια για να αξιολογούν τις
πόλεις του δικτύου τους.
Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία για το ερωτηματολόγιο λήφθηκαν από το Intelligent Community
Forum, στο οποίο μέλη του από την Ελλάδα είναι ο Δήμος Ηρακλείου της Κρήτης και ο Δήμος
Τρικάλων, ενώ από την Ευρώπη έχουν ενταχθεί αρκετές πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, το
Reykjavik, το Sopron και το Besancon.
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση λήφθηκαν στοιχεία από το «The marketplace of the European
Innovation Partnership on Smart Cities and Communities» και από την ιστοσελίδα http://smartcities.org/model.html.
Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε, επιπλέον, και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις οι
οποίες παρατίθενται στη βιβλιογραφία και έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενα κεφάλαια.
Δημιουργήθηκε ένα καινούριο ερωτηματολόγιο με στόχο να αποτυπωθεί η υφιστάμενη
κατάσταση στο Δήμο Ελευσίνας, όσον αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν τις έξυπνες
πόλεις και τα προβλήματα τους, βασιζόμενοι στους 6 κεντρικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στη φύση μιας «μικρής» πόλης με λιγότερο από
50.000 κατοίκους.
Για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών ήταν απαραίτητη η συνεργασία με τα παρακάτω
τμήματα του Δήμου Ελευσίνας:
-

Τμήμα Εσόδων

-

Τμήμα Μηχανογράφησης

-

Τμήμα Οικονομικών

-

Υπηρεσία Περιβάλλοντος

-

Τμήμα Διαφάνειας Προγραμματισμού και Πληροφορικής.
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4.3. Υφιστάμενη Κατάσταση Δήμου Ελευσίνας ανά χαρακτηριστικό αξιολόγησης
4.3.1.

Έξυπνη Οικονομία

Η έξυπνη οικονομία αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης σε μία έξυπνη πόλη. Το μοντέλο της
έξυπνης οικονομίας βασίζεται σε μια σειρά από ενέργειες για την προώθηση της ανάπτυξης, της
βιωσιμότητας και ελκυστικότητας για νέες επιχειρήσεις. Οι κυριότερες ενέργειες είναι: το
ηλεκτρονικό-επιχειρείν, η αύξηση της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας,
καθώς και η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, νέων μοντέλων και ευκαιριών στον
τομέα της επιχειρηματικότητας.
Στον τομέα της Καινοτομίας σε ότι αφορά τις δημόσιες δαπάνες για το ποσοστό Έρευνας &
Ανάπτυξης (R&D) ως προς ποσοστό επί των συνολικών δημόσιων δαπανών του Δήμου
υπολογίστηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου στο 11,20%. Ωστόσο δε βρέθηκε κάποια δράση
προς αυτή την κατεύθυνση που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη στην ποσοτικοποίηση του
δείκτη σε ότι αφορά έργα χρηματοδοτούμενα από την κοινωνία των πολιτών, εταιρείες,
ιδρύματα, ινστιτούτα, ετήσιες υποτροφίες.
Στον τομέα της Επιχειρηματικότητας δεν βρέθηκε κάποια δράση σε ότι αφορά τις
καταγεγραμμένες νέες επιχειρήσεις του Δήμου καθώς και για τις εγκαταστάσεις και τις
υπηρεσίες σε οργανισμούς (επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, άλλοι) για την
προώθηση της ψηφιακής υιοθεσίας που θα μπορούσε να συνυπολογιστεί. Ωστόσο, ως προς τα
προγράμματα επιχειρηματικότητας, τον Νοέμβριο του 2018 διοργανώθηκε στην Ελευσίνα το
StartupNow Forum. Το StartupNowForum είναι ένα πολυσυνέδριο καινοτομίας, τεχνολογίας και
επιχειρηματικότητας,υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Δήμου
Ελευσίνας, του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Παράλληλα υπάρχει υποστήριξη του παγκόσμιου
δικτύου φοιτητών AISEC, του ερευνητικού κέντρου Αθηνά και πολλών ακόμα οργανισμών.
Στον τομέα της Παραγωγικότητας το ποσοστό ανεργίας στον Δήμο Ελευσίνας καταγράφηκε στο
19,25%, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Δήμου αλλά και με Στατιστικά Στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Τέλος, στον τομέα της Αλληλεπίδρασης με τις διεθνείς αγορές και πιο συγκεκριμένα για τον
αριθμό των ερευνητικών επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από διεθνή προγράμματα δεν
εντοπίστηκε κάποια ενέργεια για να καταγραφεί καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες οι
απαραίτητες πληροφορίες.
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Έξυπνο Περιβάλλον

Τα έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας βελτιώνουν την τοπική ποιότητα ζωής, από το
καθαρότερο αέρα και το νερό έως τη βελτίωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και τη
μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Οι δήμοι που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους για τη δημιουργία
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών είναι επίσης πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί,
πράγμα που είναι το κλειδί για τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους. Οι δήμοι που
καθιστούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έναν κοινό στόχο, συνήθως εμπλέκουν
οργανισμούς, ομάδες κοινότητας και γειτονιές στην υπεράσπιση προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων αειφορίας. Αυτά συμβάλλουν στην υπερηφάνεια των πολιτών, στην τοπική
ταυτότητα και στους κοινούς στόχους.
Στον τομέα των Περιβαλλοντικών Συνθηκών σε ότι αφορά τον πράσινο χώρο του Δήμου σε
τετραγωνικά μέτρα (Πράσινη έκταση ανά κάτοικο) δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες οι
απαραίτητες πληροφορίες και συνεπώς δεν καταγράφονται στο μοντέλο.
Στον τομέα της ποιότητας του αέρα, σε ότι αφορά τις συνολικές εκπομπές CO2, σε τόνους κατά
κεφαλήν (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά κεφαλήν) για τον Δήμο Ελευσίνας
καταγράφτηκαν 29,57 tn/κάτοικο/έτος. Στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί σταθμός μέτρησης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη θέση Parking ΟΣΕ, πλησίον του Δημαρχείου από το οποίο βγαίνει
καθημερινή αναφορά. Επίσης εκδίδεται και σχετικό ετήσιο δελτίο. Στον Δήμο Ελευσίνας,
επίσης, λειτουργεί ένας από τους τέσσερις σταθμούς μετρήσεων βενζολίου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει και τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Επιπλέον, ο
Δήμος Ελευσίνας και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Θριασίου πραγματοποιούν από το 1984
δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις σε 9 σημεία του Κόλπου Ελευσίνας. Τα τρία σημεία
βρίσκονται στο κέντρο και τα άλλα έξι στις ακτές (από ναυπηγεία Σκαραμαγκά μέχρι ναυπηγεία
Ελευσίνας). Σε ακτές προσβάσιμες στο κοινό (συνολικά σε 12 σημεία των ακτών του Κ.
Ελευσίνας) γίνονται αναλύσεις για την εκτίμηση της μικροβιολογικής ποιότητας σε σχέση με την
κολύμβηση. Από το 1986 γίνονται με αυτόματα όργανα μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης
(διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, όζον, υδρογονάνθρακες και ολικά αιωρούμενα
σωματίδια – από το 2001 PM10). Στα αιωρούμενα σωματίδια έχουν γίνει και αναλύσεις βαρέων
μετάλλων, μεταξύ των οποίων είναι και ο μόλυβδος. Επίσης γίνονται αναλύσεις πόσιμου νερού,
υπόγειων νερών, βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και μετρήσεις ηχορρύπανσης 3.
Στον τομέα της Βιώσιμης Διαχείρισης Πόρων ο Δήμος Ελευσίνας έχει οργανώσει τη διαλογή
στην πηγή και διαχειρίζεται με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών
αποβλήτων. Σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα αρμοδιότητας του δήμου αποτελεί και η
διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.). Σε ότι αφορά τη συνολική ετήσια
κατανάλωση θερμικής ενέργειας (MWh) σημειώνεται στα 714,57 MWh για τα δημόσια κτήρια.
Σχετικά με το ποσοστό του φωτισμού των οδών που διαχειρίζεται από σύστημα διαχείρισης
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απόδοσης παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στον Δήμο Ελευσίνας (0%). Για την κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) σημειώνεται στα 56956 MWh σύμφωνα με το επιχειρησιακό
σχέδιο του Δήμου για τον δημοτικό φωτισμό και τα δημόσια κτήρια. Σε ότι αφορά το ποσοστό
της συνολικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ως ποσοστό των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων των δημόσιων κτηρίων της πόλης,
κυμαίνεται από 0-2% καθώς παρόλο που έχουν εγκατασταθεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε κάποια δημόσια σχολεία (όπως έχουν καταγραφεί
στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Ελευσίνας που κατατέθηκε το
2015) είτε δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία γι αυτά είτε ακόμη δεν είναι σε λειτουργία.
Σε ότι αφορά την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων και προϊόντων ανακύκλωσης καθώς και την
έξυπνη διαχείριση πόρων, όπως π.χ. έξυπνη διαχείριση νερού.
Στον τομέα της Οικολογικής Συνείδησης στον Δήμο Ελευσίνας λειτούργησε η Περιβαλλοντική
Ακαδημία. Πρόκειται για πρόγραμμα που υλοποιήθηκε πιλοτικά στη Μαγούλα για τους μαθητές
Δημοτικών και Γυμνασίου. Παρακολούθησαν μαθήματα ανακυκλωμένης τέχνης, φωτογραφίας,
καλλιγραφίας, ζωγραφικής κ.α. Στόχος ήταν πως μέσα από τα παραπάνω θα μπορέσουν να
αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. Λειτούργησε με επιτυχία καθώς συμμετείχαν περίπου
150 μαθητές. Η οικονομική συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα ήταν μηδενική. Επίσης στο
Δήμο Ελευσίνας υπάρχουν διοργανώσεις για ενημέρωση σε σχολεία καθώς και την
ανακύκλωση. Επιπλέον, στο Δήμο Ελευσίνας έχει συγκροτηθεί μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους και πολίτες με προοπτική να στελεχωθεί από
εκπροσώπους φορέων και κινήσεων πολιτών. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων,
που αφορούν το περιβάλλον στην περιοχή του Δήμου Ελευσίνας. Στην παρούσα φάση, αλλά και
όποτε απαιτείται ελέγχει σε τακτά διαστήματα (π.χ. ανά δίμηνο) και εκτάκτως (σε περίπτωση
εμφάνισης προβλημάτων) τα καταγραφικά των εκπομπών ή τα ηλεκτρονικά αρχεία των ΕΛ.ΠΕ..
Η επιτροπή έχει συναντηθεί με καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να γίνουν
έρευνες σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να εντοπιστούν (ποιοτικά και
ποσοτικά) ρύποι στο περιβάλλον του Θριασίου Πεδίου, προερχόμενοι από τις εγκαταστάσεις
των ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας. Για την κάλυψη των αναγκών αύξησης πρασίνου στο τέλος του 2012
λειτούργησε δημοτικό φυτώριο. Το φυτώριο, εκτός από τη μερική κάλυψη των αναγκών του
δήμου στο κοινόχρηστο πράσινο, ικανοποιεί και τις ανάγκες για αύξηση του ιδιωτικού πρασίνου
με τη δωρεάν χορήγηση φυτών σε δημότες και διάφορους φορείς (συλλόγους, σωματεία κλπ).
Έχει καθιερωθεί η Οικολογική Λαϊκή αγορά για την προώθηση υγιεινών κανόνων διατροφής και
την στήριξη των εμπόρων παραγωγών. Τέλος, στο Δήμο Ελευσίνας, το τμήμα Περιβάλλοντος
έχει δημιουργήσει την δική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) προκειμένου
να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις δράσεις του.
Στον τομέα της Διαχείρισης Ενέργειας στα Δημόσια Κτήρια σε ότι αφορά τα δημόσια σχολεία
στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργούν από το 2013 με δωρεά των ΕΛ.ΠΕ. φωτοβολταϊκά συστήματα
για εξοικονόμηση ενέργειας σε κάποια σχολεία, για τα οποία όμως όπως αναφέρθηκε και
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παραπάνω δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα προκειμένου να συμπεριληφθούν στην παρούσα
αναφορά. Επίσης καμία κίνηση δεν έχει γίνει ως προς έξυπνους μετρητές ενέργειας. Σε ότι
αφορά το δημαρχείο και τα κτήρια γραφείων δεν εντοπίστηκε κάποια ενέργεια για χρήση ΑΠΕ
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ή παραγωγή θερμικής ενέργειας καθώς και για
έξυπνους μετρητές ενέργειας. Σχετικά με τα Μουσεία και τα θέατρα δεν εντοπίστηκε επίσης
κάποια αντίστοιχη ενέργεια. Για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις δεν εντοπίστηκε επίσης κάποια
σχετική ενέργεια, όπως και για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου.

4.3.3.

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση ως άξονας της έξυπνης πόλης είναι κεντρικής σημασίας επειδή εδώ
υλοποιείται η επαφή του πολίτη με την Τοπική Αρχή για την εξυπηρέτηση του αλλά και τη
συμμετοχή του στη ζωή της πόλης.
Στον τομέα της συμμετοχής στα κοινά σε ότι αφορά το ποσοστό των δημοτικών συμβούλων του
Δήμου ανά κάτοικο είναι περίπου 0,09% (Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ελευσίνας). Για την
πολιτική δραστηριότητα των κατοίκων υπήρχαν τα δεδομένα της συμμετοχής των πολιτών στις
εκλογές, είτε δημοτικές είτε βουλευτικές, με αρκετά υψηλά ποσοστά της τάξεως του 65%.
Τέλος, το ποσοστό των δημοτικών συμβούλων γυναικών στον Δήμο είναι της τάξεως του 20% (
https://www.eklogika.gr/).
Στον τομέα της ύπαρξης πολιτικών στρατηγικών, σε ότι αφορά την επικοινωνία της οικονομικής
και κοινοτικής ανάπτυξης με τους πολίτες ο Δήμος Ελευσίνας παρέχει επαρκής πληροφόρηση
για τις δραστηριότητες και λειτουργίες του Δήμου, μέσω της ιστοσελίδας του, www.eleusina.gr.
Επίσης οι δημότες μπορούν να δουν σε ζωντανή μετάδοση τα δημοτικά συμβούλια μέσω της
ιστοσελίδας: http://www.hellasnews.tv/. Ταυτόχρονα κάποιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας
διατηρούν σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, ο Δήμος Ελευσίνας διαθέτει
Επιχειρησιακό Σχέδιο με καταγεγραμμένες στρατηγικές για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ότι αφορά την υπηρεσία απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του Δήμου δεν εντοπίστηκε κάποια ενέργεια για να καταγραφεί. Για τις
ηλεκτρονικές πληρωμές και τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν εντοπίστηκε κάποια ενέργεια. Στο
Δήμο Ελευσίνας δεν υπάρχει χρέωση για τις δημόσιες πολιτιστικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις. . Σχετικά με υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες παρατηρήθηκε ότι ο Δήμος
Ελευσίνας διαθέτει πεζοδρόμια για τυφλούς. Σε ότι αφορά το σύστημα διασφάλισης στέγασης ο
Δήμος Ελευσίνας διαθέτει Δημοτική Αστυνομία. Στο πεδίο της ιατρικής περίθαλψης και της
δημόσιας υγείας λειτουργεί Δημοτικό Ιατρείο, Βοήθεια στο σπίτι και Κοινωνικό φαρμακείο. Σε
ότι αφορά την αστική διαχείριση, τη δημοτική ασφάλεια, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη
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διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) και τις ασφαλείς συναλλαγές δεν εντοπίστηκαν σχετικές
ενέργειες.
Στον τομέα των δημοτικών δαπανών το ποσοστό του δημοτικού προϋπολογισμού που
διατίθεται για την παροχή προγραμμάτων που προορίζονται για τη γεφύρωση του ψηφιακού
χάσματος είναι μηδενικό.
4.3.4.

Έξυπνη Διαβίωση

Ο τομέας της Έξυπνης Διαβίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μίας
πόλης αποτελεί καθοριστικό τομέα της έξυπνης πόλης. Η Έξυπνη Διαβίωση περιλαμβάνει
πτυχές της ποιότητα ζωής, όπως ο πολιτισμός, η υγεία και πρόνοια, η ασφάλεια, ο τουρισμός, η
στέγαση κ.α. Στόχος των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, η βέλτιστη αξιοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών
υποδομών και πλήθος άλλων κατά περίπτωση μπορεί να επικαλύπτονται με άλλες
παραμέτρους τις έξυπνης πόλης. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιείται μέσα από την
εστίαση στους τρεις κύριους τομείς της έξυπνης διαβίωσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα:
Α) πολιτισμός και ποιότητα ζωής,
Β) ασφάλεια,
Γ) υγεία, πρόνοια.
Στόχος είναι η ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων και προώθηση του πολιτιστικού και τουριστικού
προϊόντος του Δήμου. Αυτό επιτυγχάνεται με δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και
ειδικότερα όσον αφορά την δυνατότητα σχεδιασμού νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις
ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών ακόμα και πριν την άφιξη αλλά και κατά την επίσκεψή
τους στην Ελευσίνα.
Παράλληλα, η ταυτόχρονη προώθηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος και καινοτόμων
δράσεων συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτικών προώθησης και
αξιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης,
ανάδειξης και διάχυσης καινοτομιών, για τη διασύνδεση του τοπικού πολιτιστικού και
τουριστικού προϊόντος με τεχνολογίες που συνδέονται με ευφυή περιβάλλοντα και ευφυείς
πόλεις.
Δράσεις στον τομέα αυτό διευκολύνουν τη δημιουργία καθολικών εμπειριών μέσω ΤΠΕ
διασυνδέοντας τεχνολογίες αιχμής με έξυπνες υποδομές και εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο
μπορεί να καταστεί δυνατή η πανταχού παρούσα πληροφόρηση μέσω εναλλακτικών καναλιών
και μέσων. Δράσεις ανάπτυξης και επέκτασης υποδομών ευφυών πόλεων μπορούν να
συμβάλλουν σημαντικά στις παρεχόμενες πολιτιστικές και τουριστικές υπηρεσίες. Τέλος, πρέπει
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να υπάρχει ανάπτυξη και αξιοποίηση των καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων και διαδικασιών,
για την υποστήριξη ειδικών μορφών τουρισμού (κρουαζιέρα, θρησκευτικός, καταδυτικός και
θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου).
Στον τομέα των πολιτιστικών εγκαταστάσεων σε ότι αφορά τον αριθμό των δημοτικών
θεάτρων και των δημοτικών κινηματογράφων στο Δήμο Ελευσίνας δεν υπάρχει κανένα.
Επομένως δεν υπάρχουν και αναφορές για την θεατρική και κινηματογραφική παρακολούθηση
ανά κάτοικο. Επίσης, δεν λειτουργεί κάποιο μουσείο υπό την αιγίδα του Δήμου Ελευσίνας και
για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για τις επισκέψεις στα μουσεία της
περιοχής. Τέλος, στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί η Αισχύλεια Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το κτίριο
της Βιβλιοθήκης καλύπτει 100m2 και περιλαμβάνει, το χώρο Υποδοχής, Ελέγχου, Αναμονής
(24m2), αναγνωστήριο 20 θέσεων, τρεις γραφειακούς χώρους προσωπικού - επισκεπτών και 4
Η/Υ για το κοινό με δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης 10 σελίδων Α4.
Ο Δήμος Ελευσίνας δε διαθέτει δημοτικά θέατρα και δημοτικούς κινηματογράφους. Τέλος, δεν
διαθέτει και δημοτικά μουσεία. Για όλα τα παραπάνω δεν υπάρχουν πληροφορίες
καταγεγραμμένες. Τέλος, σε ότι αφορά τεχνολογίες σε Δημόσιους χώρους δεν βρέθηκε κάποια
δράση να καταγραφεί στο Δήμο Ελευσίνας.
Στον τομέα των συνθηκών υγείας στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί δημοτικό ιατρείο το οποίο
βρίσκεται στη Μαγούλα και στεγάζεται στον 1ο όροφο του ΚΑΠΗ. Οι ειδικότητες που διαθέτει
είναι παθολόγος, γενικός χειρούργος, παιδίατρος ενώ πραγματοποιούνται ενέργειες για την
στελέχωσή του και με άλλες ειδικότητες. Τέλος, στη Δήμο Ελευσίνας υπάρχουν τέσσερις (4)
γιατροί συνολικά, τρεις στο δημοτικό ιατρείο και ένας γιατρός στο δημαρχείο.
Στον τομέα της ατομικής ασφάλειας ο Δήμος Ελευσίνας δεν παρέχει κάποια ασφάλεια σε
παιδικές χαρές, σε δημοτικά πάρκα, σε πισίνες και παραλίες, και σε δημοτικά κτήρια.
Στον τομέα των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί Κοινωνικό
Φροντιστήριο με εθελοντές καθηγητές για όλες τις βαθμίδες. Σε ότι αφορά την ποιότητα του
εκπαιδευτικού συστήματος εντός των ορίων του Δήμου λειτουργεί ένα Σχολικό Εργαστηριακό
Κέντρο. Εκτός του προαναφερθέντος ο Δήμος δεν παρέχει στους δημότες του προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης είτε ειδικές τάξεις στην κωδικοποίηση, τη ρομποτική, τα ψηφιακά
μέσα και συναφή θέματα.

4.3.5.

Έξυπνη Κινητικότητα

Η έξυπνη κινητικότητα δεν είναι μία μοναδική πρωτοβουλία, αλλά ένα σύνθετο σύνολο έργων
και δράσεων, διαφορετικών ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο και την ένταση της
τεχνολογίας. Οι σημαντικότεροι στόχοι, όπως παρουσιάζονται μέσα από τη βιβλιογραφία
(Smart Mobility in Smart City Βοοk, Springer), που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσα από την
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έξυπνη κινητικότητα είναι οι εξής: μείωση της ρύπανσης, μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης, αύξηση της ασφάλειας του ανθρώπου, μείωση της ηχορύπανσης, βελτίωση της
ταχύτητας μεταφοράς και μείωση του κόστους μεταφοράς.
Στον τομέα της προσέλκυσης τουριστών στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελευσίνας αναφέρονται οι
διαθέσιμοι αρχαιολογικοί χώροι, η δημοτική βιβλιοθήκη και τα μουσεία. Παρόλα αυτά χρήζει
βελτιστοποίησης.
Στον τομέα της τοπικής κινητικότητας στο Δήμο Ελευσίνας δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά
με τον ποδηλατόδρομο που διαθέτει. Επίσης, σε μερικές στάσεις λεωφορείων υπάρχει σε
ζωντανή μετάδοση η αναμενόμενη άφιξη του λεωφορείου αλλά και πάλι δεν υπάρχουν
καταγεγραμμένα στοιχεία για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Τέλος ο Δήμος Ελευσίνας δεν
διαθέτει δημοτική συγκοινωνία.
Στον τομέα της διαθεσιμότητας της δομής πληροφορικής ο Δήμος Ελευσίνας παρέχει τη
δυνατότητα στους δημότες του σε ορισμένα σημεία του Δήμου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης. Στα σημεία τα οποία παρέχει ο Δήμος ελεύθερη
ασύρματη σύνδεση είναι τα ακόλουθα:
- Αρχαιολογικούς χώρους δήμου Ελευσίνας και περιφερειακά αυτών
- Πλατεία Ηρώων
- Δημαρχείο
- Ελαιουργείο
- Μέρος οδού Νικολαίδου
Η ευρυζωνικότητα είναι η νέα βασική υπηρεσία, τόσο ζωτικής σημασίας όσο οι καλές οδικές
αρτηρίες, το καθαρό νερό και η αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Οι ευφυείς κοινότητες
εκφράζουν ένα ισχυρό όραμα για το ευρυζωνικό τους μέλλον, αναπτύσσουν στρατηγικές για την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης και μπορούν να κατασκευάσουν δικές τους
υποδομές.
Όσον αφορά το δίκτυο που χρησιμοποιεί ο δήμος Ελευσίνας πρόκειται για 2 γραμμές vdsl
ταχύτητας 2Mbps με γραμμή σύζευξης για όλες τις δημοτικές εφαρμογές και 1 γραμμή vdsl
40Mbps για τις ανάγκες του Δήμου το οποίο στέλνει ασύρματα σε όλα τα σημεία που παρέχει
πρόσβαση στους πολίτες. Τέλος ο Δήμος Ελευσίνας διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο
από σταθερό σημείο στη Βιβλιοθήκη και στο Δημαρχείο.
Στον τομέα της βιωσιμότητας του συστήματος μεταφορών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τα
απαραίτητα δεδομένα.
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Στον τομέα της δημόσιας βάσης δεδομένων παρατηρήθηκε ότι ο Δήμος Ελευσίνας δεν διαθέτει
κάποια βάση δεδομένων είτε για την αστική υποδομή, είτε για την αστική οικονομία και την
κοινωνία.

4.3.6.

Έξυπνοι Άνθρωποι

Το εργατικό δυναμικό της γνώσης είναι ένα εργατικό δυναμικό που δημιουργεί οικονομική αξία
μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητάς του να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις
πληροφορίες. Οι ευφυείς κοινότητες επιδεικνύουν την αποφασιστικότητα και την ικανότητα να
αναπτύξουν ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να εκτελεί εργασίες γνώσης από το εργοστάσιο
μέχρι το ερευνητικό εργαστήριο και από το εργοτάξιο έως το τηλεφωνικό κέντρο ή την εταιρική
έδρα. Από το δημοτικό σχολείο μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο εργατικό δυναμικό,
δημιουργούν κλίμα ευκαιριών που προετοιμάζουν τους πολίτες για απασχόληση ή
επιχειρηματικές ευκαιρίες στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία.
Οι ενεργές ομάδες των πολιτών είναι ουσιαστικός παράγοντας οργάνωσης και διαχείρισης των
οραμάτων και των δράσεων των κατοίκων. Έχουν και οι ίδιες κάτι να προτείνουν και χρειάζονται
έναν τρόπο ενεργής συμμετοχής. Η Τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα
της συμμετοχής στο σχεδιασμό και στον έλεγχο της υλοποίησης.
Πρέπει οι ενεργές ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται γύρω από λύσεις και δράσεις της
γειτονιάς, της πόλης ή του χωριού τους, που θέλουν να πάνε πέρα από τη διαμαρτυρία
προτείνοντας δημιουργικές ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής να γίνουν οργανικό στοιχείο
ενός συμμετοχικού οικοσυστήματος συμβολής στην βελτίωση του αστικού και του περιαστικού
περιβάλλοντος.
Στον τομέα της συμμετοχής στα κοινά στις εκλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε ένα
υψηλό
ποσοστό
συμμετοχής
της
τάξεως
του
63,00%
(https://ekloges.ypes.gr/current/e/home/municipalities/9229/ ).
Στον τομέα του επιπέδου εξειδίκευσης στο Δήμο Ελευσίνας δεν υπάρχει κάποια δομή για
σεμινάρια ή ημερίδες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή μαθήματα ξένων γλωσσών. Προσφέρει
στους δημότες του όμως δημοτικό φροντιστήριο. Λειτουργεί παράλληλα και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
(Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Ελευσίνας. Φοιτούν 60
έφηβοι, που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό σχολείο. Εγγράφονται μαθητές ηλικίας
14-16 ετών. Για την εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και
βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5-8
χρόνια, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι πως δεν
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υπάρχουν καταγραφές από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και δεν υπάρχει και κάποια βάση
δεδομένων.
Στον τομέα της τάσης στη διά βίου μάθησης στον Δήμο Ελευσίνας δεν υπάρχουν καταγραφές
σχετικά με τον δανεισμό των βιβλίων από τη δημοτική βιβλιοθήκη.
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4.4. Το «Αποτύπωμα» Έξυπνης Πόλης του Δήμου Ελευσίνας
Με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στην Ενότητα 3.2, στον πίνακα 11 φαίνονται οι
βαρύτητες για τα έξυπνα χαρακτηριστικά και στον πίνακα 12 οι βαρύτητες για τους δείκτες
αξιολόγησης.
Πίνακας 4.2 Βαρύτητες για τα χαρακτηριστικά μιας Έξυπνης Πόλης

Χαρακτηριστικά
Έξυπνη
Οικονομία
Έξυπνο
Περιβάλλον
Έξυπνη
Διακυβέρνηση
Έξυπνη
Διαβίωση
Έξυπνη
Κινητικότητα
Έξυπνοι
Άνθρωποι
Σύνολο

Βαρύτητα
16,6667*%
16,6667*%
16,6667*%
16,6667*%
16,6667*%
16,6667*%
100%

* Οι παραπάνω διορθώσεις έγιναν κατόπιν παρατήρησης της επιτροπής παρακολούθησης του
Δήμου Ελευσίνας (υπόψιν Κου Βραχάλη).
Πίνακας 4.3 Βαρύτητες για τους Δείκτες Αξιολόγησης μιας Έξυπνης Πόλης

α) Έξυπνη Οικονομία
Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα
Παραγωγικότητα
Αλληλοεπίδραση με τις διεθνείς αγορές
Σύνολο
β) Έξυπνο Περιβάλλον
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Μόλυνση του αέρα
Βιώσιμη διαχείριση πόρων
Οικολογική Συνείδηση
Διαχείριση ενέργειας στα δημόσια κτήρια
Σύνολο
γ) Έξυπνη Διακυβέρνηση
Συμμετοχή στα κοινά
Ύπαρξη πολιτικών στρατηγικών

Δείκτες

Βαρύτητα

2
3
1
1
7

25%
25%
25%
25%
100%

1
2
5
1
5
14

20%
20%
20%
20%
20%
100%

3
2

25%
25%
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Δημοτικές δαπάνες
Σύνολο
δ) Έξυπνη Διαβίωση
Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Συνθήκες υγείας
Ατομική ασφάλεια
Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
Σύνολο
ε) Έξυπνη Κινητικότητα
Προσέλκυση Τουριστών
Τοπική κινητικότητα
Διαθεσιμότητα δομής πληροφορικής
Βιωσιμότητα του συστήματος μεταφορών
Δημόσια βάση δεδομένων
Σύνολο
στ) Έξυπνοι Άνθρωποι
Συμμετοχή στα κοινά
Επίπεδο εξειδίκευσης
Τάση στη διά βίου μάθηση
Σύνολο

Φάση Α

10
1
16

25%
25%
100%

5
2
5
2
14

25%
25%
25%
25%
100%

1
3
2
2
2

20%
20%
20%
20%
20%
100%

1
3
1

33.3333*%
33.3333*%
33.3333*%
100%

* Οι παραπάνω διορθώσεις έγιναν κατόπιν παρατήρησης της επιτροπής παρακολούθησης του
Δήμου Ελευσίνας (υπόψιν Κου Βραχάλη).
Ύστερα από εφαρμογή των εξισώσεων του μοντέλου ολικής προτίμησης και σύμφωνα με τα
δεδομένα του Δήμου Ελευσίνας προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ανά Έξυπνο
Χαρακτηριστικό για το προφίλ του Δήμου:
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Έξυπνη Οικονομία:

Έξυπνη Οικονομία Δήμου Ελευσίνας
Σύνολο
Αλληλεπίδραση με τις
διεθνής αγορές
Παραγωγικότητα
Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Σχήμα 4.1 Έξυπνη Οικονομία Δήμου Ελευσίνας

Παρατηρείται ότι στην Έξυπνη Οικονομία είναι αρκετά ψηλά ο τομέας της παραγωγικότητα ενώ
όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.
Έξυπνο Περιβάλλον:

Σχήμα 4.2 Έξυπνο Περιβάλλον Δήμου Ελευσίνας

Στο Έξυπνο Περιβάλλον είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει κάποια δράση ή κάποια ενέργεια
προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια.
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Έξυπνη Διακυβέρνηση

Έξυπνη Διακυβέρνηση Δήμου Ελευσίνας
Σύνολο
Δημόσιες δαπάνες
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ύπαρξη πολιτικών
στρατηγικών
Συμμετοχή στα κοινά
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Σχήμα 4.3 Έξυπνη Διακυβέρνηση Δήμου Ελευσίνας

Η Έξυπνη Διακυβέρνηση συγκριτικά με τους άλλους τομείς βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο
αλλά και πάλι δεν παύει να βρίσκεται χαμηλά. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό του
δημοτικού προϋπολογισμού που διατίθεται για την παροχή προγραμμάτων που προορίζονται
για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος είναι μηδενικό.
Έξυπνη Διαβίωση

Σχήμα 4.4 Έξυπνη Διαβίωση Δήμου Ελευσίνας
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Στην Έξυπνη Διαβίωση είναι εντυπωσιακά χαμηλό το σκορ στις πολιτιστικές παροχές.
Έξυπνη Κινητικότητα

Έξυπνη Κινητικότητα Δήμου Ελευσίνας
Σύνολο
Δημόσια βάση δεδομένων
Βιωσιμότητα του συστήματος
μεταφορών
Διαθεσιμότητα δομής
πληροφορικής
Τοπική κινητικότητα
Προσέλκυση Τουριστών
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Σχήμα 4.5 Έξυπνη Κινητικότητα Δήμου Ελευσίνας

Στην Έξυπνη Κινητικότητα παρατηρούμε ότι είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και δεν
υπάρχουν καταγραφές στη βάση δεδομένων του δήμου καθώς επίσης δεν υπάρχουν καινοτόμα
και ασφαλή συστήματα μεταφορών.
Έξυπνοι Άνθρωποι

Έξυπνοι Άνθρωποι Δήμου Ελευσίνας
Σύνολο
Τάση στη διά βίου μάθηση
Επίπεδο εξειδίκευσης
Συμμετοχή στα κοινά
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Σχήμα 4.6 Έξυπνοι Άνθρωποι Δήμου Ελευσίνας
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Στους Έξυπνους Ανθρώπους παρατηρούμε ότι ενώ ησυμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά είναι
σε ποσοστό περίπου 60%, σε προγράμματα διά βίου μάθησης υπάρχει πλήρης έλλειψη.
Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα του μοντέλου αξιολόγησης για τον Δήμο Ελευσίνας φαίνονται
στο παρακάτω σχήμα:

Συνολική Εικόνα του Δήμου Ελευσίνας

Έξυπνη Οικονομία

0,224
Έξυπνη Διαβίωση

Έξυπνο Περιβάλλον
0,268
0,171

Έξυπνοι Άνθρωποι

0,31
0,194

Έξυπνη Διακυβέρνηση
0,409

Έξυπνη Κινητικότητα

Σχήμα 4.7 Συνολική εικόνα Δήμου Ελευσίνας
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Όσο αφορά το αποτύπωμα της πόλης παρατηρούμε ότι βρίσκεται οριακά στην προτελευταία
κατηγορία (κατηγορία Η) με σκορ 0,263, όπως φαίνεται σχηματικά και παρακάτω:

Εικόνα 4.1 Αποτύπωμα Δήμου Ελευσίνας
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5. Ενδεικτικές Προτεινόμενες Δράσεις για το Δήμο Ελευσίνας
Προτείνονται μια σειρά από δράσεις που καλύπτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά των έξυπνων
πόλεων. Ορισμένες δράσεις δύναται να επηρεάζουν και περισσότερα από ένα
χαρακτηριστικού, λόγω του συνδυαστικού χαρακτήρα των προτεινόμενων δράσεων. Η
εφαρμογή των παρακάτω δράσεων έχει ως στόχο τη βελτίωση του έξυπνου αποτυπώματος του
Δήμου Ελευσίνας.

5.1. Δράση 1: Εξοικονόμηση νερού – εντοπισμός διαρροών
5.1.1.
Τεχνική Περιγραφή
Η εξοικονόμηση των πόσιμων υδάτινων πόρων είναι επιτακτική ανάγκη. Από έρευνα των
επιχειρήσεων ύδρευσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο προκύπτει ότι το 30% του πόσιμου ύδατος
χάνεται από διαρροές, ποσότητα ικανή για να τροφοδοτήσει 150εκ. ανθρώπους.
Η λύση μέρους της απώλεια αυτής βρίσκεται στην ανίχνευση μη εμφανών διαρροών οικιακών
και άλλων συνδέσεων. Τα ανωτέρω μπορούν να επιτευχθούν με την τοποθέτηση ειδικού
συστήματος στην κεντρική παροχή του καταναλωτή. Αυτό το σύστημα σε πρώτο στάδιο θα έχει
την ικανότητα να ανιχνεύει τη διαρροή, έπειτα να κλείνει την παροχή του ύδατος και τέλος να
ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση.
Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και του IoT είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα το
οποίο όχι μόνο θα ανιχνεύει αλλά και θα σταματά τις μη εμφανείς διαρροές νερού.
Ταυτόχρονα, λόγω της φύσης της εγκατάστασης θα είναι δυνατόν να υπάρχουν μετρήσεις
κατανάλωσης για κάθε ρολόι της ΕΥΔΑΠ που θα δίνουν αποτελέσματα με τις ώρες, μέρες και
περιοχές αιχμής. Μια πιθανή βασική σύνθεση αυτών των συστημάτων θα αποτελείται από ένα
αισθητήρα-ροόμετρο ο οποίος θα μπορεί να μετράει τη χρονοροή του νερού που στέλνεται
κάθε φορά για χρήση, μια ηλεκτροβάνα η οποία θα μπορεί να διακόψει την παροχή του νερού
σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή και έναν μικροελεγκτή (PLC) ο οποίος θα παρακολουθεί τα
δεδομένα των αισθητήρων (εισόδων), θα παίρνει αποφάσεις για τη συνέχεια και θα ελέγχει τις
εξόδους (ηλεκτροβάνα). Αυτό το σύστημα θα τοποθετείτε στην κεντρική παροχή του νερού του
σπιτιού, του κτιρίου, κλπ. που θέλουμε να εντοπίσουμε την διαρροή. Το σύστημα αυτό θα έχει
τη δυνατότητα να εντοπίζει τις μη εμφανείς διαρροές νερού και να τις σταματάει και να
ενημερώνει το χρήστη για την κατάσταση. Η ενημέρωση του χρήστη μπορεί να γίνεται με
ποικίλους τρόπους: μέσω κινητού τηλεφώνου με τη χρήση ειδικής εφαρμογής (app), μέσω (sms)
στον κινητό τηλέφωνο (εφόσον τοποθετηθεί στο σύστημα κάρτα SIM, μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail), είτε μέσω φωτεινής ένδειξης. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου των μη
εμφανών διαρροών, θα εισάγονται τα επιθυμητά δεδομένα του κάθε χρήστη (επιθυμητή
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χρονοροή νερού, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail). Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί
να ενημερώνεται για την κατάσταση μέσω φωτεινής ένδειξης, θα τοποθετείται σε επιθυμητό
από το χρήστη σημείο ενδεικτική λυχνία.
Η πρόταση για τον Δήμο Ελευσίνας αφορά τη χρήση της παραπάνω τεχνολογίας σε δημόσια
κτίρια όπως δημόσιες υπηρεσίες, αθλητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α. τα οποία θα
μπορεί να διαχειρίζεται ο δήμος και να παίρνει αποφάσεις σχετικές με τον έλεγχο της
κατανάλωσης αλλά και με τον περιορισμό και την αποφυγή των διαρροών που πιθανόν να
υπάρχουν στο δίκτυο, με σκοπό αφενός τη μείωση των εξόδων του Δήμου και αφετέρου την
μείωση της σπατάλης του νερού οδηγώντας τον Δήμο Ελευσίνας στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
«πράσινης πόλης».
Η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας απαιτεί την δημιουργία του hardware (εξοπλισμός) και του
software (λογισμικό). Στο hardware περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του συστήματος πάνω στις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΕΔΥΑΠ και το software περιλαμβάνει την ανάπτυξη του
λογισμού για την καταγραφή και έλεγχο των διαρροών αλλά και τη δημιουργία της εφαρμογής
που αποτελεί τη βάση για την ενημέρωση και τον έλεγχο των διαρροών.
5.1.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η ανάπτυξη ενός τέτοιος συστήματος θα χρειαστεί περίπου 6 μήνες.
5.1.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το κόστος για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του συστήματος και του λογισμικού
υπολογίζεται να είναι περίπου 15.000 - 20.000 ευρώ. Το κόστος κατασκευής και εγκατάστασης
καθενός συστήματος υπολογίζεται ενδεικτικά στα 400 ευρώ.
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5.2. Δράση 2: Φωτορεαλιστική ιστορική οπτικοποίηση
5.2.1.
Τεχνική Περιγραφή
Η ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών αποτελεί ένα από το σημαντικότερους στόχους κάθε
γνωστικού κλάδου, με στόχο την διάχυση της ουσιαστικής επιστημονικής πληροφορίας σε κάθε
είδους ακροατήριο. Ειδικότερα στον τομέα της ιστορικής γνώσης, από τις αρχαίες
αγγειογραφίες μέχρι τις σύγχρονες επισκέψεις σε μουσεία, κάθε κοινωνία επιδιώκει τα μέλη
της να βιώνουν τα γεγονότα που την όρισαν με τρόπο άμεσο και εύληπτο, μέσα από
εξιστορήσεις και εικόνες.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες τρισδιάστατης, φωτορεαλιστικής οπτικοποίησης μας δίνουν την
δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με εμπειρίες και εικόνες που παρότι έχουν χαθεί μέσα από
το πέρασμα του χρόνου παραμένουν σημαντικές και απαραίτητες για το σήμερα. Μέσα από την
παρουσίαση της αρχικής μορφής ενός ιστορικού κτιρίου, την αναβίωση κομματιών του τρόπου
ζωής που πια έχουν χαθεί ή την αναπαράσταση ενός ιστορικού γεγονότος που ο αντίκτυπός του
είναι σημαντικός ως της μέρες μας, τα μέλη μιας κοινωνίας μπορούν μέσα από έναν εύκολο και
διασκεδαστικό τρόπο να αντιληφθούν τις κρυμμένες πτυχές της επιστημονικής πληροφορίας.
Η πρόταση για την ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών για την περιοχή της Ελευσίνας χωρίζεται σε
3 ενότητες:
1. Ιστορικά κτίρια: Αρχιτεκτονικές παρουσιάσεις χώρων που είτε δεν υπάρχουν πια είτε η
σημερινή τους μορφή έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου. Οι παρουσιάσεις αυτές,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ιστορικά δεδομένα ξαναζωντανεύουν τα μνημεία αυτά, τόσο
στην μορφή όσο και στην λειτουργία τους, σε σύνθεση με την τωρινή μορφή του σημείου
κατασκευής τους.
2. Εικόνες από την καθημερινή ζωή στην περιοχή μέσα στο πέρασμα των αιώνων: Μέσα από
την ανάλυση του τρόπου ζωής και εργασίας σε διάφορες ιστορικές περιόδους
αποκαλύπτονται οι συνήθειες, η τεχνολογία και οι συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε
εποχή, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίστιξη με την σύγχρονη πραγματικότητα.
3. Ιστορικά γεγονότα: Μέσα στην ιστορία κάθε περιοχής υπάρχουν σημεία στο χρόνο που
καθόρισαν την εξέλιξη της και δημιούργησαν την ιδιαίτερη σημασία της. Καθώς η
πολυπλοκότητα των γεγονότων αυτών δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις στην οπτικοποίηση
τους, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι απαραίτητη για την ανάδειξη και
αποτελεσματική ανάλυση τους. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας παρουσίασης, περιλαμβάνει την
δημιουργία του ρεαλιστικού ιστορικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ένα μεγάλο πλήθος
εικονικών χαρακτήρων ζωντανεύει την ιστορική πληροφορία με ένα τρόπο ενδιαφέροντα
και εύκολα αντιληπτό τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους.
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Όλες οι παραπάνω προτάσεις αναφέρονται σε συνδυασμό φωτορεαλιστικών εικόνων και
βίντεο, ανάλυσης FullHD (1920x1080 pixels) σε μορφή κατάλληλη για την εύκολη και
απροβλημάτιστη ανάρτηση τους στο διαδίκτυο αλλά και την προβολή τους σε ιστορικούς
χώρους, μουσεία κ.λπ. χωρίς να απαιτείται μετατροπή ή ειδικός εξοπλισμός.
5.2.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η πρόταση για την ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών για την
περιοχή της Ελευσίνας χωρίζεται σε 3 ενότητες για τις οποίες ενδεικτικά θα πρέπει να
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :
1. . Η προτεινόμενη διάρκεια της multimedia παρουσίασης κάθε τέτοιου σημείου θα πρέπει
ενδεικτικά να έχει διάρκεια 3-5 λεπτά. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής μιας τέτοιας
παρουσίασης είναι περίπου 3-4 μήνες.
2. Η προτεινόμενη διάρκεια της multimedia παρουσίασης κάθε τέτοιου σημείου θα πρέπει
ενδεικτικά να έχει διάρκεια 2-3 λεπτά. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής μιας τέτοιας
παρουσίασης είναι περίπου 3-4 μήνες.
3. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής μιας τέτοιας παρουσίασης είναι περίπου 3-4 μήνες.
5.2.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Για τις παραπάνω 3 ενότητες το ενδεικτικό κόστος κάθε δράσης υπολογίζεται:
1. 12.000 - 18.000 ευρώ
2. 10.000 - 15.000 ευρώ
3. Το κόστος της κάθε τέτοιας παρουσίασης είναι απόλυτα ανάλογο των τεχνικών απαιτήσεων
που κάθε θέμα αξιώνει και μπορεί να αναφερθεί μόνο κατά προσέγγιση σε 15.000 - 20.000
ευρώ.
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5.3. Δράση 3: VR περιηγήσεις
5.3.1.
Τεχνική Περιγραφή
Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) έχουμε την
δυνατότητα να αναπαραστήσουμε ένα πανοραμικό (360°) περιβάλλον το οποίο καλύπτει όλο το
οπτικό πεδίο του χρήστη, με αποτέλεσμα την πλήρη βύθιση του στην εμπειρία του χώρου
αυτού. Παράλληλα, η δυνατότητα ελεύθερης και αυτόνομης περιήγησης σε συνδυασμό με τα
φωτορεαλιστικά 3D γραφικά μετατρέπει την αλληλεπίδραση με το εικονικό αυτό περιβάλλον σε
μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία.
Η ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών με επίκεντρο την ιστορία της Ελευσίνας προσφέρει
σημαντικές δυνατότητες τόσο για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής, όσο και για την εκπαίδευση μαθητών και κοινού με έναν ψυχαγωγικό και
επιστημονικά ακριβή τρόπο. Ενδεικτικά, ο χρήστης μπορεί να περιηγείται αυτόνομα σε ένα
κτίριο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, να λαμβάνει μέρος σε μια καθημερινή δραστηριότητα
περασμένων χρόνων ή να αλληλεπιδρά με εργαλεία και άλλα αντικείμενα με στόχο την
ολοκλήρωση μιας εργασίας.
Η πρόσβαση του κοινού στις παραπάνω εφαρμογές θα είναι εφικτή σε ένα ή περισσότερα
σημεία της περιοχής, τα οποία θα περιλαμβάνουν όσες θέσεις κριθούν απαραίτητες. Κάθε θέση
θα είναι εξοπλισμένη με τα απαραίτητα VR headset και χειριστήρια για την διεπαφή με το
εικονικό περιβάλλον.

5.3.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ο εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής μιας εφαρμογής είναι 3-4 μήνες.
5.3.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το κόστος του παραπάνω εξοπλισμού ορίζεται περίπου σε 1.200 ευρώ/θέση, ενώ για την
ανάπτυξη κάθε εφαρμογής το κόστος εκτιμάται σε 12.000 – 20.000 ευρώ ανεξάρτητα από τον
αριθμό θέσεων στις οποίες θα εγκατασταθεί.

111

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

Φάση Α

5.4. Δράση 4: Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας
5.4.1.
Τεχνική Περιγραφή
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) είναι μια τεχνολογία που ενισχύει τον
φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό. Το «πραγματικό» περιβάλλον «επαυξάνεται», αποκτά επιπλέον
ψηφιακά δημιουργημένα στοιχεία που μπορεί να είναι εικονικά δεδομένα, πληροφορίες,
τρισδιάστατα μοντέλα, βίντεο, ήχους και αλληλεπιδραστικά αντικείμενα. Οι παρεχόμενες
πληροφορίες αποκτούν βαθύτερο νόημα, ενώ ο χρήστης μπορεί να δει και να αλληλεπιδράσει
με τα ψηφιακά στοιχεία που προβάλλονται μέσα στο πραγματικό περιβάλλον.
Όταν ο χρήστης βρίσκεται σε έναν εξωτερικό περιβάλλον, μέσω της κάμερας της έξυπνης
συσκευής καταγράφεται ο πραγματικός χώρος. Παράλληλα χρησιμοποιώντας το GPS της
συσκευής αναγνωρίζεται η ακριβής θέση (geolocation) και οι επιπλέον πληροφορίες για την
εικόνα προβάλλονται στην οθόνη, διαμορφώνοντας το τελικό, επαυξημένο πληροφοριακά,
αποτέλεσμα. Επιπλέον, για την χρήση της εφαρμογής σε εσωτερικό χώρο, η παραπάνω
διαδικασία πραγματοποιείται με αναγνώριση ειδικά δημιουργημένης «εικόνας δείκτη» (trigger
image).
Η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών, όπως εκδηλώσεις
ψυχαγωγίας, τουριστικούς οδηγούς, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ. Ακόμα
προσφέρει πολλά και σε εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς δημιουργεί ένα
περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στον χώρο και
αξιοποίησης των ψηφιακών πληροφοριών.
5.4.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ο εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής του παραπάνω λογισμικού εξαρτάται άμεσα από τον όγκο
και τον τύπο της προβαλλόμενης πληροφορίας υπολογίζεται σε 3-4 μήνες ανά σημείο.
5.4.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το ενδεικτικό κόστος ανάπτυξης του παραπάνω λογισμικού εξαρτάται άμεσα από τον όγκο και
τον τύπο της προβαλλόμενης πληροφορίας και εκτιμάται κατά προσέγγιση σε 10.000 - 18.000
ευρώ ανά σημείο.
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5.5. Δράση 5: Σύστημα άμεσης ειδοποίησης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
5.5.1.
Τεχνική Περιγραφή
Ο σημερινός παγκόσμιος πληθυσμός έχει περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους σε
αστικές περιοχές και στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο κάθε πολίτης χρησιμοποιεί
smartphone. Τα smartphones καθίστανται τα πρώτα μέσα επικοινωνίας και πληροφορικής για
καθημερινές εργασίες. Η πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση
τα smartphones τα καθιστούν πολύ αποτελεσματικά εργαλεία διαχείριση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και καταστροφών. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2012, κατά τη διάρκεια
των πλημμυρών στο Πεκίνο, οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν το twitter για να παρέχουν
πληροφορίες για τις πλημμυρισμένες περιοχές και ανέπτυξαν έναν «ζωντανό χάρτη» κρίσης
των επιπτώσεων των πλημμυρών χρησιμοποιώντας τους χάρτες της Google.
Σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη αυξημένη προσέλευση και κυκλοφορία πολιτών (πεζοί, Ι.Χ.,
ΜΜΜ) μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές είτε από ανθρώπινο λάθος/αμέλεια είτε από κακόβουλη
ενέργεια, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλές φορές οι
άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή αφενός δεν είναι ενήμεροι για την επικείμενη
κατάσταση και αφετέρου δεν είναι εξοικειωμένοι ούτε με τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν αλλά ούτε καν με την πολεοδομία της περιοχής. Συνεπώς, θα ήταν πολύ χρήσιμο
να υπήρχε μια αμφίδρομη εφαρμογή μέσα από την θα μπορούν οι χρήστες να ενημερώνουν και
να ενημερώνονται για πιθανά προβλήματα ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή που
βρίσκονται. Η εφαρμογή αυτή θα έχει ενσωματωμένους του χάρτες της περιοχής και θα παρέχει
σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την αποφυγή περιοχών κινδύνου αλλά και οδηγίες
βέλτιστης διαδρομής και σταθμού αναφοράς σε πιθανή εκκένωση (τοπική ή ολική) της
ευρύτερης περιοχής. Ακόμα, στην ίδια εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης
κουμπιού πανικού το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του χρήστη.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι υπό ανάπτυξη και λειτουργεί σε πιλοτικό επίπεδο η
εφαρμογή των ειδοποιήσεων ασύρματης έκτακτης ανάγκης (Wireless Emergency Alerts - WEA).
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί κυψελοειδείς εκπομπές για την αποστολή μηνυμάτων έκτακτης
ανάγκης σε κινητά τηλέφωνα στην περιοχή που επλήγη από έκτακτη ανάγκη, όπως φαίνεται
χαρακτηριστικά στην παρακάτω εικόνα.
Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής πρέπει να προηγηθεί η ανάλυση επικινδυνότητας
καθώς και ανάπτυξη των σχεδίων εκκένωσης. Τα δεδομένα της μελέτης αυτής θα παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποφυγής ή τις βέλτιστες οδεύσεις διαφυγής σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, με την ενσωμάτωσης των χαρτών της περιοχής, θα παρέχονται
πληροφορίες για όλα τα μέσα έκτακτης ανάγκης που παρέχει ο δήμος π.χ. πυροσβεστική,
κέντρα πρώτων βοηθειών, σημεία συγκέντρωσης κτλ.
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Για τη λειτουργία ειδοποιήσεων σε περιοχή ενδιαφέροντος χρησιμοποιείται η τεχνολογία των
Geolocation (γεωγραφική τοποθέτηση). Η γεωγραφική τοποθέτηση χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες
τοποθεσίας και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν περάσει μια "geofence". Οι Geofences είναι οι
παράμετροι απόστασης που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή της εφαρμογής. Οι
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία αποθηκεύονται με ασφάλεια στο τηλέφωνό και δεν
μοιράζονται ποτέ.
Η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής σε τοπικό αλλά και κρατικό επίπεδο θα βελτιώσει πολύ την
ασφάλεια των κατοίκων, θα μειώσεις τις απώλειες και θα προσφέρει ένα περιβάλλον άνεσης
και ασφάλειας σε οποιονδήποτε επισκέπτη.
5.5.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής πρέπει να προηγηθεί η ανάλυση επικινδυνότητας
καθώς και ανάπτυξη των σχεδίων εκκένωσης. Ο χρόνος ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής και
ο έλεγχος της απαιτεί περίπου 8 μήνες.
5.5.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το κόστος χωρίζεται σε 20.000 ευρώ στην ανάπτυξη της εφαρμογής και 25.000 ευρώ στη μελέτη
διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

5.6. Δράση 6: Εκπαιδευτικά βίντεο για τις νέες τεχνολογίες smart city
5.6.1.
Τεχνική Περιγραφή
Τα επεξηγηματικά βίντεο είναι παρουσιάσεις μικρής σχετικά διάρκειας, 1 έως 3 λεπτών
συνήθως, που χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν το κοινό για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Με τη βοήθεια ενός σαφούς μηνύματος και ελκυστικών γραφικών, οι παρουσιάσεις αυτές,
τραβάνε την προσοχή των χρηστών και μεταφέρουν στοχευμένη πληροφορία.
Η επιλογή του βίντεο είναι σήμερα ο πλέον δημοφιλής τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας και
συνεχίζει να κερδίζει έδαφος έναντι άλλων παραδοσιακών μορφών ενημέρωσης όπως το
κείμενο και η προφορική ενημέρωση. Η όλο και πιο διευρυμένη χρήση συσκευών smart devices
και η ενημέρωση του κοινού σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα από βίντεο είναι μια τάση που
ενισχύεται κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα. Αντίστοιχα τα επεξηγηματικά βίντεο προβάλουν
ως το κύριο εργαλείο των marketing videos που χρησιμοποιούνται σήμερα σε παγκόσμιο
επίπεδο για την προώθηση προϊόντων. Είναι επομένως το κατάλληλο εργαλείο για να καλύψει
μια διευρυνόμενη ανάγκη και να μεταφέρει την πληροφορία.
Κύρια στόχευση του προτεινόμενου έργου αποτελεί η βέλτιστη ενημέρωση των πολιτών και
των καθημερινών χρηστών σχετικά με τις εφαρμογές τύπου smart cities. Η έγκαιρη ενημέρωση
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του κοινού και η επεξήγηση μιας λειτουργίας συμβάλλουν καθοριστικά στην υιοθέτηση των
νέων τεχνολογιών. Τα επεξηγηματικά βίντεο προσφέρουν τη δυνατότητα να καθιστούν οικείες
και εύκολα κατανοητές οι νέες εφαρμογές και οι καθημερινές τους χρήσεις. Είναι λοιπόν άμεσα
αντιληπτή η ανάγκη για ένα μέσο που θα καταφέρει να ενημερώσει άμεσα και έγκαιρα αλλά και
θα οδηγεί στην υιοθέτηση και την αυξανόμενη χρήση των νέων εφαρμογών από το κοινό.
Τέλος τα επεξηγηματικά βίντεο μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα σημαντικά σε φάση ανάπτυξη και
αρχικής εγκατάστασης των εφαρμογών smart cities ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών. Η γρήγορη και άμεση μεταφορά της πληροφορίας μεταξύ όσων
λαμβάνουν τις αποφάσεις και όσων αναλαμβάνουν να τις υλοποιήσουν ενισχύεται από την
ύπαρξη βίντεο επεξήγησης και πολλές φορές προλαμβάνει αστοχίες που μεταφράζεται σε
εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων.
Κύρια πλεονεκτήματα των επεξηγηματικών βίντεο είναι:
•

Είναι απλά, μεταφέρουν το μήνυμα με κατανοητό και συνοπτικό τρόπο.

•

Επικοινωνούν με το κοινό, εστιάζοντας στην κάλυψη των αναγκών του.

•

Επιτυγχάνουν άμεση αναγνωρισιμότητα.

•

Προσαρμόζονται πλήρως στις φορητές συσκευές διασύνδεσης (smart devices)

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία σειράς επεξηγηματικών βίντεο στα οποία
μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον θα παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες τύπου
smart cities που προτείνεται να εφαρμόζονται στην πόλη. Σκοπός των βίντεο αυτών, θα είναι η
επεξήγηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται και των βελτιώσεων που θα επιφέρουν οι νέες
εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλουν
αποφασιστικά στην υιοθέτηση των νέων εφαρμογών από το κοινό.
Τα βίντεο θα είναι δομημένα σε πλήρως τρισδιάστατο περιβάλλον με χρήση 3D αντικειμένων.
Κατά την διάρκειά τους θα γίνεται χρήση στοιχείων και βοηθητικών μέσων όπως σχημάτων,
γραφημάτων, χαρτών κλπ. Το τελικό προϊόν θα είναι σε ανάλυση Full HD (1920x1080 ppixels)
και θα μπορεί να αναπαραχθεί στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων μερών και σε φορητές smart
συσκευές.
5.6.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εκτιμώμενος χρόνος ανάπτυξης μιας τέτοιας παρουσίασης είναι 2 μήνες
5.6.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Εκτιμώμενο κόστος μιας τέτοιας παρουσίασης 5.000 -9.000 ευρώ.
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5.7. Δράση 7: Smart Business Gate - Ψηφιακό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας του Δήμου
Ελευσίνας
5.7.1.

Τεχνική Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, ενημέρωσης
και επικοινωνίας επιχειρήσεων και χρηστών (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό και
Επαγγελματικό Παρατηρητήριο) με σκοπό να αποτελέσει έναν κεντρικό πόλο φιλοξενίας και
παρουσίασης κάθε επιχείρησης της περιοχής του Δήμου Ελευσίνας, καθώς επίσης και ένα
σημείο καταγραφής των εργασιακών αναγκών και δικτύωσης με την τοπική κοινότητα αλλά και
ανάδειξης επενδυτικών και χρηματοδοτικών ευκαιριών. Τέλος μέσα από στην πλατφόρμα Smart
Business Gate θα ενσωματωθεί module λογιστικής πλατφόρμας που θα ενημερώνει τους
πολίτες και τους επιχειρηματίες για όλες τις τρέχουσες δράσεις του ΕΣΠΑ για ανέργους και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίες , ενώ παράλληλα μέσω software robot
και απλών ερωτοαπαντήσεων θα τους υπολογίζει τα μόρια / πιθανότητες έγκρισης τους.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρατηρητηρίου, εντοπίζονται τρεις (3) κατηγορίες χρηστών:
•
•
•

Διαχειριστής
Επιχείρηση
Πολίτης

ενώ για κάθε κατηγορία χρηστών, προσφέρονται διαφορετικές υπηρεσίες.
Πιο αναλυτικά, ο Διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να:
1. Ενημερώνει το περιεχόμενο της σελίδας, αναρτώντας νέα άρθρα, ενώ θα μπορεί να
επεξεργάζεται τα παλιά. Σε κάθε άρθρο θα πρέπει να μπορεί (τουλάχιστον) να εισαγάγει τον
τίτλο του, το κείμενο του άρθρου και τουλάχιστον μία φωτογραφία.
2. Διαχειρίζεται τους χρήστες του συστήματος (αναζήτηση, προβολή αποτελεσμάτων, προβολή
προφίλ, επεξεργασία προφίλ, διαγραφή χρήστη).
3. Διαχειρίζεται τις καταγεγραμμένες επιχειρήσεις (αναζήτηση, προβολή αποτελεσμάτων,
προβολή προφίλ, επεξεργασία προφίλ, διαγραφή προφίλ). Επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να
αναθέσει την κυριότητα του προφίλ σε άλλο χρήστη του συστήματος.
4. Διαχειρίζεται τις καταχωρήσεις αγγελιών εργασίας (αναζήτηση, προβολή αποτελεσμάτων,
προβολή αγγελίας, επεξεργασία αγγελίας, διαγραφή αγγελίας).
5. Προβάλλει στατιστικά (πλήθος επισκεπτών, πλήθος χρηστών, πλήθος προβολών).
6. Ενημερώνεται και να διεκπεραιώνει αιτήματα για την προβολή των προσωπικών στοιχείων
των εγγεγραμμένων χρηστών (GDPR compliance).
Ο χρήστης που θα εγγραφεί ως εκπρόσωπος Επιχείρησης θα μπορεί να:
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1. Αναζήτηση εγγεγραμμένου μέλους.
2. Προβολή δημόσιου προφίλ χρήστη.
3. Επικοινωνία με άλλους χρήστες (Private Messages - Αποστολή, λήψη και ανάγνωση
μηνυμάτων).
4. Καταχώρηση εκπροσωπούμενης επιχείρησης και διαχείριση του προφίλ της (ήτοι,
δυνατότητα ενημέρωσης).
5. Αναζήτηση εγγεγραμμένης επιχείρησης.
6. Προβολή δημόσιου προφίλ επιχείρησης.
7. Επικοινωνία με καταχωρημένη επιχείρηση.
8. Καταχώρηση αγγελίας εργασίας.
9. Προβολή καταχωρημένων αγγελιών εργασίας και δυνατότητα επεξεργασίας τους.
10. Κατάθεση αιτήματος για την προβολή των προσωπικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί
από την χρήση του συστήματος (GDPR compliance).
Ο χρήστης που θα εγγραφεί ως Πολίτης θα μπορεί να:
1. Αναζήτηση εγγεγραμμένου μέλους.
2. Προβολή δημόσιου προφίλ χρήστη.
3. Επικοινωνία με άλλους χρήστες (Private Messages - Αποστολή, λήψη και ανάγνωση
μηνυμάτων).
4. Αναζήτηση εγγεγραμμένης επιχείρησης.
5. Προβολή δημόσιου προφίλ επιχείρησης.
6. Επικοινωνία με καταχωρημένη επιχείρηση.
7. Αναζήτηση αγγελιών εργασίας.
8. Κατάθεση αιτήματος για την προβολή των προσωπικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί
από την χρήση του συστήματος (GDPR compliance).
Τέλος κάθε χρήστης του συστήματος θα μπορεί να επεξεργάζεται το προσωπικό του προφίλ και
να προσθέτει πληροφορίες (μεταξύ άλλων για το εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία,
επιτεύγματά του, κτλ.)
Διαδικασία Εγγραφής Χρήστη (Πολίτη/Επιχείρησης)
Η εγγραφή ενός δικαιούχου στο σύστημα είναι ανοιχτή διαδικασία και ολοκληρώνεται άμεσα.
Αρχικά ο χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά στο σύστημα (web form) όπου και καταχωρεί τα
απαραίτητα πεδία και επιλέγει τον ρόλο του. Εν συνεχεία λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό σύνδεσμο
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του πλέον ο χρήστης μπορεί να συνδέεται στον λογαριασμό
του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να διαχειρίζεται το προφίλ του, να ενημερώνεται για τα
προσωπικά του δεδομένα, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης, κτλ.
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Διαδικασία Εγγραφής Διαχειριστή
Η δημιουργία ενός χρήστη διαχειριστή είναι μια διαδικασία κλειστή, με την έννοια ότι δεν
υπάρχει κάποια φόρμα εγγραφής. Ο λογαριασμός επιπέδου διαχειριστή δημιουργείται από τον
ανάδοχο με την εγκατάσταση του συστήματος. Το προσωπικό του δήμου υποδεικνύει την
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του
λογαριασμού. Στην διεύθυνση αυτή θα αποσταλεί ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος με έναν
μοναδικό κωδικό, που οδηγεί σε μια ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Στην φόρμα αυτή
συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία και εν συνεχεία ο χρήστης οδηγείται στο περιβάλλον
χρήσης της πλατφόρμας ως Διαχειριστής. Για κάθε άδεια χρήσης της πλατφόρμας, θα
δημιουργείται ένας λογαριασμός διαχειριστή.

5.7.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 8 έως 14 μήνες.

5.7.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ένα ενδεικτικό κόστος της παραπάνω εφαρμογής για 3 χρόνια υποστήριξη (μαζί με εκπαίδευση,
help desk κλπ) και συντήρηση εκτιμάται σε 90.000 έως 140.000 ευρώ
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5.8. Δράση 8: Πρόγραμμα αξιολόγησης δεξιοτήτων μαθητών
προσανατολισμού για τους μαθητές του Δήμου Ελευσίνας
5.8.1.

Φάση Α

και

επαγγελματικού

Τεχνική Περιγραφή

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απασχολεί σχεδόν όλους τους νέους, που επιθυμούν να
επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα εκπαιδευτούν και θα δραστηριοποιηθούν
επαγγελματικά στο μέλλον.
Ο έφηβος, παρά την έλλειψη εμπειριών και επαρκών γνώσεων, καλείται σε μια δεδομένη
στιγμή της ζωής του να λάβει ορισμένες σοβαρές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα
επηρεάσουν σημαντικά τη μετέπειτα πορεία του.
Ταυτόχρονα, η αναβολή της απόφασης ή η μη λήψη απόφασης εν γένει, καθώς και μία
ακατάλληλη επιλογή, συνεπάγεται, αφενός μεν, απώλεια πολύτιμου χρόνου για την καριέρα
του και αφετέρου μία πιθανή λάθος οικονομική επένδυση σπουδών από την πλευρά των
γονέων.
Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης η όλη διαδικασία του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού επιτρέπει μέσω του διαδικτύου στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή
του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες
του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να
διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία
ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.
Μια δράση Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία
τους.
Ειδικότερα, θα μπορέσουν
•
•

•

να πληροφορηθούν έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
να μάθουν να αναζητούν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν πληροφορίες, καθώς και
να διερευνούν εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια
βίου επαγγελματική ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, των
ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών τους, παραγόντων που
αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και να
λάβουν μια απόφαση που τους ταιριάζει καλύτερα.
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Θα δημιουργηθεί ένα Landing Page στον ιστότοπο της ΚΕΔΕ Ελευσίνας που σκοπό θα έχει να
ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία αλλά και μέσα από αυτήν θα
γίνεται η εγγραφή των χρηστών – μαθητών στην πλατφόρμα.
Σημείο αναφοράς της όλης διαδικασίας θα είναι η πραγματοποίηση μιας μεγάλης εκδήλωσης
με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό με ομιλία από την εταιρία μας αλλά και
τοποθετήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες από όλα τα επαγγελματικά πεδία. Οι
επιστήμονες θα μιλήσουν για τα επαγγέλματα που διάλεξαν ενώ τα παιδιά και οι γονείς θα
έχουν την ευκαιρία να τους απευθύνουν ερωτήσεις αλλά και να τους συμβουλευτούν
προσωπικά αλλά και να συζητήσουν με εκπροσώπους της εταιρίας μας τα αποτελέσματα των
τεστ τους.

5.8.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε τρεις (3) φάσεις:
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) εβδομάδες και χωρίζεται επιμέρους
ως εξής:
Πίνακας 5.1 Φάσεις Υλοποίησης

ΦΑΣΗ 1 Άδειες Χρήσης Αξιολογήσεων, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Landing
Page και Συνοδευτικού Υλικού – 6 εβδομάδες
ΦΑΣΗ 2 Ενημέρωση μαθητών και οικογενειών και εκπαίδευση χρήσης – 3
εβδομάδες
ΦΑΣΗ 3 Αναλυτικά αποτελέσματα – Ανάδειξη δράσης – Εκδήλωση
Ενημέρωσης – 3 εβδομάδες

5.8.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ένα ενδεικτικό κόστος της παραπάνω ετήσιας δράσης φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω
πίνακα:
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Πίνακας 2.2 Ενδεικτικό Κοστολόγιο

A/A
1

2

3

4

ΤΙΤΛΟΣ

Αξιολογήσεις

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)

Άδειες Χρήσης Αξιολογήσεων,
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Landing Page
και Συνοδευτικού Υλικού και Εκπαίδευση
Διαχειριστών Εργαλείου

Έως 200

6.000

Άδειες Χρήσης Αξιολογήσεων,
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Landing Page Από 200 έως
και Συνοδευτικού Υλικού και Εκπαίδευση
300
Διαχειριστών Εργαλείου

8.000

Άδειες Χρήσης Αξιολογήσεων,
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Landing Page Από 300 έως
και Συνοδευτικού Υλικού και Εκπαίδευση
550
Διαχειριστών Εργαλείου

11.000

Πραγματοποίηση Εκδήλωσης με
ειδικούς από κάθε επιστημονικό πεδίο

Το κόστος της εκδήλωσης
περιλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές
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5.9. Δράση 9: Δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης χορηγιών του Δήμου
Ελευσίνας
5.9.1.

Τεχνική Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σημείο διαχείρισης των χορηγιών και
δωρεών του Δήμου και των υπολοίπων φορέων του αλλά και παρακολούθησης όλων των
δράσεων. Βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας είναι η μεγιστοποίηση του
οφέλους των δαπανώμενων χρημάτων αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας.
Το βασικότερο πρόβλημα με την διαχείριση δωρεών/χορηγιών είναι ότι αφενός μεν δεν
υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος καταγραφής των αναγκών ανά χρονική στιγμή, αφετέρου δε η
διαδικασία καταβολής των χρημάτων πολλές φορές δεν γίνεται με διαφανή χαρακτήρα. Έτσι,
παρατηρούνται φαινόμενα στα οποία από τη μια πλευρά να υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο αλλά
να μην δαπανάται αποτελεσματικά (ήτοι σε πραγματικές ανάγκες, μιας και αυτές δεν είναι
γνωστές). Από την άλλη, πολλές φορές τα χρήματα που διατίθενται, καταλήγουν τελικά σε
σκοπούς διαφορετικούς από τους αρχικούς. Τέλος, δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα
αξιολόγησης του αποτυπώματος (κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κτλ.) των χρημάτων
που δαπανήθηκαν.
Το προτεινόμενο σύστημα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό μέσω μιας ολιστικής πλατφόρμας,
εύκολης στην χρήση.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρατηρητηρίου, εντοπίζονται τρεις (3) κατηγορίες χρηστών:
●

Διαχειριστής

●

Δικαιούχος

●

Χορηγός/Δωρητής

ενώ για κάθε κατηγορία χρηστών, προσφέρονται διαφορετικές υπηρεσίες.
Πιο αναλυτικά, ο Διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να:
1.
Προβάλει στατιστικά στοιχεία (πλήθος δράσεων, δράσεις ανά κατηγορία, διαθέσιμα
ποσά, κτλ.).
2.

Εκτυπώνει αναφορές για καθορισμένες χρονικές περιόδους.

3.

Καθορίζει τις γενικές κατηγορίες κάτω από τις οποίες θα αναρτώνται δράσεις

4.

Προβάλει το πλήθος των επιλεγμένων δράσεων
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5.

Προβάλει το πλήθος των δράσεων που εκκρεμούν προς αξιολόγηση

6.

Να αποδέχεται ή απορρίπτει δράσεις προς επιχορήγηση

7.

Να αναζητά ωφελούμενους

8.

Να προβάλει το προφίλ του ωφελούμενου

9.

Να προβάλει το πλήθος των δράσεων ανά ωφελούμενο

10.

Να αναζητά δράσεις

11.

Να προβάλει τα προφίλ της δράσης και τον αναλυτικό προϋπολογισμό

12.

Να επεξεργάζεται το προφίλ του ως χρήστης

13.
Να δημιουργεί αυτόματα αναφορές αξιολόγησης για χρονικές περιόδους και κάθε
κατηγορία δράσεων
14.
Ενημερώνεται και να διεκπεραιώνει αιτήματα για την προβολή των προσωπικών
στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών (GDPR compliance).

Ο χρήστης που θα εγγραφεί ως Ωφελούμενος θα μπορεί να:
1.

Να επεξεργάζεται το προφίλ του ως χρήστης

2.
Καταχωρεί
προϋπολογισμό)

αιτήματα

για

επιχορήγηση

3.

Επεξεργάζεται καταχωρημένα αιτήματα

4.

Να προβάλει τα αιτήματά του

5.

Να προβάλει τα εκκρεμή αιτήματά του

6.

Να αναζητά τα αιτήματά του

δράσης

(περιγραφή

και

αναλυτικό

7.
Να αναρτά σχετικά έγγραφα σχετικά με την τεκμηρίωση των δαπανών που γίνονται ανά
δράση
8.
Καταθέτει αίτημα για την προβολή των προσωπικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί
από την χρήση του συστήματος (GDPR compliance).
9.

Διαγράφει τον λογαριασμό του
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Ο χρήστης που θα εγγραφεί ως Χορηγός/Δωρητής θα μπορεί να:
1.

Να επεξεργάζεται το προφίλ του ως χρήστης

2.

Προβάλει το πλήθος των επιλεγμένων δράσεων

3.

Προβάλει το πλήθος των δράσεων που εκκρεμούν προς αξιολόγηση

4.

Να αποδέχεται ή απορρίπτει δράσεις προς επιχορήγηση

5.

Να αναζητά ωφελούμενους

6.

Να προβάλει το προφίλ του ωφελούμενου

7.

Να προβάλει το πλήθος των δράσεων ανά ωφελούμενο

8.

Να αναζητά δράσεις

9.

Να προβάλει τα προφίλ της δράσης και τον αναλυτικό προϋπολογισμό

10.

Να επεξεργάζεται το προφίλ του ως χρήστης

Οι κατηγορίες Διαχειριστής και Χορηγός/Δωρητής έχουν μεγάλο μέρος κοινών λειτουργιών. Επί
της ουσίας μπορούν και να ταυτίζονται. Η βασική διαφοροποίηση έγκειται ότι ο Διαχειριστής
έχει την γενική εποπτεία του συστήματος (και υπάρχει μόνο ένας Διαχειριστής - κεντρική
διαχείριση), ενώ ο Χορηγός/Δωρητής απλά εισφέρει τα διαθέσιμα κεφάλαια ανά δράση
(υπάρχουν πολλοί Χορηγοί/Δωρητές, π.χ. ένας κωδικός για κάθε συμμετέχοντα φορέα)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ο ανάδοχος σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου θα
πραγματοποιήσει λεπτομερή ανάλυση απαιτήσεων αφού η υλοποίησή τους προϋποθέτει τον
ακριβή σχεδιασμό τους και τον εντοπισμό ασαφειών και δυσκολιών που ενσωματώνουν (π.χ
περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - General Data Protection
Regulation, GDPR).

5.9.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε τρεις (3) φάσης:
ΦΑΣΗ 1: Μελέτη και καθορισμός αρχιτεκτονικής του συστήματος και επιλογή των εργαλείων
υλοποίησης,
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ΦΑΣΗ 2: Υλοποίηση και εγκατάσταση του συστήματος,
ΦΑΣΗ 3: Δοκιμή και παράδοση
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) εβδομάδες και χωρίζεται
επιμέρους ως εξής:
Πίνακας 5.3 Φάσεις Υλοποίησης

ΦΑΣΗ 1 4 εβδομάδες
ΦΑΣΗ 2 16 εβδομάδες
ΦΑΣΗ 3 4 εβδομάδες

Ειδικότερα, στην ΦΑΣΗ 1, θα καταγραφούν πιο αναλυτικά οι ανάγκες και θα διατυπωθούν οι
λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις καθώς επίσης και τα διάφορα σενάρια χρήσης,
έτσι ώστε να προκύψει και το ακριβές μοντέλο της καταγραφόμενης πληροφορίας. Παράλληλα
θα διασφαλιστεί η νομική εγκυρότητα των διαδικασιών που θα υλοποιηθούν (GDPR
Compliance).
Στην ΦΑΣΗ 2, θα υλοποιηθεί το σύστημα που σχεδιάστηκε στην προηγούμενη φάση και θα
εγκατασταθεί στο απαιτούμενο υλικό. Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του παρατηρητηρίου
θα γίνει σε υποδομή νέφους (cloud hosting), ενώ παράλληλα θα εκδοθούν και τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ασφάλειας.
Τέλος, στην ΦΑΣΗ 3, θα εκτελεστούν διάφορα σενάρια χρήσης για να δοκιμαστεί η πλατφόρμα
και να διορθωθούν σφάλματα υλοποίησης. Παράλληλα θα γίνει ένα σύντομο σεμινάριο
εκπαίδευσης (2 ώρες) σε εκπρόσωπο του αναθέτοντος την εργασία, αναφορικά με την χρήση
της πλατφόρμας (Διαχειριστής).
5.9.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ένα ενδεικτικό κόστος της συγκεκριμένης Δράσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 5.4 Ενδεικτικό Κοστολόγιο

A/A

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

1

Άδεια Χρήσης Πλατφόρμας/έτος

4

6.000,00

24.000,00

2

Προσαρμογή της σελίδας (public
frontend) στις ανάγκες του Δήμου

1

17.500,00

17.500,00
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Δράση 10: Στοχευμένη ενημέρωση σε σημεία ενδιαφέροντος
5.10.1.
Τεχνική Περιγραφή

Ανάπτυξη εφαρμογής (app) άμεσης ενημέρωσης σε smart devices με χρήσιμες πληροφορίες για
σημεία ενδιαφέροντος στη θέση του χρήστη.
Η προτεινόμενη εφαρμογή θα κάνει χρήση της τεχνολογίας geo-location, μέσω της οποίας θα
προσδιορίζεται η θέση του χρήστη, και θα προβάλλει χρήσιμες πληροφορίες για το σημείο.
Επιπλέον θα μπορεί να προτείνει σχετικά και κοντινά με αυτό σημεία ενδιαφέροντος. Η
εφαρμογή θα είναι άμεσα λειτουργική με δωρεάν λήψη και εγκατάστασή της και θα είναι
συμβατή με κάθε smart συσκευή με android ή iOS λειτουργικό σύστημα. Οι πληροφορίες θα
παρουσιάζονται μέσα από υπάρχον ή μελλοντικό υλικό σε οποιαδήποτε μορφή όπως
ιστοσελίδες, video, φωτογραφίες, κείμενο.
Στόχος της εφαρμογής είναι να φέρει μια νέα εποχή στην περιήγηση και τη γνωριμία με την
πόλη και απευθύνεται τόσο στον καθημερινό χρήστη της όσο και στους επισκέπτες που θα
γνωρίσουν την πόλη ως πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021. Η εφαρμογή έρχεται να καλύψει την
ανάγκη για άμεση και στοχευμένη πληροφόρηση αλλά και για την διευκόλυνση του επισκέπτη
της πόλης και προτείνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης.
Ενδεικτικά, πλησιάζοντας σε ένα αρχαιολογικό χώρο και ενεργοποιώντας την εφαρμογή (app) ο
χρήστης θα λαμβάνει χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες του χώρου, ενημερώσεις για τη
δυνατότητα επίσκεψης, βίντεο και εικόνες του χώρου/μνημείου και άλλες σχετικές
ειδοποιήσεις. Αντίστοιχα ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους
και να λαμβάνει ενημέρωση για εκδηλώσεις προσεχών ημερών και προγραμματισμένες
ανοιχτές δράσεις. Με τον ίδιο τρόπο και για κάθε σημείο που θα επιλεγεί από τη δημοτική αρχή
να αναδειχθεί ως σημείο ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη θα μπορεί να λαμβάνει στοχευμένες
ενημερώσεις.
Τα σημεία ενδιαφέροντος δεν θα περιορίζονται μόνο σε σημεία που συχνά αποτελούν
προορισμούς όπως οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ιστορικά κτίρια. Καθώς δεν υπάρχει
περιοριστικός παράγοντας για τον αριθμό και το είδος των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης,
αυτά θα μπορούν να καθοριστούν από την τοπική αρχή ανάλογα με τις ανάγκες της. Τα σημεία
μπορούν να είναι χώροι και κτίρια με εγνωσμένη αξία ή σημεία που θέλει να αναδείξει την
ιδιαιτερότητά τους, μέσα από το πρίσμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Συνολικά μέσα από τη χρήση αυτής της εφαρμογής ο χρήστης θα απολαμβάνει μια διαδραστική
περιήγηση και θα γίνεται αποδέκτης μια ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης και όσων αυτή μπορεί
να προσφέρει.
Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας αυτόματος οδηγός πόλης που θα
παρουσιάζει τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μια πόλη σε πραγματικό χρόνο. Η παραπάνω
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εφαρμογή θα παρουσιάζει τα προγραμματισμένα γεγονότα γύρω από τον χρήστη που μέσω της
φωτογραφικής μηχανής του κινητού τηλεφώνου του ή του tablet του θα είναι σε θέση να δει
την κατεύθυνση, τον τύπο της διοργάνωσης, τον τόπο, την απόσταση, την ώρα έναρξης και
λήξης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διοργάνωση.

5.10.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εκτιμώμενος χρόνος ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής είναι 6-8 μήνες.

5.10.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Εκτιμώμενο κόστος ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής είναι 18.000 – 25.000 ευρώ.
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5.11.

Φάση Α

Δράση 11: Βέλτιστη Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων
5.11.1.
Τεχνική Περιγραφή

Ο ενεργειακός τομέας είναι στενά συνδεδεμένος με τον οικοδομικό τομέα και οι
ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ για αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση, υποστηρίζοντας τη
λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κτιρίων, είναι βασικά θεμελιώδη στοιχεία για μια πόλη
προκειμένου να μεταβεί στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν
αναπτυχθεί Συστήματα Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων με σημαντικές δυνατότητες για τη
βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, η οποία, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται μέσω της
διαχείρισης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εξοικονόμηση
ενέργειας και η θερμική άνεση δεν είναι πάντοτε συμβατές, δηλώνεται συνήθως ότι οι
διαμορφωμένες εσωτερικές συνθήκες δεν είναι οι ιδανικές από την πλευρά των ενοίκων.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την περίπτωση των δημοτικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται ευρέως
από το κοινό και οι παράμετροι θερμικής άνεσης κατά τη λειτουργία καθορίζονται από τα
τεχνικά πρότυπα. Παρόλο που πολλές μελέτες που διατίθενται στη διεθνή βιβλιογραφία
επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της θερμικής άνεσης σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων, τα
αποτελέσματά τους εξαρτώνται από την περίπτωση και οδηγούν σε σχετικές ανεξάρτητες από
το χρόνο προτάσεις, οι οποίες ίσως να μην είναι πάντα κατάλληλες. Προς αυτή την κατεύθυνση,
η ευφυής διαχείριση της θερμικής άνεσης θα πρέπει να εφαρμόζεται δυναμικά σε κτίρια, με
στόχο τη:
(α) Δημιουργία αποδεκτών επιπέδων άνεσης για τους παρευρισκόμενους, διατηρώντας την
θερμική αίσθηση ικανοποιημένη.
β) Μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και
κόστους.
Οι προκλήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την πολιτική βιώσιμης ενέργειας του Δήμου
Ελευσίνας. Ο Δήμος Ελευσίνας είναι μια εξαιρετικά βιομηχανοποιημένη περιοχή, με μεγάλο
ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης σε ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
και έχει μακρά ιστορία στη διεξαγωγή μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η δημιουργία
ευνοϊκών συνθηκών που θα προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση της περιοχής και θα
προσελκύσουν νέες επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, είναι ο πυρήνας στον οποίο βασίζεται ο
ενεργειακός προγραμματισμός της πόλης. Με γνώμονα αυτό, η πόλη πρέπει να προμηθευτεί
ένα σύνολο έξυπνων μετρητών και αισθητήρων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης
ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης είναι να παρουσιάσει μια νέα
προσέγγιση για τη μετατροπή δεδομένων πολλαπλών πηγών σε πληροφορίες που μπορούν να
ενεργοποιηθούν για έξυπνη διαχείριση θερμικής άνεσης στα κτίρια.
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Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)
που απευθύνεται στις τοπικές αρχές και στους διαχειριστές ενέργειας έχει ως στόχο την
εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχεδίων δράσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να
βελτιστοποιήσουν τη χρήση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους και να μειώσουν τις εκπομπές
CO2. Επιπλέον, επιτρέπει τη χρήση μεγάλου αριθμού δεδομένων χρονοσειρών που
λαμβάνονται από τα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης της ενέργειας των κτιρίων, τα
οποία ενσωματώνονται σε δεδομένα περιβάλλοντος, όπως οι καιρικές συνθήκες και η
ανάδραση σε πραγματικό χρόνο της θερμικής αίσθησης των επιβατών.

5.11.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εκτιμώμενος χρόνος ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής είναι 6-12 μήνες.

5.11.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Εκτιμώμενο κόστος ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής είναι 60.000 – 70.000 ευρώ.
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5.12.

Φάση Α

Δράση 12: Σύστημα Έξυπνων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
5.12.1.
Τεχνική Περιγραφή

Το έξυπνο σύστημα συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων και αστικών αποβλήτων , με τη
χρήση των ΤΠΕ και διασύνδεση με την κεντρική πλατφόρμα του Δήμου Ελευσίνας, έχει ως στόχο
τη βελτιστοποίηση της συλλογής των απορριμμάτων και τη μείωση του κόστους για τις
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου και ταυτόχρονα διευκολύνοντας και
βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των δημοτών. Το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης του
περιεχομένου των κάδων απορριμμάτων ή ανακύκλωσης, μειώνει το κόστος καυσίμων του
στόλου των απορριμματοφόρων και κατά συνέπεια τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Η υφιστάμενη μέθοδος συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων βασίζεται σε
προκαθορισμένες διαδρομές και βάσει της εμπειρίας των δημοτικών υπαλλήλων,
δημιουργώντας έτσι συχνά πρόσθετα κόστη, καθώς και την υπο-αξιοποίηση του εξοπλισμού.
Συχνά τα απορριμματοφόρα διέρχονται από κενούς κάδους και αντιθέτως, πολλοί κάδοι
παραμένουν υπερφορτωμένοι για αρκετές ημέρες, προκαλώντας αύξηση του κόστους
καθαρισμού και τα παράπονα των κατοίκων. Ως εκ τούτου, η γνώση του περιεχομένου των
κάδων απορριμμάτων σε πραγματικό χρόνο είναι εξαιρετικά σημαντική για να μετατραπεί ο
Δήμος Ελευσίνας σε «Έξυπνη Πόλη».
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων και
αποβλήτων θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων συλλογής, παρακολουθώντας
συνεχώς το επίπεδο περιεχομένου των κάδων απορριμμάτων. Με την εγκατάσταση αισθητήρων
στους κάδους είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο για συλλογή βάσει του
επιπέδου περιεχομένου των κάδων ή για τη μεταβολή της θερμοκρασίας τους (τυχόν
πυρκαγιές), επιτρέποντας τη μείωση της ευθύνης ζημιών και του χρόνου απόκρισης.
Βασικά οφέλη εγκατάστασης και χρήσης της Έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων και της
αναβάθμισης και έξυπνης διαχείρισης του δικτύου συλλογής αποβλήτων που μπορεί να
προκύψουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βελτίωση της δρομολόγησης και συχνότητα συλλογής των απορριμμάτων.
Αποφεύγεται η υπερχείλιση των δοχείων.
Εξοικονόμηση καυσίμων.
Επιλογή ιδανικής στιγμής για να γίνει η συλλογή
Αποφυγή περιττών στάσεων σε άδειους κάδους και άσκοπων μετακινήσεων
Εξοικονόμηση κόστους προσωπικού.
Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Μείωση εκπομπών CO2.
Ευαισθητοποίηση των πολιτών
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•
•

Φάση Α

Ελαχιστοποίηση της φθοράς των οχημάτων από τις άσκοπες διαδρομές
Αύξηση αποδοτικότητας της συλλογής ως προς τον όγκο

5.12.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί μέσω πλήρως αυτόνομων και έξυπνων αισθητήρων,
εγκατεστημένων στους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης, για τη βέλτιστη συλλογή
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Οι αισθητήρες εντός των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, για τη μέτρηση του επιπέδου
περιεχομένου τους, θα πρέπει να λειτουργούν γρήγορα και με τον ελάχιστο χρόνο ανάλυσης
δεδομένων. Οι αισθητήρες θα διοχετεύουν τις μετρήσεις ασύρματα, ανεξαρτήτως αν υπάρχει
ένα πυκνό δίκτυο κάδων. Το δίκτυο θα πρέπει να διαρθρώνεται από στοιχεία (συσκευές)
αναμετάδοσης και συγκέντρωσης που αποθηκεύουν δεδομένα μέτρησης από ένα σύνολο
κάδων (αισθητήρων) ή μεμονωμένα, μέσω σύνδεσης δεδομένων GPRS.
Τα δεδομένα και οι μετρήσεις θα συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο, το οποίο θα
φιλοξενείται σε cloud υποδομή και θα είναι σχεδιασμένο σε λογισμικό συμβατό με την Κεντρική
Πλατφόρμα του Δήμου Ελευσίνας.
O έξυπνος αισθητήρας με τη χρήση υπερήχων θα μπορεί να εγκατασταθεί σε οπιουδήποτε τύπο
κάδου και να στέλνει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για οποιοδήποτε είδος απορριμμάτων,
συλλέγοντας τα δεδομένα για το περιεχόμενο του κάδου σε πραγματικό χρόνο και μέσω
ασύρματων δικτύων να τα μεταδίδει στην πλατφόρμα του Δήμου. Ως αποτέλεσμα
βελτιστοποιείται η διαχείριση των δρομολογίων είτε με υπολογισμό του μέγιστου φορτίου ανά
μέσο συλλογής είτε με υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης των σημείων.
Ο έξυπνος αισθητήρας θα μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του κάδου για να
εξασφαλισθεί ότι δεν υπερβαίνει τις συνήθεις θερμοκρασίες. Αν μια απότομη αύξηση της
θερμοκρασίας ανιχνευθεί να μπορεί να συνδεθεί με την πλατφόρμα, διασφαλίζοντας την άμεση
προειδοποίηση των αρμοδίων με ειδοποίηση μέσω ή εκτός του συστήματος.
Οι τύποι των κάδων απορριμμάτων μπορεί να είναι υπέργειοι, ημι-βυθιζόμενοι ή και
βυθιζόμενοι, ανάλογα τα σημεία τοποθέτησής τους στη περιοχή του Δήμου Ελευσίνας. Το
έξυπνο σύστημα που καταγράφει και ειδοποιεί τις υπηρεσίες για τον βαθμό πληρότητας των
κάδων εξοικονομεί δρομολόγια, εργατοώρες, μειώνει το κόστος αποκομιδής ενώ ταυτόχρονα
αυξάνει την αποτελεσματικότητα αφού με την πλήρωση των κάδων οι αρμόδιοι του Δήμου και
της Υπηρεσίας Καθαριότητας ειδοποιούνται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο.
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Φάση Α

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός αποκομιδής απορριμμάτων, με τη χρήση των «έξυπνων» κάδων
απορριμμάτων και ανακύκλωσης επιφέρει έναν πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό των
δρομολογίων, με τη δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης, έλεγχο τήρησης προγράμματος
και μείωση κόστους διαχείρισης (π.χ. μείωση κατανάλωσης καυσίμων, μείωση επικαλύψεων
δρομολογίων)
5.12.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το κόστος θα αναλυθεί εκτενώς σε περίπτωση εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης γιατί
απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη.
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5.13.

Φάση Α

Δράση 13: Έξυπνος Δημόσιος Φωτισμός
5.13.1.
Τεχνική Περιγραφή

Τα φώτα του δρόμου είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, τόσο πολύ, που δεν τα
παρατηρούμε ούτε τις αναγνωρίζουμε μερικές φορές. Τα δύο μόνο πράγματα που οι
περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν για τα φώτα του δρόμου είναι ότι κατά τη διάρκεια της
νύχτας φωτίζουν τα πεζοδρόμια και τους δρόμους μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι
κλειστά και αχρησιμοποίητα. Ωστόσο, καθώς η ταχύτητα της τεχνολογίας αυξάνεται, οι έξυπνες
πόλεις αυξάνονται και η ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις αυξάνεται, οι νέες
τεχνολογίες επιτρέπουν στα φώτα του δρόμου να μας κοιτούν και να παρατηρούν τις κινήσεις
και την τοποθεσία μας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα φώτα των δρόμων θα μπορούσαν να
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία πιο έξυπνων και αποδοτικότερων πόλεων.
Ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού του δρόμου ενσωματώνει ένα σύμπλεγμα λαμπτήρων δρόμου
που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν δεδομένα φωτισμού σε έναν
τοπικό «συγκεντρωτή» (concentrator). Ο συγκεντρωτής διαχειρίζεται και μεταδίδει τα σχετικά
δεδομένα σε ένα ασφαλή διακομιστή (server) που συλλαμβάνει τα δεδομένα και τα
παρουσιάζει σε ένα ταμπλό του ιστού (web-browser dashboard).
Ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού του δρόμου ενσωματώνει επίσης αμφίδρομη επικοινωνία, η
οποία επιτρέπει στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων να ελέγχουν εξ αποστάσεως τα φώτα
του δρόμου, παρακολουθώντας παράλληλα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους
λαμπτήρες και στα κυκλώματα οδήγησης. Τα παρακολουθούμενα δίκτυα φωτισμού του δρόμου
συμβάλλουν στη μείωση του κόστους συντήρησης, καθώς κάθε λάμπα έχει ένα μοναδικό
αναγνωριστικό και μπορεί να εντοπιστεί. Η κατάσταση της λυχνίας παρακολουθείται,
επομένως, αν ένας λαμπτήρας δρόμου συμβεί να σπάσει, να πέσει ή να δυσλειτουργήσει με
οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να προγραμματιστεί αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και
έγκαιρη συντήρηση.
Ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αυτής εντοπίζεται αν για
παράδειγμα τη νύχτα έχει φωτεινό φεγγάρι, όπου ο έξυπνος φωτισμός του δρόμου εξασφαλίζει
επίσης μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας ή φωτίζοντας ανάλογα τα φώτα από
απόσταση. Αυτό μπορεί αναλόγως να ισχύει και για τις διάφορες καιρικές συνθήκες, όπως
ομίχλη ή βροχή. Επίσης, διασφαλίζεται μία αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, τα οποία οι
πολεοδόμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επεκτείνουν τα συστήματα φωτισμού καθώς
μεγαλώνουν οι πόλεις τους.
Το βασικό συστατικό ενός έξυπνου συστήματος φωτισμού οδών είναι το έξυπνο φωτιστικό, το
οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
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Φάση Α

1. Λαμπτήρες LED ή HID με την υψηλότερη απόδοση.
2. Επικοινωνία με βάση το Διαδίκτυο για τη δημιουργία ψηφιακά παρακολουθούμενου,
ασφαλούς και αξιόπιστου δικτύου.
3. Προσθήκη διαφόρων έξυπνων αισθητήρων για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών,
της κλίσης των λαμπτήρων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πολλά άλλα.

5.13.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της δράσης αυτής είναι περίπου 12-18 μήνες.
5.13.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το κόστος θα αναλυθεί εκτενώς σε περίπτωση εφαρμογής της δράσης γιατί απαιτεί
ολοκληρωμένη μελέτη.
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5.14.

Φάση Α

Δράση 14: Παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης
5.14.1.
Τεχνική Περιγραφή

Στη Δράση αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης σε
κατάλληλα επιλεγμένο δημόσιο-δημοτικό κτίριο της πόλης. Σκοπός είναι να επιτευχθεί η
μέγιστη πραγματική ενεργειακή εξοικονόμηση και να μελετηθεί σε βάθος χρόνου η οικονομική
απόδοση της.
Με βάση τις μετρήσεις ενεργειακής κατανάλωσης που θα διεξαχθούν πριν και μετά την
παρέμβαση στο συγκεκριμένο κτίριο θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, που θα
αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς για τον προγραμματισμό ανάλογων παρεμβάσεων σε
όλο τον Δήμο της Ελευσίνας. Έτσι θα μπορούν να καταρτιστούν μελέτες και να
πραγματοποιηθούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων που θα συνδυάζουν την
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας /ενεργειακή απόδοση, ανάλογα με τον τύπο του
κτιρίου (τυπολογία), με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Θα πρέπει αρχικά να χαρτογραφηθούν τα κτήρια και οι καταναλώσεις τους σε ένα διακρατικό
γεωγραφικό (GIS) σύστημα πληροφοριών. Τα αποτελέσματα (τυπολογίες, στοιχεία
προσομοιώσεων, μετρήσεις, κ.λπ.) που θα προκύψουν, για κάθε πόλη, θα οργανωθούν σε ένα
διακρατικό γεωγραφικό (GIS) σύστημα πληροφοριών. Έτσι, θα έχει χαρτογραφηθεί το
ενεργειακό προφίλ ενός σημαντικού δείγματος δημοτικών κτηρίων και θα έχει δημιουργηθεί
ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων δράσης
ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων της ευρύτερης περιοχής.
Τα αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο Ελευσίνας από το έργο συνοψίζονται σε:
•
•

•

Αξιοποίηση των δεδομένων και των συμπερασμάτων του έργου για παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης σε άλλα κτίρια του Δήμου / άλλους δήμους.
Σύνταξη φακέλων Νet metering (ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων για την
παραγωγή ενέργειας με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών, μέσω της εφαρμογής του
ενεργειακού συμψηφισμού) για το κτίριο-εκπρόσωπο κάθε τυπολογίας.
Αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και των εργαλείων του έργου για την
προετοιμασία μελετών και ωρίμανση έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο
ρεαλιστικών ΣΔΑΕ.

5.14.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Εκτιμώμενος χρόνος ανάπτυξης της συγκεκριμένης δράσης είναι περίπου 12-18 μήνες.
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5.14.3.

Φάση Α

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ένα αρχικό κόστος επένδυσης είναι της τάξης των 40.000 ευρώ.

5.15.

Δράση 15: Έξυπνες Στάσεις Λεωφορείων (Smart Bus Stops)
5.15.1.
Τεχνική Περιγραφή

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να μετατρέπει τους χώρους αναμονής σε πλήρως
εξοπλισμένα κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών. Βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών
των μέσων μαζικής μεταφοράς, αυτές οι νέες στάσεις λεωφορείων θα μπορούσαν να
θέσουν τα θεμέλια για πόλεις εξυπνότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον.
Οι έξυπνες στάσεις των αστικών λεωφορείων, προσφέρουν:

-

Ακριβή πληροφόρηση σε ότι αφορά τα δρομολόγια

-

την αναμονή έως την άφιξη του κάθε λεωφορείου, με ακρίβεια δευτερολέπτου

Ειδικότερα το σύστημα ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.15.2.

Χρήση συστημάτων τηλεματικής και κινητής τηλεφωνίας
Πληροφόρηση σε στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς
Πληροφόρηση για θέσεις parking (smart parking)
Παρακολούθηση του δημοτικού στόλου των οχημάτων
Επαγωγικούς βρόγχους τελευταίας γενιάς για τη μελέτη των κυκλοφοριακών
δεδομένων της πόλης
Πληροφόρηση των πολιτών μέσω διαδικτύου σε συνδυασμό με τα συστήματα G.I.S.
Σύστημα αναζήτησης , κράτησης και πληρωμής θέσης στάθμευσης ανοιχτού και
κλειστού τύπου(smart parking)
Σημεία στάθμευσης –Περιβαλλοντικά δεδομένα
Ωράρια δρομολογίων των ΜΜΕ
δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων ή ηλεκτρικών πατινιών

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ένας ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης της παρούσας δράσης είναι 6-12 μήνες.
5.15.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Το κόστος θα αναλυθεί εκτενώς σε περίπτωση εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης γιατί
απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη.
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5.16.

Φάση Α

Δράση 16: Ενεργή Γύρανση
5.16.1.
Τεχνική Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την οργάνωση και παρακολούθηση της άσκησης στην τρίτη
ηλικία. Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελεί μια νέα παροχή του δήμου προς τους δημότες ή μια
προσθήκη στα προγράμματα άθλησης που ήδη οργανώνονται από τους υπεύθυνους φορείς.
Με το πέρασμα των ετών και τη μετάβαση σε ένα νέο τρόπο ζωής, που τις περισσότερες
φορές σηματοδοτείται από το τέλος της εργασίας δύο είναι τα σημαντικότερα είδη
προβλημάτων που προκύπτουν για τα άτομα αυτά. Προβλήματα που οφείλονται στην αδυναμία
του σώματος, στην εξασθένιση της μνήμης, στην ελάττωση όρασης, όσφρησης και ακοής, αλλά
και προβλήματα ψυχολογικής φύσης που οφείλονται στη μοναξιά και την ανασφάλεια.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο πρώτος και σημαντικότερος σκοπός της άσκησης στην τρίτη ηλικία
είναι διατήρηση σε καλή κατάσταση των κινητικών λειτουργιών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Εκτός αυτού όμως, στόχος της άσκησης πρέπει να είναι η καλλιέργεια
διαπροσωπικών σχέσεων και κατά συνέπεια η βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
Η άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς, διατηρεί σε φυσιολογικά επίπεδα την
αρτηριακή πίεση και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και σακχαρώδη διαβήτη.
Μπορεί να συμβάλει επίσης στην αύξηση της αερόβιας ικανότητας και να βελτιώσει έως και
20% την λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Ακόμη μια σημαντική προσφορά της
άσκησης στην τρίτη ηλικία είναι ότι βελτιώνει το μυοσκελετικό σύστημα αυξάνοντας την μυϊκή
μάζα, την ευκινησία των αρθρώσεων και την αντοχή των οστών. Μάλιστα μετά από 12
εβδομάδες συστηματικής άσκησης μπορεί να υπάρξει βελτίωση έως και 100% στη μυϊκή
δύναμη.
Η σημαντική προσθήκη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που εξυπηρετεί την αξιολόγηση της
άσκησης των ηλικιωμένων που συμμετέχουν και συμβάλλει στην πληρέστερη ανατροφοδότηση
είναι η ενσωμάτωση έξυπνων συσκευών καταγραφής δραστηριότητας (wearables). Οι
ασκούμενοι κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στις αθλητικές δραστηριότητες θα φορούν
τις συσκευές καταγραφής από τις οποίες συλλέγονται δεδομένα για την (Μέση - Μέγιστη
καρδιακή συχνότητα, την συνολική διάρκεια άσκησης, την συνολική απόσταση άσκησης, τις
θερμίδες που καταναλώθηκαν και τι ποσοστό από αυτές είναι λίπος). Στη συνέχεια τα δεδομένα
αυτά θα συγκεντρώνονται σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που θα επιτρέπει την
επεξεργασία τους βοηθώντας στην ανατροφοδότηση των γυμναστών για την προσαρμογή της
άσκησης καθώς και την δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της συστηματικής
άθλησης τόσο στους ίδιους όσο και στο κομμάτι εκείνο της τρίτης ηλικίας που ακόμα δεν θα
έχει πειστεί για το μέγεθος των αποτελεσμάτων που θα λάβει με την συμμετοχή του σε ένα
οργανωμένο και έξυπνο πρόγραμμα γυμναστικής.
137

Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας
Β.2 Παραδοτέο

Φάση Α

Οι δραστηριότητες προτείνεται να πραγματοποιούνται 3-4 φορές την εβδομάδα σε μορφή
περίπατου στην ύπαιθρο ή ακόμη και σε κλειστούς χώρους του Δήμου, θα περιλαμβάνουν
αερόβια γυμναστική αλλά και ημέρες streching. Η μορφή θα είναι προσανατολισμένη ούτως
ώστε να βοηθάει τους ασκούμενους να ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερη ικανότητα και
αυτοπεποίθηση στις απαιτήσεις της καθημερινότητας τους.
5.16.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη συγκεκριμένη δράση: 12 μήνες.
5.16.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ενδεικτικό κόστος για το συγκεκριμένο smart device: 160 ευρώ ανά συσκευή.
Μηνιαίο κόστος παρακολούθησης και οργάνωσης του προγράμματος εκτιμάται σε 2.000 ευρώ
πέραν τον μισθολογικών αναγκών των γυμναστών.
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Δράση 17: Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κάδων
5.17.1.
Τεχνική Περιγραφή

Το σύστημα βασίζεται στη γενική αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, υποστηρίζοντας την ιδέα του να
πληρώνει λιγότερα δημοτικά τέλη, ο δημότης αυτός ο οποίος κάνει πράξη την αποτελεσματική
χρήση της ανακύκλωσης και τη μειωμένη παραγωγή απορριμμάτων.
Το υλικό κομμάτι του προϊόντος είναι ένα υπέργειο ζεύγος κάδων απορριμμάτων και
απαρτίζεται από ένα πολύπλοκο συνδυασμό υλικού και λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.
Επιτρέπει στον χρήστη (δημότη) την κατά βάρος καταγραφή των απορριμμάτων και των
ανακυκλώσιμων που ρίπτει στους κάδους του συστήματος, κάνοντας εφικτή μια πιο
ανταποδοτική χρέωση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων που χρησιμοποιεί.
Πραγματοποιώντας ένα σύνολο αυτοματοποιημένων ηλεκτρομηχανικών και πληροφοριακών
διαδικασιών, είναι σε θέση να καταγράφει τις ρίψεις απορριμμάτων, σύμμεικτων και
ανακυκλώσιμων του κάθε χρήστη, και σε δεύτερο επίπεδο, να επεξεργάζεται το σύνολο των
δεδομένων με στατιστικές μεθόδους βγάζοντας αναλύσεις σχετικά με τις συμπεριφορές των
χρηστών.
Ο πληθυσμός/οικογένειες που εξυπηρετεί το κάθε σύστημα καθορίζεται από τον εκάστοτε δήμο
και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη συχνότητα των δρομολογίων που απαιτούνται για την
αποκομιδή του. Το κάθε σύστημα κάδων μπορεί να εξυπηρετήσει μέγιστο μέχρι δέκα περίπου
οικογένειες.
Το σύστημα αποτελείται από δυο ανοιχτούς συμβατικούς πλαστικούς κάδους απορριμμάτων, ο
ένας για σύμμικτα και ο άλλος για ανακυκλώσιμα. Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι μέσα σε ένα
μεταλλικό πλαίσιο, ανοιχτό από μπροστά.
Το πάνω μέρος του περιβλήματος ανοίγει με την βοήθεια υδραυλικού αυτοματισμού. Το
σύστημα διαθέτει ζυγιστικά μηχανήματα τοποθετημένα το καθένα κάτω από κάθε κάδο,
επιτρέποντας την ζύγιση των κάδων με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Εντός του συστήματος
υπάρχουν αυτόματοι βιομηχανικοί υπολογιστές (PLC) οι οποίοι επιτρέπουν την μέτρηση και
υπολογισμό μετατροπής του βάρους μετά από κάθε χρήση, και την αποστολή των δεδομένων
στην κεντρική βάση δεδομένων μέσω μιας κάρτας παροχής INTERNET. Τέλος υπάρχει
αισθητήρας ανάγνωσης καρτών RFID («έξυπνες κάρτες») για την αναγνώριση και ταυτοποίηση
του χρήστη, οι οποίες παρέχονται στους χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το όλο σύστημα υποστηρίζεται από βάσεις δεδομένων που επεξεργάζονται τα δεδομένα που
τους στέλνει ο κάθε κάδος καθώς και βάσεις δεδομένων που καταγράφουν τα δεδομένα αυτά.
Η χρήση του προϊόντος προϋποθέτει από τον χρήστη/δημότη να είναι εγγεγραμμένος στο
σύστημα μέσω του δήμου/κοινότητας στην οποία ζει, και ο αντίστοιχος δήμος να υποστηρίζει
το συγκεκριμένο προϊόν. Ο χρήστης έχει μια καρτέλα πληροφοριών στην κεντρική βάση
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δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένα τα δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα του, την
διεύθυνσή του, τον συριακό κωδικό του καθώς και το ιστορικό χρήσης του, που περιλαμβάνει
τις ημερομηνίες και τις ώρες χρήσης με τις αντίστοιχες ποσότητες ανακυκλώσιμων ή/και
σύμμικτων τις οποίες είχε πετάξει.
Ο χρήστης πραγματοποιεί ρίψη των απορριμμάτων του στους αντίστοιχους κάδους, σύμμικτα
και ανακυκλώσιμα, και τα ζυγιστικά μετρούν την διαφορά βάρους σε κάθε κάδο. Τα PLC εντός
του συστήματος επεξεργάζονται τις μετρήσεις των ζυγίσεων, και στέλνουν στην κεντρική βάση
δεδομένων τα δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα (ID) του χρήστη, την χρονική στιγμή της
χρήσης καθώς και το βάρος των απορριμμάτων ανά κατηγορία, ενημερώνοντας έτσι την βάση
δεδομένων.
Το σύστημα των κάδων απαιτεί μόνο μια παροχή ρεύματος από το δήμο για τη λειτουργία του.
5.17.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσης: 18-24 μήνες.
5.17.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ενδεικτικό Κόστος δράσης:
Τιμή Πώλησης Τεμαχίου: 15.000 – 32.000 ευρώ
Μεταφορά και εγκατάσταση: 1.500 – 2.500 ευρώ
Χρεώσεις Συντήρησης: 600 -1.200 ευρώ
Χρεώσεις Χρήσεις Λογισμικού: 30 -60 ευρώ
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Δράση 18: Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής
5.18.1.
Τεχνικές Προδιαγραφές

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης είναι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος τηλεματικής
παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής του Δήμου Ελευσίνας.
Πιο αναλυτικά, για την καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
παρέμβασης του Δήμου Ελευσίνας θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής
παρακολούθησης και τηλεμετρίας με δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο
περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μικροκλίμα της
περιοχής παρέμβασης, καθώς και την ποιότητα/ποσότητα των τοπικών υδάτων της περιοχής. Σε
ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα συγκεντρώνονται, αποτυπώνονται και
επεξεργάζονται όλα τα μετρούμενα μεγέθη, τα οποία θα συλλέγονται μέσω εγκατεστημένου
συστήματος τηλεμετρίας (σταθμοί μέτρησης ποιότητας υδάτων, ποιότητας πόλης και
μετεωρολογικοί σταθμοί).
Τα συλλεχθέντα και αποθηκευμένα δεδομένα στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι
προσβάσιμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις,
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.), μέσω συγκεντρωτικής οθόνης προβολής μετρήσεων
(dashboard), ενώ θα προσφέρονται και ως ανοιχτά δεδομένα προς περαιτέρω ενημέρωση και
επεξεργασία. Σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή ενός μεγέθους είναι υψηλότερη από τη
μέγιστη καθορισμένη, θα αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω email στους διαχειριστές του
συστήματος, προς ενημέρωση τους (π.χ. υψηλές συγκεντρώσεις CO2 στην περιοχή).
Θα προβάλλονται επίσης έκτακτες ανακοινώσεις στο dashboard με αποδέκτες κυρίως πολίτες
της περιοχής σε περίπτωση επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία περιβαλλοντικών φαινομένων,
όπως υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.
Τέλος, για την παρακολούθηση της ροής επισκεπτών στο χώρο παρέμβασης, θα αναπτυχθεί
εξειδικευμένη εφαρμογή προβολής στατιστικών δεδομένων σχετικών με την επισκεψιμότητα
των πολιτών, τις συνήθειες τους κλπ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
•
•
•
•
•

72212780-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης
και περιεχομένου,
72212517 -6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών,
51215000-2 Υπηρεσίες εγκατάστασης μετεωρολογικού εξοπλισμού
32441200-8 - Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
35125100-7 - Αισθητήρες
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Αντικείμενο της Δράσης
Για την καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης του Δήμου
Ελευσίνας θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης και
τηλεμετρίας με δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών ποιοτικών και
ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, καθώς και
την ποιότητα/ ποσότητα των τοπικών υδάτων της περιοχής.
Η συλλογή των εν λόγω δεδομένων θα πραγματοποιείται με την εγκατάσταση σε επιλεγμένα
σημεία της περιοχής παρέμβασης τηλεματικών μετρητικών συστημάτων αισθητήρων, τα οποία
ανά τακτά χρονικά διαστήμα τα θα συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις
προωθούν με την βοήθεια ασύρματων ευρυζωνικών ζεύξεων προς το Κεντρικό Σύστημα
Διαχείρισης (ΚΣΔ). Το ΚΣΔ αποτελεί το κομβικό σημείο συγκέντρωσης, αποθήκευσης και
περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων.
Με την βοήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας θα είναι δυνατή η συλλογή, οργάνωση και
επεξεργασία των δεδομένων μετρήσεων αισθητήρων πεδίου τα οποία εν συνεχεία θα
προβάλλονται σε συγκεντρωτική οθόνη ( dashboard ), καθώς και σε χάρτη της περιοχής με την
βοήθεια ιστορικών μετρήσεων, στατιστικών γραφημάτων ( bar charts , area charts , pie charts ).
Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους (πολίτες,περιβαλλοντικές
οργανώσεις, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ), ενώ θα παράγονται έκτακτες
ανακοινώσεις σε περίπτωση επιβλαβών για την δημόσια υγεία φαινομένων όπως ρύπανση,
υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.
Παράλληλα, θα αναπτυχθεί εξειδικευμένη εφαρμογή για την συγκέντρωση χρήσιμων
πληροφοριών για την επισκεψιμότητα του χώρου παρέμβασης ( visitor analytics), όπως
συχνότητα επίσκεψης, αριθμός επισκεπτών βάσει ώρας/ ημέρας/ μήνα, σημεία συγκέντρωσης
πολιτών κλπ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα παρουσιάζονται με την βοήθεια χρωματικών
γραφημάτων και στατιστικών διαγραμμάτων.
Oι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες του συστήματος παρουσιάζονται ακολούθως:
•
•
•
•
•

ΥΠ1: Ενημέρωση ενδιαφερόμενων χρηστών με την παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο
των συλλεχθέντων μετρήσεων αισθητήρων
ΥΠ2: Παραγωγή στατιστικών γραφημάτων μετρούμενων μεγεθών
ΥΠ3: Χρήση ευφυούς ανάλυσης δε δομένων αισθητήρων ( BI ) για την συνδυαστική
επεξεργασία των μετρήσεων και την υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων
ΥΠ4: Παροχή ανοιχτών δεδομένων ( open data ) και την εκμετάλλευση τους από
ενδιαφερόμενους φορείς
ΥΠ5: Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
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ΥΠ6: Προβολή στατιστικών επισκεψιμότητας του χώρου παρέμβασης (μέσω
διαγραμμάτων), για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την λήψη αποφάσεων της
Δημοτικής Αρχής

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη
Η προτεινόμενη πράξη αναμένεται ότι:
•
•

•
•

Θα αναδείξει τις θετικές επιπτώσεις βιοκλιματικής-περιβαλλοντικής αναβάθμισης του
Δήμου Ελευσίνας
Θα βελτιώσει την κοινωνική αποδοχή των δράσεων βιοκλιματικής περιβαλλοντικής
αναβάθμισης του Δήμου Ελευσίνας από τους Δημότες, επιχειρήσεις,
Υπηρεσίες/Οργανισμοί, Σύλλογοι ειδικών εν διαφερόντων, ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, διαμορφωτές γνώμης, επιστημονική κοινότητα
Θα ευαισθητοποιήσει τις κοινωνικές ομάδας σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας,
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας
Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων
κοινωνικών ομάδων

5.18.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσης: 12-18 μήνες.
5.18.3.

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης: Διακύμανση από 90.000 ευρώ έως 140.000 ευρώ (πιθανή
χρηματοδότηση από χρηματοδοτικό εργαλείο Φιλόδημος)
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Φάση Α

Δράση 19: Έξυπνο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας
5.19.1.
Τεχνικές Προδιαγραφές

Αντικείμενο της δράσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης
υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και
διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Ελευσίνας. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πράξης
είναι η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης
της, η οποία παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου
νερού, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για τη
διασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού, καθώς λόγω των πολλών θραύσεων,
απόρροια των αρρύθμιστων πιέσεων στο δίκτυο και της ελλιπούς παρακολούθησης των
λειτουργικών παραμέτρων παροχής – πίεσης – ποιότητας στο εσωτερικό δίκτυο παρατηρούνται
πολλά προβλήματα.
Επιπρόσθετα της εξασφάλισης της επάρκειας του διατιθέμενου προς κατανάλωση ύδατος,
σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης και είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του
ελέγχου της ποιότητας στο εσωτερικό δίκτυο με σκοπό την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση
υπέρβασης των δοσμένων ορίων. Οι προτεινόμενες προτάσεις είναι συμβατές με τα μέτρα που
προτείνονται και περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και σε εναρμόνιση με τους όρους και τις κατευθύνσεις της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττικής 2014-2020".
Η προτεινόμενη πράξη συμβάλει στην άρση της 'εκ των προτέρων αιρεσιμότητας (ΕΣΠΑ 20142020), στον τομέα υδατικών πόρων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική για το νερό που θα
παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και με την
επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδρευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ.
Η συμβολή προκύπτει λόγω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου
(συγκέντρωση και ανάλυση αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο
λειτουργίας όσο και συντήρησης του δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο
την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της
Οδηγίας 2000/20/ΕΚ.

5.19.2.

Προϋποθέσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσης: 12-18 μήνες.
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Φάση Α

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης

Ενδεικτικό Κόστος Δράσης: Διακύμανση από 1.000.000 ευρώ έως 2.400.000 ευρώ (πιθανή
χρηματοδότηση από χρηματοδοτικό εργαλείο Φιλόδημος).
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