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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει το

όραμα της τοπικής κοινωνίας της Κομοτηνής για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της χρήσης νέων

τεχνολογιών και εφαρμογών που θα την μετατρέψουν σε «έξυπνη» πόλη.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού,  πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα με την

χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί κατ εξοχήν αξιόπιστο εργαλείο και

εύχρηστο μέσο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Κομοτηνής, 35 στελέχη που υπηρετούν στον Δήμο, 145 πολίτες της πόλης της Κομοτηνής και

για τη  εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Office Excel 2007.

Κεντρικά ερωτήματα της έρευνας ήταν : «Ποιες άμεσες προτεραιότητες και δράσεις

περιλαμβάνει το όραμα της τοπικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιες άμεσες

προτεραιότητες και δράσεις για έξυπνη πόλη».

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι παρά το γεγονός ότι η εξοικείωση της

τοπικής κοινωνίας με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και τις τεχνολογίες πληροφορικής

και επικοινωνιών είναι σχετικά χαμηλή, εντούτοις η στάση που διατηρεί είναι θετική και

συνδέει το μέλλον της πόλης της Κομοτηνής με τους όρους αυτούς.

Βρέθηκε επίσης ότι η τοπική κοινωνία σκέφτεται μακροπρόθεσμα, τοποθετεί την

συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης «περιβάλλον» ως κυρίαρχη και αποδέχεται την

αναγκαιότητα της χρήση των νέων τεχνολογιών στην Κομοτηνή του μέλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: Τοπική Κοινωνία, Βιώσιμη ανάπτυξη, Έξυπνη πόλη, Προτεραιότητες, Δράσεις.



Abstract

The present thesis attempts to explore and depict the vision of Komotini's local community

for sustainable development through the use of new technologies and applications that will turn

Komotini into a "smart" city.

To achieve this, empirical research was conducted, using a structured questionnaire which is

a handy and a reliable tool.

The survey included 25 elected members of the Municipal Council of the Municipality of

Komotini, 35 executives serving in the Municipality, 145 citizens of the city of Komotini.

For the export of the results, Microsoft Office Excel 2007 was used.

The central questions of the survey were: "Which are the immediate priorities and actions

that the vision of the local community for sustainable development includes and which are the

immediate priorities and actions for a smart city".

The main conclusion is that, despite the fact that the local community is not very familiar

with the concepts of sustainable development and new technologies its attitude is positive and links

the future of the city of Komotini with these concepts.

It was also found that the local community is thinking in the long run, picking the

environment as a first choice and accepting the necessity of new technologies in Komotini of the

future.

Key words: Local Community, Sustainable development, Smart city, Priorities, Actions.
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1.Εισαγωγή

1.1 Η σημαντικότητα του θέματος

Η συγκέντρωση του ανθρώπινου πληθυσμού στα αστικά κέντρα και η ερήμωση της

υπαίθρου δεν είναι φαινόμενα πρωτόγνωρα. Η τάση αυτή, που είναι ευρύτερα γνωστή ως

αστικοποίηση, ξεκίνησε σταδιακά στις αρχές του 19ου αιώνα, λόγω της βιομηχανικής

επανάστασης, και μέχρι το 2030 πιστεύεται ότι θα φθάσει  στο 83% του παγκόσμιου πληθυσμού

(Antrop Μ., 2004).

Το φαινόμενο αυτό, μαζί με την έλλειψη προγραμματισμού και την υιοθέτηση ενός

στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης,  έφερε τις πόλεις του 21ου αιώνα αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις

της αστικής ανάπτυξης και μια σειρά σημαντικών προβλημάτων.

Στο εκρηκτικό αυτό περιβάλλον, η  ανάγκη για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και νέες λύσεις

έγινε επιτακτική και η προσέγγιση της «έξυπνης πόλης» προκρίνεται ως σημαντικότατο εργαλείο

που μπορεί να παρέχει ορθολογικές λύσεις στα αστικά προβλήματα και να βελτιώνει το επίπεδο

ζωής των κατοίκων χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να

διερευνήσει και να αποτυπώσει το όραμα της τοπικής κοινωνίας της Κομοτηνής για βιώσιμη

ανάπτυξη, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών που θα την μετατρέψουν σε

«έξυπνη» πόλη.

Για την εμπειρική μελέτη των ζητημάτων αυτών χρησιμοποιούνται ως περίπτωση

μελέτης οι απόψεις των πολιτών, των υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και των αιρετών οργάνων

διοίκησης της πόλης της Κομοτηνής.

1.2  Θεωρητική προσέγγιση βασικών εννοιών

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η εισαγωγή και η διαμόρφωση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης προήλθε από την

ανησυχία που προκαλούν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.



2

Αποσκοπεί στην αποτελεσματική, δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική

ανάπτυξη.

Είναι ταυτόσημη με την «αειφόρο ανάπτυξη» που  κύριο χαρακτηριστικό της είναι η

αέναη ζωή και προτεραιότητά της η εξασφάλιση ποιότητας διαβίωσης σε όλους τους τομείς

(περιβάλλον, οικονομία, πολιτισμό και άλλα), για όλους και για πάντα  (Μητούλα Ρ. 2007).

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ευρύ φάσμα ορισμών και σημασιών στην πραγματικότητα

αναφέρεται στην εξισορρόπηση της οικονομικής μεγέθυνσης με τη διατήρηση του

περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Έξυπνη πόλη

Η «έξυπνη πόλη», αποτελεί νέα και αναπτυσσόμενη προσέγγιση που εστιάζει στην

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αντιμετώπιση των

εγγενών προβλημάτων της σύγχρονης πόλης και τελικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των

πολιτών, στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επίκεντρο αυτής της προσέγγισης αποτελεί ο «μετασχηματισμός» της πόλης που θα

πρέπει να γίνει βήμα προς βήμα και σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Ωστόσο,  ο δρόμος προς την βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι μακρύς και δύσκολος και η

στρατηγική της «έξυπνης πόλης», μπορεί θεωρηθεί ως μια ολοκληρωμένη λύση, μόνο όταν

βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών της και όχι όταν απλά αποσκοπεί στην ενσωμάτωση

των ΤΠΕ στον αστικό της ιστό.

1.3 Το αντικείμενο μελέτης της εργασίας

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι οι απόψεις των πολιτών, των

υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και των αιρετών οργάνων για τα μέτρα και τις πολιτικές που θα

πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν για την βιώσιμη ανάπτυξη της Κομοτηνής κάτω από το

πρίσμα των δυνατοτήτων που παρέχει μία «έξυπνη πόλη».

Η επιλογή της πόλης της Κομοτηνής μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού

τόσο λόγω του μεγέθους της όσο και της φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών της, αποτελεί

αντιπροσωπευτικό τμήμα του Ελληνικού αστικού περιβάλλοντος.
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1.4 Ο σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση και η αποτύπωση του οράματος

της τοπικής κοινωνίας της Κομοτηνής για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της χρήσης νέων

τεχνολογιών και εφαρμογών που θα την μετατρέψουν σε «έξυπνη» πόλη.

Τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται μέσω της ανάλυσης των απόψεων των πολιτών της

Κομοτηνής της αιρετής διοίκησης της αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων  που υπηρετούν

στις υπηρεσίες του Δήμου.

1.5 Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων

Από το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας προκύπτουν τα παρακάτω

ερευνητικά ερωτήματα (εφεξής Ε.Ρ.) που διατυπώνονται ως εξής:

Ε.Ρ.1  Ποιες άμεσες προτεραιότητες και δράσεις περιλαμβάνει το όραμα της τοπικής

κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη;

Ε.Ρ.2  Ποιες άμεσες προτεραιότητες και δράσεις περιλαμβάνει το όραμα της τοπικής

κοινωνίας για έξυπνη πόλη;

1.6 Η δομή της εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια με το παρών, που

μόλις αναπτύχθηκε, να αποτελεί το εισαγωγικό της.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην βιώσιμη ανάπτυξη. Αρχικά γίνεται μια

προσπάθεια διερεύνησης της έννοιας του όρου της βιώσιμης ανάπτυξης και παρουσιάζονται οι

συνιστώσες της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εθνική

Στρατηγική  για την βιώσιμη ανάπτυξη ενώ στο τέλος αναλύεται η έννοια της βιώσιμης πόλης.

Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια της «έξυπνης πόλης», παρουσιάζονται τα

συστατικά της και  αναλύονται οι εμπλεκόμενοι  παράγοντες και ο βαθμός συμβολής τους στην

μετατροπή των πόλεων σε «Έξυπνες».

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η στρατηγική επιλογή της έξυπνης πόλης για την

επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται κατηγορίες δράσεων και βέλτιστες πρακτικές έξυπνων
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πόλεων, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επισκόπηση της πόλης της Κομοτηνής. Δίνεται η

γενική διοικητική, δημογραφική, πληθυσμιακή και χωροταξική εικόνα της περιοχής, στοιχεία για

την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική κατάσταση  της πόλης αλλά και γίνεται αναφορά σε

δράσεις έξυπνης πόλης που υλοποιήθηκαν σε αυτή.

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και  τα στάδια

υλοποίησης της. Αναλύεται η διαδικασία σύνταξης του δομημένου ερωτηματολογίου,

περιγράφονται οι θεματικές από τις οποίες συνίστανται και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για

τη προώθηση και διάθεση του. Τέλος αναλύονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της

έρευνας.

Η εργασία ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο όπου διατυπώνονται τα συμπεράσματα

και οι προτάσεις της έρευνας.
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2.    Βιώσιμη Ανάπτυξη

2.1  Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κατά τους τελευταίους δύο αιώνες η ραγδαία εκβιομηχάνιση και η αλόγιστη χρήση των

φυσικών πόρων για την παραγωγή αγαθών, οδήγησε σε μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο το μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε και

στηρίχθηκε μόνο στην κατανάλωση και την οικονομική μεγέθυνση είχε σαν αποτέλεσμα την

άναρχη και ανεξέλεγκτη δόμηση, την αύξηση των αποβλήτων, την ρύπανση των υδατικών

πόρων, την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων, την κλιματική αλλαγή, την κατασπατάληση

των  φυσικών πόρων και την γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ωστόσο έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 για να διαπιστώσει

η Παγκόσμια Κοινότητα ότι οι οικολογικές ισορροπίες επιδεινώνονταν και ότι αυτό οφείλονταν

στην παραμέληση των δεσμών μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και μόλις τις τελευταίες  δεκαετίες του 20ου αιώνα,

εισήχθη και διαμορφώθηκε η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης που προήλθε από την ανησυχία για

τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και αποσκοπεί στην αποτελεσματική , δίκαιη και

περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Αποτελεί έννοια ταυτόσημη με την «αειφόρο ανάπτυξη» που το κύριο χαρακτηριστικό

της είναι η αέναη ζωή και προτεραιότητά της η εξασφάλιση ποιότητας διαβίωσης σε όλους τους

τομείς (περιβάλλον, οικονομία, πολιτισμό και άλλα), για όλους και για πάντα  (Μητούλα Ρ.

2007).

Παρότι διαμορφώθηκε πρόσφατα διαθέτει ευρύ φάσμα ορισμών και σημασιών καθώς

χρησιμοποιείται από κράτη, επιχειρήσεις, ερευνητές και περιβαλλοντικές οργανώσεις ο καθένας

εκ των οποίων δίνει την δική του ερμηνεία.

Ο γνωστότερος ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης ανήκει στην πρώτη γυναίκα

πρωθυπουργό της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland, που το 1987 ως πρόεδρος της Παγκόσμιας

Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στην αναφορά της με τίτλο «Το Κοινό μας

Μέλλον» που παρέδωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UN Documents, 1987),

την όρισε ως: «την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει
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σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους

ανάγκες».

Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι ορισμοί που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι

σημαντικότεροι παρατίθενται παρακάτω:

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια της

φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN,UNEP και WWF, 1991).

Βιώσιμη είναι η κοινωνία που μπορεί να υπάρχει για γενεές και γενεές, που μπορεί να

βλέπει αρκετά μακριά, που είναι αρκετά ευέλικτη και σοφή, ώστε να μην υπονομεύει ούτε τα

φυσικά, ούτε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της (Meadows et al., 1972).

Πρακτικά ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει την εξισορρόπηση της οικονομικής

μεγέθυνσης με τη διατήρηση του περιβάλλοντος και  κοινωνίας.

2.2  Συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν είναι μία στατική κατάσταση αλλά μία συνεχής πορεία αλλαγής

και προσαρμογής.  Στοχεύει στην ικανοποίηση των σημερινών αναγκών, χωρίς όμως να

μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες.

Με άλλα λόγια, η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που

περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται

και αποτελούν τις τρεις συνιστώσες της.
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Εικόνα 2.1:
Οι τρεις συνιστώσες της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πηγή: https://wegogreen.gr/info-material/before-recycling/

Περιβάλλον

Το περιβάλλον αποτελεί την πιο σημαντική συνιστώσα αφού μία υποτιθέμενη

καταστροφή του θα σήμαινε αυτόματα και αδυναμία εφαρμογής της πολιτικής της βιώσιμης

ανάπτυξης.

Αναγκαίες συνθήκες ώστε η συνιστώσα του περιβάλλοντος να διατηρηθεί σε καλή

κατάσταση είναι ο ρυθμός χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πόρων να μην υπερβαίνει τον

ρυθμό αναγέννησης τους, οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον να βρίσκονται σε

ισόρροπη σχέση με την ικανότητα της φυσική του  αντίδρασης, οι εκπομπές στο περιβάλλον να

μην υπερβαίνουν την δυναμικότητα των οικοσυστημάτων και οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη

υγεία από ανθρωπογενείς δραστηριότητες να ελαχιστοποιηθούν.

Κοινωνία

Η κοινωνική συνιστώσα εστιάζει στον άνθρωπο και στον πολιτισμό. Στις κυριότερες

αρχές της περιλαμβάνονται η προώθηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της

αξιοπρέπειας του ανθρώπου, η κοινωνική ειρήνη, η συνεισφορά του κάθε ατόμου  ανάλογα με

τις δυνατότητές του και η ωφέλεια από την κοινωνική  αλληλεγγύη σύμφωνα με τις

προηγούμενες συνεισφορές του κάθε πολίτη στα κοινωνικά ασφαλιστικά συστήματα.
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Οικονομία

Η οικονομία παίζει αξιοσημείωτο ρόλο στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της

βιωσιμότητας. Συγκεκριμένοι οικονομικοί κανόνες για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι ότι το

οικονομικό σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί αποτελεσματικά τις ατομικές και κοινωνικές

ανάγκες, οι τιμές θα πρέπει πάντοτε να αντανακλούν την διαθεσιμότητα των πόρων, της

παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών και η οικονομική αποδοτικότητα της κοινωνίας αλλά

και η βάση της παραγωγής θα πρέπει να στηρίζει πάντοτε τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις.

2.3 Ιστορική εξέλιξη της βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν ουσιαστικά

προτεραιότητα και αναγκαιότητα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Συγκεκριμένα, στη λέσχη  της Ρώµης το 1972, δημοσιεύθηκε η έκθεση με τίτλο «Τα όρια

της ανάπτυξης» στην οποία διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με τα όρια που υπάρχουν ή που θα

πρέπει να τεθούν στην ανάπτυξη - κυρίως την οικονομική όπως αυτή εκφράζεται µέσω της

βιομηχανικής ανάπτυξης.

Το ίδιο έτος, έλαβε χώρα στην Στοκχόλμη η πρώτη σημαντική Σύνοδος του Ο.Η.Ε. για

την εδραίωση της σημασίας του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα (Stockholm Conference,

1972) η οποία εκτός από την υιοθέτηση της πολιτικής Διακήρυξης και του Σχεδίου Δράσης,

οδήγησε στην ίδρυση του προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (ΕΚΠΑΑ, 2001).

Το 1987, δεκαπέντε χρόνια µετά τη Σύνοδο της Στοκχόλμης, πραγματοποιήθηκε από την

Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment

and Development) η επίσημη διάσκεψη για τη Βιωσιμότητα, γνωστή και ως Επιτροπή

Μπρούντλαντ (Brundtland Commission). Η εν λόγω επιτροπή εξέδωσε έκθεση µε τίτλο "Το

κοινό µας µέλλον" στην οποία για πρώτη φορά διατυπώθηκε ένας ορισµός για τη βιώσιµη

ανάπτυξη και συνδέθηκε η προστασία του περιβάλλοντος µε το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης

και της κοινωνικής ευημερίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν πληθώρα συνεδρίων καθώς και

διεθνών συμφωνιών γύρω από το θέμα του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Αξίζει να αναφερθούμε στη «Συνάντηση Κορυφής της Γης» (Earth Summit) στο Ρίο ντε

Τζανέιρο το 1992, όπου συμμετείχαν 110 αρχηγοί κρατών. Είχε ως αποκλειστικό σκοπό τον

μακροχρόνιο σχεδιασμό για την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη και το κυριότερο αποτέλεσμα της

ήταν η «Ατζέντα 21» που αποτελεί ένα σχέδιο δράσης με τους στόχους και τις υποχρεώσεις  της

∆ιεθνούς Κοινότητας για την επίτευξη µιας καλύτερης και βιώσιμης ύπαρξης για τον 21ο αιώνα.

Στα σημαντικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης διάσκεψης επίσης συγκαταλέγονται η

Διακήρυξη του Ρίο, η συμφωνία για την Βιοποικιλότητα (Convention on Biological Diversity), οι

αρχές για το δάσος (Forest principles), το πλαίσιο συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή

(Framework Convention on Climate Change) καθώς και 27 άλλες συμφωνίες. Επίσης

αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση και η ίδρυση της Επιτροπής για τη Βιώσιμη  Ανάπτυξη, στο

πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (ECOSOC) η

οποία έκτοτε συνέρχεται κάθε χρόνο στη Ν. Υόρκη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των

στόχων της Ατζέντα 21.

Η Διάσκεψη του Ρίο υπήρξε πρωτοποριακή αφού έφερε στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους

όλων των κοινωνικών εταίρων, όπως κυβερνήσεις, µη-κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), την

ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, τη νεολαία, οργανώσεις γυναικών, Διεθνείς

Οργανισμούς και Ινστιτούτα, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα για να συζητήσουν και να

διαπραγματευτούν.

Στο Ρίο αποφασίστηκε ότι η πρόοδος στην υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί θα

εξεταζόταν ουσιαστικά 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2002, οπότε και πραγματοποιήθηκε η

Παγκόσμια Διάσκεψη για την Βιώσιµη Ανάπτυξη (WSSD) στο Γιοχάνεσμπουργκ της Ν.

Αφρικής.

Η Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διάσκεψη που έχουν

οργανώσει μέχρι σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη τόσο από πλευράς συμμετεχόντων κρατών όσο και

αριθμού αρχηγών κρατών. Το αποτέλεσμά της ήταν η Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ που

επισήμαινε την ανάγκη της υιοθέτησης της αειφόρου ανάπτυξης, με τρόπο περισσότερο

γενικευμένο σε σχέση με αυτή του Ρίο.

Την άνοιξη του 2003 και κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.,

πραγματοποιήθηκε στην Ν. Υόρκη η 11η Σύνοδος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του

ΟΗΕ. Σκοπός της ήταν η εξεύρεση λύσεων για τα θέματα που δεν συμπεριλήφθηκαν στο
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Γιοχάνεσμπουργκ και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των διαφόρων Οργάνων του ΟΗΕ για

την επόμενη περίοδο.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ

αναγνώρισε  τους τρεις πυλώνες στους στηρίζεται η βιωσιµότητα: τον οικονοµικό, τον

περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό.

Τέλος στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και στο πλαίσιο της 70ής Συνόδου της Γενικής

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε σε ειδική σύνοδο από τους Αρχηγούς Κρατών η

Ατζέντα 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας».

Η υιοθέτηση της Ατζέντας η οποία περιέχει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

(Sustainable Development Goals – SDGs) και τις 169 επί μέρους δράσεις τους, αποτελεί

ιστορικό γεγονός για τη διεθνή κοινότητα. Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η

επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030 χωρίς κανένας να μένει στο

περιθώριο.

Συγκεκριμένα οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που συμφώνησαν 193

χώρες με ορίζοντα τα επόμενα 15 χρόνια, είναι ( «Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». UNRIC):

 Μηδενική φτώχεια

 Μηδενική πείνα

 Καλή υγεία και ευημερία

 Ποιοτική εκπαίδευση

 Ισότητα των φύλων

 Καθαρό νερό και αποχέτευση

 Φτηνή και καθαρή ενέργεια

 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

 Λιγότερες ανισότητες

 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

 Δράση για το κλίμα

 Ζωή στο νερό

 Ζωή στη στεριά

 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
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 Συνεργασία για τους στόχους

Εικόνα 2.2:
17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πηγή: https://powerpolitics.eu

2.4  Ευρωπαϊκή πολιτική και Εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Με την φθορά του περιβάλλοντος να αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς και την ποιότητα

ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα στις αστικές ζώνες, να γνωρίζει ραγδαία υποβάθμιση, η

προστασία του περιβάλλοντος αναδείχθηκε σε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που είχε να

αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Επιπρόσθετα, έγινε  αποδεκτό ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης

δεν ήταν δυνατόν να στηρίζεται στην εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του

περιβάλλοντος.

Προκειμένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα  να αντιμετωπίσει τις παραπάνω

προκλήσεις ανέπτυξε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σχεδίων Δράσης το οποίο

τέθηκε σε λειτουργία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Έτσι, το 1973, ένα μόλις έτος από την  Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην

Στοκχόλμη για το ανθρώπινο περιβάλλον, αποφασίστηκε το 1ο Πρόγραμμα Δράσης για το

Περιβάλλον (Environment Action Programme – EAP) ενώ αμέσως μετά τη συνάντηση κορυφής

του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992, υιοθετήθηκε στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάαστριχτ ο
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στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης, ένας στόχος εξ ορισμού ευρύτερος της περιβαλλοντικής

προστασίας.

Το 1993, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος με έδρα την Κοπεγχάγη,

δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μετρήσεων και ελέγχων αποτελούμενο από δημόσια,

ιδιωτικά, περιφερειακά και εθνικά όργανα.

Το 1997, η Συνθήκη του Άμστερνταμ έθεσε την βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της

Ευρωπαϊκής πολιτικής και το 1998 στο Κάρντιφ της Ουαλίας αναγνωρίσθηκε η ενσωμάτωση της

περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές.

Ένα χρόνο αργότερα (1999) στη Λισσαβόνα, καθορίστηκε ως στόχος η Ευρωπαϊκή

Ένωση να γίνει η πιο δυναμική, ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία, βασιζόμενη στη γνώση

ενώ το ίδιο έτος εκπονήθηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου προς ισορροπημένη και

βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους ( European Spatial Development Perspective).

Τον Φεβρουάριο του 2000 εκδόθηκε  η Λευκή Βίβλος για την περιβαλλοντική ευθύνη

των κρατών μελών.

Τον Ιούνιο του 2001, στο Γκέτεμποργκ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε

τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία πρότεινε η

Επιτροπή [CΟΜ (2001) 264].

Το 2006 το Εαρινό Συμβούλιο ενέκρινε την Αναθεωρημένη Στρατηγική και αποφάσισε

ότι όλα τα Κράτη Μέλη, θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο του 2017 να ετοιμάσουν τις δικές τους

Εθνικές Στρατηγικές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Χάρτα της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές

Πόλεις (ΕΕ, 2007) η οποία υπογράφηκε από τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ για την αστική

ανάπτυξη και διατυπώνει στρατηγικές «κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων».

Από το 2010 και κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει το Βραβείο της

Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας (European Green Capital) με στόχο να  βελτιωθεί το

αστικό περιβάλλον διαβίωσης αλλά και το περιβάλλον συνολικά.
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Τέλος από το 2013 λειτουργεί το Πλαίσιο Αναφοράς για Ευρωπαϊκές Βιώσιμες Πόλεις

(Reference Framework for European Sustainable Cities- RFESC) με σκοπό να μεταφρασθούν οι

κοινές αρχές των ευρωπαϊκών πόλεων σε πράξη.

Όσον αφορά τώρα την χώρας μας, η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  έχει την

υποχρέωση να συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την

Βιώσιμη Ανάπτυξη, συνυπολογίζοντας όμως και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει.

Έτσι, ως το τέλος της δεκαετίας του 1970 η Ελλάδα δεν είχε κάνει σημαντικά βήματα στο

τομέα της βιώσιμής ανάπτυξης παρότι πολλές χώρες είχαν αρχίσει ήδη το σχεδιασμό πάνω στο

θέμα αυτό.

Το πρώτο σημαντικό βήμα για την Ελληνική πολιτεία έγινε το 2001 , με την ένταξη

άρθρου στο Σύνταγμα της χώρας (άρθρο 24, παρ. 1), με το οποίο η προστασία του

περιβάλλοντος γίνεται υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους και όπως χαρακτηριστικά

αναφέρεται: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση

του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να

παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά η κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας...».

Το ίδιο έτος  η Ελλάδα εκπόνησε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

το οποίο ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και

αποσκοπεί να συντονίσει, να ολοκληρώσει και να εντάξει σε ένα μακροπρόθεσμο και

αποτελεσματικό σχεδιασµό τις πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον.

Συνοπτικά, οι κατευθυντήριες αρχές της Εθνικής στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη,

που λαμβάνουν όμως υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, είναι :

1. Η Οικονομία µε έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και

ανταγωνιστικότητας και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της

χώρας.

2. Το Περιβάλλον µε έµφαση στην προστασία των φυσικών αποθεµάτων της χώρας και

στη μείωση των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

3. Η Κοινωνία µε έµφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.



14

Τέλος εκτός από τις αρχές της Εθνικής μας Στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

σημαντικοί είναι και οι  βασικότεροι στόχοι της που αναφέρονται στην:

- Αντιμετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

- Μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων

- Πρόληψη της ερηµοποίησης

- Μείωση των αέριων ρύπων

- Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων

- Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων

Η χώρα μας, σήμερα έχει δρομολογήσει και τα επόμενα βήματα της για την αειφόρο

ανάπτυξη, όπως η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των Στόχων για την Βιώσιμη

Ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 που θα συνδέεται με την νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική της

Ελλάδας και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση εφαρμογής των

Στόχων.

2.5  Η βιώσιμη πόλη

Η ενεργειακή διαχείριση της σύγχρονης πόλης, η διαχείριση των απορριμμάτων και των

αποβλήτων, ο καθαρός αέρας, το πράσινο, η ύδρευση αλλά και διάφοροι άλλοι τομείς,

αποτελούν βασικούς στόχους πάνω στους οποίους συναντιούνται πολλές πολιτικές

διακυβέρνησης στο σύγχρονο κόσμο.

Για πρώτη φορά, το ενδιαφέρον της Κοινότητας για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων,

καταγράφεται συστηματικά στο 4ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1987-1992) το οποίο

έθεσε ως προτεραιότητα τον προσανατολισμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων σε

ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά προγράμματα μέσα στις πόλεις. Από την πρώτη αυτή απόπειρα

οριοθέτησης στρατηγικής για το βιώσιμο αστικό περιβάλλον, από την πλευρά Κοινότητας,

καταγράφονται πολλές προσπάθειες, δράσεις και πολιτικές που συνεχίζονται αμείωτες μέχρι και

σήμερα.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μία πόλη βιώσιμη είναι η ύπαρξη μιας

αρχιτεκτονικής και μιας στρατηγικής για το βιώσιμο σπίτι, τη βιώσιμη γειτονιά αλλά και την

πόλη συνολικότερα, ως μέρος ενός ευρύτερου βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού.

Κι ενώ η  βιώσιμη πόλη περνά μέσα από το βιώσιμο νοικοκυριό, τη βιώσιμη οργάνωση

των χώρων εργασίας και των χώρων άθλησης/ψυχαγωγίας εντούτοις δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη

στηριζόμενη μόνο στις υλικές αυτές υποδομές. Βιώσιμη γίνεται κυρίως μέσα από υπηρεσίες που

συντηρούν τον κοινωνικό ιστό, που μεριμνούν για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων

προβλημάτων και βοηθούν την ανθρώπινη προσωπικότητα να ανταπεξέλθει στην πίεση της

κοινωνικής πραγματικότητας ενώ γίνεται ακόμη πιο βιώσιμη μέσα από τη δυνατότητα των

ανθρώπων να ανανεώσουν τη σχέση μαζί της, δραπετεύοντας από αυτήν και αποκτώντας

εμπειρίες φύσης και οικοτουριστικών προορισμών.

Επομένως για να είναι μία πόλη βιώσιμη, θα πρέπει να ικανοποιεί ένα φάσμα

προϋποθέσεων που σχετίζονται με οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Ωστόσο η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που

περιλαμβάνει τη στήριξη τους από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές αφού πολλές φορές οι

τοπικές πρωτοβουλίες επίλυσης ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε νέα προβλήματα

αλλού.

Τα ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

και τα οποία σχετίζονται με  την αειφόρο  ανάπτυξη των πόλεων είναι κυρίως τα παρακάτω:

 βελτίωση της ποιότητας του νερού

 βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων

 αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήση ανανεώσιμης ενέργειας

 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

 βελτίωση των αστικών μεταφορών

 πρόληψη και μείωση του θορύβου

 καλύτερη τοπική διακυβέρνηση

 καλύτερη χρήση γης και χωροταξία

 αύξηση της βιοποικιλότητας και των άλλων χώρων πρασίνου

 μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων

 προστασία της ανθρώπινης υγείας, έμφαση στις υπηρεσίες υγείας,   πρόληψης κι

θεραπείας
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 μείωση του αριθμού των αστέγων

 προστασία της τοπικής ιδιαιτερότητας και ενίσχυση της τοπικής, κοινωνικής και

πολιτιστικής ταυτότητας

 μείωση της ανεργίας

 εμψύχωση της κοινωνίας για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

 εκπαίδευση για όλους

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων από την ίδια την πόλη χωρίς

να τα μεταθέτει σε άλλες περιοχές ή στις μελλοντικές γενεές είναι  αυτό που την καθιστά σε μεγάλο

βαθμό “βιώσιμη”.

Επίσης η βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης πρέπει να βασίζεται στα συγκριτικά

πλεονεκτήματα της και να στηρίζεται στη συνεργασία και συμμετοχή όλων των κοινωνικών

φορέων και των πολιτών και πρέπει να έχει ως προνομιακό αποδέκτη το σύνολο των κατοίκων

και δραστηριοτήτων της πόλης.

Τα σχέδια αστικής βιώσιμης ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι μόνο προγράμματα αστικών

αναπλάσεων και υποδομών, αλλά να έχουν συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας, που

αφορούν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας των πολιτών. Εκτός από την αντιμετώπιση

των περιβαλλοντικών προβλημάτων πρέπει να περιλαμβάνουν σημαντικές κοινωνικές

παρεμβάσεις, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, εισαγωγής της καινοτομίας και

συνολικά, να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και

της ανεργίας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης είναι ένα συλλογικό ζήτημα και θα αποτύχει αν

αντιμετωπιστεί ως πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων ή εξυπηρέτησης εξειδικευμένων

συμφερόντων.

Για τις επιχειρήσεις σημαίνει μια αναβαθμισμένη βάση πάνω στην οποία μπορούν να

στηρίξουν ανταγωνιστικά την επέκταση τους.

Για τους πολίτες σημαίνει την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών καθημερινής ζωής.

Για το κράτος και την αυτοδιοίκηση σημαίνει θετικό ισοζύγιο ενεργειών και δυνατότητα

επικέντρωσης σε κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα διακυβέρνηση
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3.  Έξυπνη πόλη  ( Smart City)

3.1 Η έννοια της έξυπνης πόλης

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι πόλεις με τις ευκαιρίες που

παρέχουν αποτελούν πόλο έλξης για τους ανθρώπους της υπαίθρου. Η μετακίνηση όμως προς

αυτές και η  ταχεία αύξηση του πληθυσμού τους, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην

οικονομική και κοινωνική ζωή, την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την

ανταγωνιστικότητα τους.

Η καινούργια αυτή κατάσταση δημιουργεί με την σειρά της νέες προκλήσεις στον

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και  τη λειτουργία των πόλεων και οδηγεί σε ανάγκη για

επανασχεδιασμό και αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ολοένα αυξάνουν.

Τα πιο συνηθισμένα μέσα επίλυσης των προβλημάτων αυτών είναι η συνεργασία μεταξύ των

ενδιαφερόμενων μερών, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η καλή συνεννόηση, η δημιουργικότητα καθώς

και οι επιστημονικές ιδέες που μπορούν να θεωρηθούν ως έξυπνες λύσεις (Caragliu, Del Bo, &

Nijkamp, 2011)

Κι ενώ η έννοια της έξυπνης πόλης δεν είναι καινούρια, αφού προέκυψε στα τέλη της

δεκαετίας του 1990 με το κίνημα της Έξυπνης Ανάπτυξης που υποστήριξε νέες πολιτικές για την

ορθότερη διαχείριση της αστικής ανάπτυξης, εντούτοις υιοθετήθηκε γύρω στο 2005 από  μια

σειρά εταιρειών τεχνολογίας που ενσωμάτωσαν και εφάρμοσαν πολύπλοκα  συστήματα στη

λειτουργία των αστικών υποδομών και  υπηρεσιών όπως  τα  κτίρια,  τις μεταφορές,  τα  δίκτυα

ύδρευσης  και ηλεκτρισμού αλλά και τη δημόσια  ασφάλεια (Nam & Pardo, 2011).

Η προσέγγιση της «έξυπνης πόλης» υιοθετήθηκε ώστε να δοθούν ορθολογικές λύσεις στα

αστικά προβλήματα και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, βασιζόμενη στη λογική

ότι οι αστικές υποδομές και τα δίκτυα μπορούν να αυτοδιαχειρίζονται χωρίς την ανάγκη

ανθρώπινης παρέμβασης.

Η βασική φιλοσοφία στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης είναι ο «μετασχηματισμός»

της πόλης που ωστόσο, είναι σημαντικό να  πραγματοποιείται βήμα προς βήμα μέσα από την

πόλη και σύμφωνα με τις ανάγκες της, χωρίς να διαταράσσονται τα υπάρχοντα συστήματα και οι

υποδομές της.

Για να διασφαλιστεί η μετατροπή των πόλεων σε έξυπνες είναι απαραίτητο να

εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες:
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- Αύξηση της οικονομικής και πολιτικής αποτελεσματικότητας και εξασφάλιση της

κοινωνικής, πολιτιστικής και αστικής ανάπτυξης με τη χρήση αλληλένδετων υποδομών.

- Δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στις πόλεις με στόχο να ενισχυθεί η

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των πόλεων.

- Κοινωνική συνοχή και ίση πρόσβαση όλων στις δημόσιες υπηρεσίες.

- Προσέλκυση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις πόλεις σε μια οικονομία

προσανατολισμένη στη γνώση και στην παγκοσμιοποίηση.

- Κατάρτιση των πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών και ενθάρρυνση τους ώστε να

συμμετέχουν στην παραγωγή νέων λύσεων για τις πόλεις τους.

- Εξασφάλιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αποτελεσματική

χρήση των πόρων.

Κι ενώ η προσέγγιση της «έξυπνης πόλης» υιοθετείται όλο και περισσότερο ως

στρατηγική επιλογή στην προσπάθεια εξεύρεσης ορθολογικών λύσεων στα αστικά προβλήματα,

εντούτοις δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας της.

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι έχουν διατυπωθεί πολλοί και

διαφορετικοί ορισμοί με αρκετούς από αυτούς να εστιάζονται στην τεχνολογία, στα δεδομένα ή

τους πολίτες ενώ η κοινή πτυχή των περισσότερων είναι ότι περιλαμβάνουν προκλήσεις

βιωσιμότητας που σχετίζονται με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα μέσω

της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών και δεδομένων.

Μόλις το 2000 έγινε η πρώτη προσπάθεια ορισμού της έννοιας από τον Hall R. (2000) ο

οποίος, αναφέρει ότι: «η έξυπνη πόλη που παρακολουθεί όλες τις κρίσιμες υποδομές όπως

δρόμους, γέφυρες, σήραγγες, υπόγειους σιδηρόδρομους, αεροδρόμια, λιμάνια, επικοινωνίες,

ύδρευση, ενέργεια και τα πιο σημαντικά δημόσια κτίρια, μπορεί να βελτιστοποιήσει καλύτερα

τους πόρους της, να προγραμματίσει προληπτικά τη συντήρηση τους, να επιβλέπει θέματα

ασφαλείας και ταυτόχρονα να βελτιστοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Η

επίβλεψη των υποδομών μπορεί να γίνει με προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και

ενσωματωμένους έξυπνους αισθητήρες ώστε η πληροφορία να συλλέγεται και να εκτιμάται σε

πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης της πόλης. Με τον

παραπάνω τρόπο η ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις τόσο σε φυσικές όσο και σε

τεχνικές υποδομές μπορεί να είναι άμεση και εστιασμένη».
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Το 2009 ο Caragliu et al. (2009, p.50) διατύπωσε ότι «μια πόλη είναι έξυπνη όταν οι

επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και οι παραδοσιακές (μεταφορές) και οι

σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας (ΤΠΕ), τροφοδοτούν μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,

υψηλή ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με σοφή διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω

συμμετοχικής διακυβέρνησης».

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της, μέσω των δράσεων στρατηγικού σχεδιασμού

ενεργειακών τεχνολογιών θεωρεί (Cocchia, 2014): «ως έξυπνη την πόλη η οποία μπορεί να

συνδυάσει τεχνολογίες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, όπως η ανακύκλωση του νερού, τα

ευφυή ενεργειακά δίκτυα και οι επικοινωνίες μέσω κινητών, με σκοπό να μειώσει τις επιπτώσεις

στο περιβάλλον και να προσφέρει καλύτερο βιοτικό επίπεδο στους πολίτες» ενώ το τμήμα

Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Δεξιοτήτων της Κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας

(BIS), προσθέτει στους παραπάνω ορισμούς το στοιχείο της αέναης εξέλιξης (BIS, 2013), καθώς

όπως αναφέρει: «η έξυπνη πόλη πρέπει να γίνει αντιληπτή περισσότερο ως διαδικασία, παρά ως

στατικό αποτέλεσμα, και στην οποία αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών, οι υποδομές, το

κοινωνικό κεφάλαιο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μετατρέπουν τις πόλεις σε βιώσιμες,

ανθεκτικές και αυξάνουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις».

Παρόλο που δεν έχει δοθεί ακόμη ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, αυτό που θα πρέπει να

κατανοήσουμε από την έννοια των έξυπνων πόλεων είναι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια

εκσυγχρονισμού τους ώστε με την αποτελεσματική χρήση των πόρων τους να παρέχουν

καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.

3.2  Χαρακτηριστικά - συστατικά έξυπνης πόλης

Για τον προγραμματισμό της διαδικασίας μετασχηματισμού των πόλεων σε «έξυπνες»

αλλά και τη παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί διάφορες

προσεγγίσεις.

Μια από τις σημαντικότερες είναι αυτή του Giffinger (2007), που υιοθετήθηκε από την

Ευρωπαϊκή Ένωση  και σύμφωνα με την οποία υπάρχουν έξι χαρακτηριστικά που μπορούν να

προσδιορίσουν εάν μια πόλη είναι «έξυπνη»:

- Έξυπνο περιβάλλον (Smart environment). Θεωρείται το δημοφιλέστερο  συστατικό

των έξυπνων  πόλεων  καθώς περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και λύσεις για τη βελτίωσή του

ίδιου του περιβάλλοντος, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνοι μετρητές,
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προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έξυπνα δίκτυα,

φιλικά στο περιβάλλον κτίρια και πολεοδομικός σχεδιασμός, έξυπνοι φωτισμοί δρόμων,

σωστή διαχείριση αποβλήτων, έξυπνη διαχείριση νερού κλπ.

- Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility). Περιλαμβάνει τη σχεδίαση  ολοκληρωμένων

και καινοτόμων συστημάτων μεταφορών με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. και αποσκοπεί

στην ενίσχυση μέσων μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον.

- Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance). Αποτελεί χαρακτηριστικό  κεντρικής

σημασίας για την έξυπνη πόλη. Αφορά το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών και έχει

σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και τη

μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη ζωή της πόλης και στη λήψη αποφάσεων, χωρίς

αποκλεισμούς.

- Έξυπνοι Πολίτες (Smart people). Η έννοια αυτή περιλαμβάνει το ανθρωπινό δυναμικό

και κοινωνικό κεφάλαιο. Στόχος της συνιστώσας αυτής είναι η δημιουργία μιας

κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς που να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την

καινοτομία, βελτιώνοντας την ικανότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν και να

παράγουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

- Έξυπνη Διαβίωση (Smart living). Παρέχεται στους κατοίκους της πόλης ένα υγιέστερο

και πιο αξιόπιστο περιβάλλον διαβίωσης όπου η καθημερινότητά τους διευκολύνεται από

τις τεχνολογίες  πληροφορικής και επικοινωνιών.

- Έξυπνη Οικονομία (Smart economy). Είναι η οικονομία που βασίζεται στην

ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία, στην παραγωγικότητα, στην ευελιξία της αγοράς

και στην αύξηση της αποδοτικότητας με τη χρήση των ΤΠΕ, του ηλεκτρονικού εμπορίου,

των προηγμένων συστημάτων παραγωγής και προμηθειών και τα έξυπνα επιχειρηματικά

οικοσυστήματα.
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Εικόνα 3.1:
Χαρακτηριστικά της έξυπνης πόλης

Πηγή: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf

Ως συστατικά μιας έξυπνης πόλης, μπορούν να θεωρηθούν τα δομικά στοιχεία των

έξυπνων πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν τις εισόδους, τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες των

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ή πρότυπα.

Σύμφωνα με τον Cohen τα συστατικά των έξυπνων πόλεων είναι η κινητήριος δύναμη

των εκάστοτε χαρακτηριστικών, με βάση τις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η

κάθε πρωτοβουλία που αναφέρεται σε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Όμως οι πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη εκτός από τις

τεχνολογικές εφαρμογές και τους ανθρώπινους ή κοινωνικούς  παράγοντες, όπως η εκπαίδευση

και το κοινωνικό κεφάλαιο ή θεσμικούς παράγοντες που περιβάλλουν το ρόλο των

ενδιαφερόμενων και των χρηματοδοτών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να φτάσουμε σε μια

λειτουργική εννοιοποίηση της σχέσης μεταξύ συστατικών και χαρακτηριστικών.

Οι Nam & Pardo (2011 α, p.286) υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση, κατηγοριοποιώντας

τα συστατικά των έξυπνων πόλεων σε τρείς βασικούς παράγοντες:

- Τεχνολογικός Παράγοντας που περιλαμβάνει φυσικές υποδομές, έξυπνες τεχνολογίες,

κινητές τεχνολογίες, εικονικές τεχνολογίες και ψηφιακά δίκτυα.

- Ανθρώπινος Παράγοντας που περιλαμβάνει το κοινωνικό κεφάλαιο,
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- Θεσμικός Παράγοντας που περιλαμβάνει την διακυβέρνηση, την πολιτική τους

κανονισμούς και τις οδηγίες.

Η συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών και των συστατικών των έξυπνων πόλεων

καθώς και η αμφίδρομη τους σχέση αποτυπώνεται στην επόμενη εικόνα, όπου ο εξωτερικός

δακτύλιος δείχνει τα συστατικά της έξυπνης πόλης και ο εσωτερικός δακτύλιος τα

χαρακτηριστικά της.

Εικόνα 3.2:
Η συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών και των συστατικών των έξυπνων πόλεων.

Πηγή: European Parliament. Planning smart cities in EU 2014

3.3  Εμπλεκόμενοι παράγοντες και ο βαθμός συμβολής τους

Για την υλοποίηση της «έξυπνης πόλης», απαιτείται ισορροπημένη συνεργασία όλων των

εμπλεκόμενων παραγόντων (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή I.E.C., 2014a, p.28)  που είναι:

 Πολιτικοί ηγέτες, διαχειριστές και φορείς λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο,

τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, εκπαίδευση κα).
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 Χρήστες των υπηρεσιών, παραγωγοί - καταναλωτές υπηρεσιών (πολίτες και εκπρόσωποι

των τοπικών επιχειρήσεων).

 Επενδυτές (τράπεζες, επιχειρηματίες, συνταξιοδοτικά ταμεία).

 Πάροχοι λύσεων (πάροχοι τεχνολογιών, επενδυτές).

Εικόνα 3.3:
Εμπλεκόμενοι φορείς στην ανάπτυξη της πόλης

Πηγή: Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities, IEC

Αναλυτικότερα, το πρώτο βασικότερο εμπλεκόμενο μέρος είναι οι πολίτες   οι  οποίοι

καθορίζουν  το μέλλον των πόλεων και διαμορφώνουν τις πόλεις τους ανάλογα με τις απαιτήσεις

των καιρών. Η ιδέα άλλωστε της έξυπνης πόλης σημαίνει αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της

ζωής των πολιτών, μέσω της συμμετοχικής διακυβέρνησης, που σημαίνει πραγματική συμμετοχή

των πολιτών στη δημόσια πολιτική. Οι πολίτες δηλαδή να  μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις

αποφάσεις της πόλης  είτε για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους είτε για κρίσιμα

ζητήματα για το μέλλον της.

Οι κυβερνήσεις από την άλλη, εμπλέκονται άμεσα στη μετατροπή των πόλεων των

χωρών τους σε έξυπνες, όπως με την επιλογή και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την

μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων στη χώρα τους, ώστε να βελτιώσουν όσο το δυνατόν

περισσότερο γίνεται το επίπεδο ζωής σε αυτές. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις επιδοτούν μέσω

χρηματοδοτικών προγραμμάτων τις πρωτοβουλίες αυτές.
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Οι εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής αναζητούν χρήστες και αγοραστές για τα

προϊόντα τους, ώστε να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας σύγχρονης πόλης. Ο αριθμός των

εταιρειών που εμπλέκονται και το εύρος των τομέων υπηρεσιών που καλούνται να καλύψουν

αυξάνεται διαρκώς.

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των Πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που

ενδιαφέρονται  για την διαδικασία υλοποίησης της «έξυπνης πόλης». Συγκεκριμένα έχουν

εντάξει νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών τους, σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα

πόλεων, διεξάγουν έρευνες για τις πόλεις και παρακολουθούν την απόδοση τους και

συνεργάζονται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλωστε η εκπαίδευση και η έρευνα

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη καινοτόμου αστικού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι θεμελιώδης στη μετατροπή των πόλεων σε

έξυπνες όμως έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις αφού διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη σε

ποσοτικά και ποιοτικά χρηματοδοτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες

απαιτήσεις της. Ωστόσο στην Ευρώπη εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δημοτικές

τράπεζες) προσφέρουν στους δήμους τραπεζικά προϊόντα σε τομείς όπως οικονομική ανάπτυξη,

εκπαίδευση, περιβάλλον, ενέργεια, διαχείριση ΟΤΑ, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, υγεία,

υπηρεσίες στους πολίτες, τουρισμός- πολιτισμός, ψυχαγωγία και μεταφορές αρκεί οι δημοτικές

αρχές να έχουν στρατηγικό σχέδιο, όραμα και δέσμευση των αναγκαίων πόρων –

ανθρώπινων και υλικών – και να πληρούνται κατ’ ελάχιστον κάποιες προϋποθέσεις όπως

αύξηση  της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

προς τους πολίτες.

Από την άλλη πλευρά τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τράπεζες που

λειτουργούν σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προχωρούν σε δανεισμό τόσο του

δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα και συνεπώς έχουν μετατραπεί σε πολύ κρίσιμούς εταίρους

των πόλεων.
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4.   Η στρατηγική επιλογή της έξυπνης πόλης για την επίτευξη της

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Οι πόλεις ευθύνονται για τα 2/3 περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης, το 60% της

υδάτινης κατανάλωσης και το 70% των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται σε όλο τον

κόσμο. Σήμερα το 50% τουλάχιστον του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε πόλεις ενώ

σύμφωνα με μελέτες μέχρι το 2050 το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 70%.

Η μεγάλη αυτή συσσώρευση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει έντονες ανάγκες σε

πολλούς τομείς όπως η σωστή διαχείριση των πηγών ενέργειας, των υδάτινων πόρων και των

απορριμμάτων, η ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης, η εύκολη

πρόσβαση στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και επομένως εμφανίζεται μεγάλη ανάγκη για

επανασχεδιασμό και αλλαγή των πόλεων με βάση τις νέες αναγκών που έχουν προκύψει.

Κι ενώ οι παραδοσιακές λύσεις και διαδικασίες μέχρι πρόσφατα έφερναν αποτελέσματα

δεν αρκούν πια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διατήρηση του επιπέδου της

ποιότητας ζωής στις πόλεις. Η σύγχρονη πραγματικότητα έφθασε σε σημείο να αποτελεί σοβαρή

απειλή για το οικοσύστημα και μια σύγχρονη στρατηγική με προσανατολισμό στην καινοτομία,

τις έξυπνες διαδικασίες και τις βιώσιμες λύσεις αποτελεί την μοναδική διέξοδο.

Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφόρησης

και Επικοινωνίας, υποστηρίζοντας πληθώρα λειτουργιών σε αστικά περιβάλλοντα και

παρέχοντας υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μπορούν να

συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων.

Μία προσέγγιση που μπορεί να προσφέρει  λύσεις στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί

είναι αυτή των «έξυπνων» πόλεων (smart cities) που ως αστικές ενότητες, με την χρήση της

τεχνολογίας προωθούν την καινοτομία, επιδιώκουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων συντελεστών στη διαδικασία

λήψης αποφάσεων. .

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο αριθμός των πόλεων που οδηγείται προς το όραμα της

«έξυπνης» πόλης αυξάνεται κάθε χρόνο αφού αποτελεί διέξοδο προς την βιώσιμη ανάπτυξη και

την αναζωογόνηση των οικονομιών τους.
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Η μετατροπή μιας πόλης σε «έξυπνη» αποτελεί σημαντική στρατηγική για την άμβλυνση

των προβλημάτων που δημιουργούνται στις αστικές περιοχές και η υιοθέτηση μιας σειράς

«έξυπνων» λύσεων για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, τα «πράσινα κτίρια», τη σωστή

διαχείριση των υδάτων και τις υποδομές «έξυπνων» δικτύων μπορούν να την οδηγήσουν στη

βιωσιμότητα.

Επιπρόσθετα για τις Ευρωπαϊκές πόλεις, η ανάπτυξη «έξυπνων πόλεων» πρέπει να

ακολουθεί πέρα από τις εκάστοτε στρατηγικές οικοδόμησης και τους κανόνες για την υλοποίηση

του σχεδίου για την Ευρώπη του 2020 όπου δίνεται προτεραιότητα στο περιβάλλον, στην

κοινωνία και στον πολιτισμό.

Στα πλαίσια των παραπάνω τα κύρια στοιχεία που μπορούν να καταστήσουν μία έξυπνη

πόλη χρήσιμη, είναι :

Για τους πολίτες. Αποτελεσματικότερες υπηρεσίες, αντιμετώπιση κοινωνικών και

οικονομικών προκλήσεων και επικέντρωση στην καινοτομία και στην δημιουργία θέσεων

εργασίας.

Για τις πόλεις. Αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα και οικονομική ευρωστία.

Ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειωθεί ότι ενώ η υιοθέτηση της προσέγγισης της

έξυπνης πόλης για την επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης εμφανίζεται ιδιαίτερα

ελκυστική, εντούτοις παρουσιάζει και αρκετές δυσκολίες με σημαντικότερες το μέγεθος (με τις

μικρές και τις μεσαίες να απολαμβάνουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ), την

γεωγραφική περιοχή και τους πόρους που διαθέτει η κάθε πόλη.
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5.   Βέλτιστες πρακτικές δράσεων /εφαρμογών έξυπνων πόλεων

Στο σύγχρονο και πολλές φορές ασφυκτικό αστικό περιβάλλον, η διαμόρφωση

στρατηγικής για την υλοποίηση πολιτικών «έξυπνης πόλης» αποτελεί ίσως τη μοναδική λύση για

βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Μία λύση που προωθεί και η ΕΕ μέσω

της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς με πλήθος αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών

εργαλείων.

Οι «έξυπνες πόλεις» αποτελούν μια εξαιρετικά ελκυστική πρόκληση για τις τοπικές

αρχές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σημαντικά παραδείγματα πόλεων που έχουν υιοθετήσει

την προσέγγιση αυτή και έχουν ενσωματώσει ανάλογες βέλτιστες πρακτικές δράσεων και

εφαρμογών στην λειτουργία τους είναι:

5.1  Παραδείγματα στην Ελλάδα

Ηράκλειο

Το Ηράκλειο εκτός από την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και τον τέταρτο

πολυπληθέστερο δήμο της χώρας με 173.993 κατοίκους, αποτελεί και μία από τις

σημαντικότερες «έξυπνες πόλεις» του Ελληνικού και διεθνούς χώρου.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Intelligent Community Forum βρίσκεται στην λίστα

με τις είκοσι μία (21) πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου για τα έτη 2012, 2013 και 2014, γεγονός

καθόλου τυχαίο αφού έχει αναπτύξει μία σειρά εφαρμογών και δράσεων που συμβάλουν στην

βιωσιμότητα του αστικού ιστού με σημαντικότερες τις παρακάτω:

Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών που συνδέει μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων

και δημόσιων υπηρεσιών.

Εκτεταμένο δωρεάν  ασύρματο δίκτυο.

Την διαδικτυακή πύλη e-Ηρ@κλειο μέσω της οποίας  υποβάλλονται αιτήματα-

παράπονα και  παρέχεται πληροφόρηση και δεκάδες υπηρεσίες όλων των επιπέδων σε  πολίτες

και επιχειρήσεις.

Την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη με δυνατότητα αναζήτησης βιβλίων, ανάγνωσης

ψηφιοποιημένων Εφημερίδων και Περιοδικών, μελέτης του Τούρκικου Αρχείου και του Αρχείου
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της Δημογεροντίας καθώς και εύρεσης φωτογραφιών, βίντεο και ήχων της πόλης από πολυμέσα

και αρχειακό υλικό.

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.). με δυνατότητα ψηφιακής

καταγραφής και παρακολούθησης ενός συνόλου πολεοδομικών δεδομένων.

Την Εφαρμογή «Δημότης Ηρακλείου» για κινητές συσκευές που  περιλαμβάνει δήλωση

προβλημάτων που εντοπίζονται από τους πολίτες, χάρτη με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της

πόλης, τα τελευταία νέα, χρήσιμα τηλέφωνα και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω

τηλεφώνου, sms & e mail με τον Δήμο καθώς και  προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Την εφαρμογή μέτρησης και απεικόνισης κυκλοφοριακής κίνησης (RERUM Traffic

Car) για τους δρόμους του Ηρακλείου με τη χρήση πληροφοριών από κινητά τηλέφωνα.

Τρίκαλα

Τα Τρίκαλα είναι πόλη της δυτικής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα της Περιφερειακής

Ενότητας Τρικάλων και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είχε πληθυσμό 61.653 κατοίκους.

Αποτελεί την πρώτη ελληνική πόλη που υλοποίησε ψηφιακές εφαρμογές και το 2004

ανακηρύχτηκε από τον τότε Υπουργό Οικονομίας «Πρώτη Ψηφιακή πόλη της Ελλάδας»

(www.e-trikala.gr). Έκτοτε συνέχισε να δημιουργεί ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που

σήμερα εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών πληροφορικής και

τηλεπικοινωνιών με την ονομασία «e-trikala».

Οι σημαντικότερες από τις εφαρμογές αυτές είναι :

1. e-dialogos: Αποτελεί 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.

2. 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

3. Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΘeΝΗΣ: Ο ΔΗΜΟΣΘeΝΗΣ αποτελεί ένα σύστημα εξυπηρέτησης

πολιτών για τη διαχείριση παραπόνων που αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων.



29

4. Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών: με το οποίο γίνεται διαχείριση των

κυκλοφοριακών δεδομένων της πόλης και παρακολουθείται ο στόλος και το δίκτυο των αστικών

λεωφορείων με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση των πολιτών για την κυκλοφοριακή κίνηση

5. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (mobiPARK) το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να

σταθμεύσει το όχημά του για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών.

6. Δωρεάν Ασύρματο Δίκτυο Τρικάλων: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου

Τρικκαίων σε συνεργασία με την etrikala Α.Ε. που ξεκίνησε το 2005 με στόχο να παρέχει

ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο internet σε όλους τους πολίτες.

7. Πολεοδομικό G.I.S  Διαχειρίζεται το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών

πληροφοριών του Δήμου, καθώς και την ανάπτυξη ενός οδηγού πόλης με τα σημεία

ενδιαφέροντος αυτής.

Επίσης ο Δήμος Τρικκαίων μέσω της προγραμματικής συμφωνίας που σύναψε με τη

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής

(Ιούνιος 2018), θα αναπτύξει το πρώτο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) για ακόμη

μεγαλύτερες ταχύτητες πλοήγησης με χαμηλό έως μηδενικό latency για τις καθημερινές  ανάγκες

δικτύωσης των πολιτών του.

5.2  Παραδείγματα στο εξωτερικό

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.

Η πρωτοβουλία Amsterdam Smart City (https://amsterdamsmartcity.com/) που ξεκίνησε

το 2009, περιλαμβάνει περισσότερα από 170 έργα που αναπτύσσονται από κοινού από την

κυβέρνηση, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Τα έργα αυτά αναπτύσσονται σε μια

διασυνδεδεμένη πλατφόρμα μέσω ασύρματων συσκευών για την ενίσχυση των ικανοτήτων

λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Στα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας της «έτρεξε» 43 έργα και

δημιούργησε 800 θέσεις εργασίας, ενώ το 2012 συμμετείχαν στην πλατφόρμα 71 εταίροι.
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Κάποιες από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της «έξυπνης πόλης Άμστερνταμ»

περιλαμβάνουν τον ευέλικτο φωτισμό των δρόμων και την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα η πόλη του Άμστερνταμ για να προωθήσει τις προσπάθειες των κατοίκων

της αποδέχεται, σε ετήσια βάση, προτάσεις για εφαρμογές και εξελίξεις στα πλαίσια της

Amsterdam Smart City Challenge στους τομείς :

 Υποδομές & Τεχνολογία

 Ενέργεια, Νερό & Απόβλητα

 Κινητικότητα

 Διακυβέρνηση & Εκπαίδευση

 Πολίτες και διαβίωση

Σανταντέρ

Το Σανταντέρ είναι μια πόλη με πληθυσμό 180.000 κατοίκους, στις Ατλαντικές ακτές της

Ισπανίας.

Παρά την, όχι και τόσο μεγάλη οικονομική του επιφάνεια,  είναι ήδη αρκετά «έξυπνο»

ώστε τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google, η Microsoft και η IBM, καθώς και αντιπροσωπείες

από την Κίνα και την Ιαπωνία να βλέπουν το Σανταντέρ σαν ένα τεράστιο ζωντανό εργαστήριο

που αποτελεί ιδανικό τόπο εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.

Το Σανταντέρ αποτελεί μια ψηφιακή πόλη, στην οποία τα πάντα καταγράφονται.

Στο κέντρο της πόλης και σε μια περιοχή 6 τ.χλμ. είναι τοποθετημένοι 10.000 αισθητήρες

που λειτουργούν όλο το 24ωρο, μετρώντας απλά οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί: το φως, την

πίεση, τη θερμοκρασία, την υγρασία, ακόμα και την κίνηση των ανθρώπων και των αμαξιών. Τα

δεδομένα που συλλέγονται στέλνονται στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Καντάμπρια όπου

και επεξεργάζονται.

Η εφαρμογή Smart Santander RA, περιέχει περίπου 2700 σημεία ενδιαφέροντος όπως

παραλίες, πάρκα, μνημεία,  καταστήματα, μουσεία, βιβλιοθήκες, εκδηλώσεις πολιτισμού,

δημόσια λεωφορεία, ταξί, ποδήλατα, θέσεις στάθμευσης και επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την

πρόσβαση σε κάμερες παραλιών και κυκλοφορίας, σε πληροφορίες πρόγνωσης καιρικών

φαινομένων, δημόσιων συγκοινωνιών και ενοικίασης ποδηλάτων και την ηλεκτρονική πληρωμή
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για στάθμευση, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό περιβάλλον για τους πολίτες και τους

επισκέπτες που περιηγούνται στην πόλη.

Αυτό όμως που κάνει πραγματικά πρωτοποριακή την πόλη του Σανταντέρ είναι

συμμετοχή των κατοίκων του. Η εφαρμογή «Pulse of the City» για iPhone, κάνει εφικτή τη

άμεση σύνδεση των ανθρώπων με τη ροή των δεδομένων.

Το επόμενο βήμα για την πόλη είναι να γίνουν διαθέσιμα στο κοινό μέσω εφαρμογών,

στατιστικά δεδομένα, δημογραφικές αλλαγές και τιμές ακινήτων ενώ ετοιμάζεται η εφαρμογή

«Ideas for All», ένα facebook αποκλειστικά για τους κατοίκους του Σανταντέρ, που συνδέσει την

πόλη με τους κατοίκους της.
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6. Η πόλη της Κομοτηνής : Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής

μελέτης.

6.1 Γενικά στοιχεία

Η Κομοτηνή είναι η έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και έδρα του Δήμου

Κομοτηνής.  Είναι μια πόλη επίπεδη, χτισμένη μέσα στο Θρακικό κάμπο και στους πρόποδες της

οροσειράς της Ροδόπης, σε υψόμετρο 31-55 μ και απέχει 30 περίπου χλμ. από τη θάλασσα.

Αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό κέντρο και μια κεντροβαρής πόλη με τις υπηρεσίες και την

εμπορική δραστηριότητα ως επί το πλείστων να είναι συγκεντρωμένες γύρω από το κέντρο, με

δυνατότητες συνεχής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

Η πόλη κατέχει νευραλγική θέση τόσο στον εθνικό γεωγραφικό χώρο όσο και κομβική

θέση στο ελληνικό γεωπολιτικό χώρο και τις αναπτυξιακές πολιτικές και άξονες που

διαμορφώνονται. Βρίσκεται επί του γραμμικού άξονα των αστικών κέντρων της Αν. Μακεδονίας

και Θράκης (Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) και είναι κόμβος των

στρατηγικών λειτουργικών αξόνων - διευρωπαϊκών δικτύων - της Εγνατίας και της καθέτου

αρτηρίας προς Βουλγαρία και τη Βαλκανική ενδοχώρα και απέχει σχετικά μικρή απόσταση από

τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία.

6.2 Πληθυσμός της πόλης

Ο πληθυσμός της πόλης της Κομοτηνής σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι

50.450 κάτοικοι ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2001-2011 και σύμφωνα με τα

στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης παρουσίασε σημαντική αύξηση της

τάξης του 16,44% (43.326 άτομα το 2001 και 50.450 άτομα το 2011).

6.3 Οικονομική ανάπτυξη

Στην πόλη της Κομοτηνής,  πλειοψηφία του ενεργού οικονομικά πληθυσμού

απασχολείται στον τριτογενή τομέα.
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Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην απασχόληση είναι το εμπόριο, οι επισκευές

και η μεταποίηση ενώ η δημόσια διοίκηση ακολουθεί.

Η Κομοτηνή αποτελεί το επίκεντρο της βιομηχανικής δραστηριότητας της Περιφερειακής

Ενότητας Ροδόπης. Στην Βιομηχανική Περιοχή της, λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός

επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και ορισμένες βιομηχανίες μεταποίησης και τυποποίησης των

αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Επίσης στον ίδιο χώρο, βρίσκεται και το

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο θερμοηλεκτρικός σταθμός

της ΔΕΗ από τον οποίο εξυπηρετείται η πόλη και η ευρύτερη περιοχή.

Όσον αφορά τη τουριστική δραστηριότητα, αυτή παρατηρείται κυρίως στην παραλιακή

ζώνη του Δήμου Κομοτηνής. Στηρίζεται στο θερινό παραθεριστικό μοντέλο τουρισμού που

διαρκεί 1,5 – 2 μήνες ενώ οι περισσότερες από τις 17 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συνολικής

δυναμικότητας 1192 κλινών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κομοτηνής, εντοπίζονται εντός

του πολεοδομικού συγκροτήματος  Κομοτηνής.

Τέλος και οι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι

στην συντριπτική τους πλειονότητα χωροθετημένες στην πόλη της Κομοτηνής.

6.4 Φυσικό Περιβάλλον

Η περιοχή του Δήμου Κομοτηνής έχει συνολική έκταση 644,934 τ. χλμ. που μορφολογικά

κατανέμεται σε 50% πεδινό έδαφος, 20% ημιορεινό και 30% ορεινό.

Ο Δήμος διαθέτει παραθαλάσσιο μέτωπο στο νότιο τμήμα του, με μήκος περίπου 25 χλμ.

και πλούσιο φυσικό περιβάλλον που αποτελείται από περιοχές με μεγάλη βιοποικιλότητα και

μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών και βιοτόπων, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός προστατεύεται από

τη διεθνή συμφωνία RAMSAR και τα Κοινοτικά Προγράμματα CORINE και NATURA 2000.

Το αστικό κέντρο και πρωτεύουσα του Δήμου, η Κομοτηνή, είναι κτισμένη σε ένα

βύθισμα της πεδιάδας με υψόμετρο 28 έως 35 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι

καθ’ ολοκληρίαν επάνω σε αλλουβιακά εδάφη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως σταθερή και

ασεισμική και εντάσσεται στη ζώνη ΙΙ του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ).
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6.5 Τεχνικές Υποδομές

Δίκτυο Ύδρευσης

Η ύδρευση και η αποχέτευση τελούν υπό τη δικαιοδοσία της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κομοτηνής η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 1989. Εξυπηρετεί το

σύνολο των δημοτών του Δήμου Κομοτηνής, ως προς την κάλυψη των αναγκών τους σε πόσιμο

νερό κάνοντας εφαρμογή επιφανειακής υδροληψίας, γεωτρήσεων και μηχανικής και χημικής

επεξεργασίας.

Δίκτυο Αποχέτευσης

Στην πόλη της Κομοτηνής, χρησιμοποιείται χωριστό δίκτυο για τα απόβλητα και τα

όμβρια. Τα αστικά λύματα υπόκεινται σε βιολογικό καθαρισμό σε εργοστάσιο της ΔΕΥΑΚ δύο

χιλιόμετρα δυτικά του αστικού ιστού, το οποίο δέχεται το σύνολο των αποβλήτων της πόλης

αλλά και άλλων δήμων του Νομού.

Διαχείριση Απορριμμάτων

Τα  σύνολο των απορριμμάτων της πόλης, του Δήμου Κομοτηνής  και του συνόλου των

οικισμών του Νομού Ροδόπης οδηγούνται και διαχειρίζονται στο Χ.Υ.Τ.Α Κομοτηνής που

βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ. από την πόλη. Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, το συνολικό

μήκος του δικτύου καθαριότητας του Δήμου φτάνει τα 700 χλμ. και ο Δήμος διαιρείται σε 7

τομείς, οι 6 εκ των οποίων βρίσκονται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κομοτηνής.

Στη πόλη της Κομοτηνής εφαρμόζεται συστηµατικό πρόγραμμα διαχείρισης

ανακυκλώσιµων αξιοποιήσιμων υλικών, όπως γυαλιού, μετάλλων, πλαστικών, χαρτιού,

ηλεκτρικών συσκευών, συσκευασιών κλπ. Ο Δήμος επίσης συμμετέχει, σε συνεργασία με τη

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για την

ανακύκλωση.

Δίκτυο μεταφοράς

Οι συγκοινωνίες στο Δήμο Κομοτηνής βασίζονται συντριπτικά στο οδικό δίκτυο,

δεδομένης και της απουσίας αεροδρομίου και λιμανιού. Το οδικό δίκτυο έχει κορμό την Εγνατία

Οδό και το τμήμα της που διατρέχει το Δήμο Κομοτηνής έχει συνολικό μήκος 15,5 χλμ. περίπου.
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Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του κάθετου άξονα Κομοτηνής-Νυμφαίας-

ΕλληνοΒουλγαρικά Σύνορα στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη των οδικών

συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας και χρησιμοποιείται ήδη ως σημείο εισόδου για

Ρουμάνους και Βούλγαρους φέροντας επιπλέον συγκοινωνιακό φόρτο στο δίκτυο.

Η πόλη, τέλος, εξυπηρετείται ακόμη από την παλαιά εθνική οδό Ε.Ο. 2 (Ξάνθη –

Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη).

Η σύνδεση των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων και των  υπόλοιπων οικισμών του

Νομού Ροδόπης με την έδρα του Δήμου στην Κομοτηνή, γίνεται μέσω του ΚΤΕΛ το οποίο

επίσης εκτελεί και υπεραστικά δρομολόγια από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Οι συγκοινωνίες εντός της πόλης της Κομοτηνής, εξυπηρετούνται από το δίκτυο

δημοτικής συγκοινωνίας.

Όσον αφορά στις σιδηροδρομικές μεταφορές εντός του Δήμου, ο μοναδικός ενεργός

επιβατικός σταθμός εντοπίζεται στην πόλη της Κομοτηνής που τη συνδέουν με τα υπόλοιπα

αστικά κέντρα.

Στην πόλη της Κομοτηνής στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής

Ανάπλασης του Δήμου Κομοτηνής το έτος 2012 κατασκευάστηκαν ποδηλατοδρόμοι σε

κεντρικές οδούς και στη δυτική πλευρά της πόλης συνολικού μήκους 6 χιλιόμετρα. Παράλληλα,

με τον ποδηλατικό δακτύλιο κι άλλοι δρόμοι στο κέντρο κι εντός ποδηλατικού δακτυλίου της

πόλης, χαρακτηρίστηκαν ήπιας κυκλοφορίας.

Τηλεπικοινωνίες

Το 2012 η τεχνολογική εξέλιξη στην πόλη της Κομοτηνής, ήταν στο επίπεδο των δικτύων

νέας γενιάς VDSL, ενώ οπτικές ίνες είχαν εγκατασταθεί από το 2010.

Η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet)

πραγματοποιήθηκε το 2009. Δωρεάν  ασύρματο δίκτυο παρέχεται στους κατοίκους και στους

επισκέπτες της πόλης σε τέσσερα σημεία της πόλης, τη κεντρική πλατεία, το Πάρκο Αγίας

Παρασκευής, το Πανθρακικό Στάδιο της Κομοτηνής και τη Πλατεία ΧΕΝ.
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6.6 Χωροταξική οργάνωση

Ο Δήμος Κομοτηνής στερείται χωροταξικού σχεδιασμού γεγονός που οδήγησε στο ορατό

μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της ανεπαρκούς ρυμοτομίας και της απουσίας υποδομών και σωστά

σχεδιασμένων υπαιθρίων χώρων.

Στην πόλη της Κομοτηνής, που αποτελεί Περιφερειακό Κέντρο και οικισμό 1ου

επιπέδου, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο αναγνωρίζει πλεονέκτημα όσο αφορά το

διαθέσιμο χώρο για αστική ανάπτυξη ενώ από το 2012 υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο (ΓΠΣ) μόνο για το αστικό κομμάτι κι όχι για το περιαστικό και αγροτικό χώρο.

Όλες οι δραστηριότητες, εμπόριο, υπηρεσίες, κατοικίες, πολιτιστικές λειτουργίες

συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι πυκνοδομημένο. Εντούτοις, τα τελευταία

χρόνια επεμβάσεις πεζοδρόμησης του παλαιού εμπορικού κέντρου και  της κεντρικής πλατείας

και  η κατασκευή ποδηλατόδρομου σε κεντρικές οδούς της πόλης αναβάθμισαν τον δημόσιο

χώρο.

Επίσης η περιοχή βορειοδυτικά του κέντρου, το προάστιο Νέα Μοσυνούπολη, έχει

αναβαθμιστεί με την ανάπτυξη εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων.

Εκτός του αστικού ιστού βρίσκονται αφενός η Πανεπιστημιούπολη στα δυτικά η

Βιομηχανική Περιοχή στα ανατολικά και βόρια το περιαστικό άλσος της Νυμφαίας.

6.7 Κοινωνικές Υποδομές

Υγεία- Πρόνοια

Στην πόλη της Κομοτηνής, οι Υπηρεσίες Υγείας παρέχονται μέσω του Γενικού

Νοσοκομείου Κομοτηνής, των ιατρείων του ΙΚΑ, μίας ιδιωτικής κλινικής, του ιατροκοινωνικού

κέντρου του Δήμου, των ιδιωτών γιατρών και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το οποίο χωροθετείται, πλησίον του κέντρου της

πόλης προς την ανατολική έξοδο είναι συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών.  Η θέση του εντός

της πόλης και η προσπέλαση του, που κάποτε ήταν πολύ ικανοποιητικές για την ανάπτυξη και τη

λειτουργία του σήμερα δυσκολεύουν την επέκταση και την ορθή λειτουργία του. Για το λόγο

αυτό, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
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Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2018, ξεκίνησαν οι

εργασίες ανέγερσης ενός νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου 210 Κλινών, στην Κομοτηνή με

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και καθ’ υπόδειξη του Υπουργείου Υγείας,

ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι επίσης αρμόδιος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της

κοινωνικής πολιτικής.

Οι υποδομές πρόνοιας που διαθέτει η πόλη της Κομοτηνής είναι τα κέντρα «Βοήθεια στο

Σπίτι», Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Στήριξης Ρομά, το Κέντρο

Κοινότητας, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδειών, ο Ξενώνας Φιλοξενίας

Κακοποιημένων Γυναικών, το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Α.μεΑ., οι παιδικοί

και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, το Γηροκομείο κα.

Τέλος στη πόλη της Κομοτηνής δραστηριοποιείται πλήθος εθελοντικών οργανώσεων σε

θέματα υγείας.

Εκπαίδευση

Στην πόλη της Κομοτηνής, η τοπική δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από

17 δημοτικά σχολεία, με τέσσερα από αυτά μειονοτικά. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

λειτουργούν τέσσερα δημόσια γυμνάσια, ένα εσπερινό γυμνάσιο, ένα μουσικό γυμνάσιο-λύκειο,

ένα μειονοτικό γυμνάσιο-λύκειο (Τζελάλ Μπαγιάρ) και το ιεροσπουδαστήριο. Επίσης,

λειτουργούν τρία ενιαία λύκεια, ένα εσπερινό γενικό λύκειο, δύο επαγγελματικά λύκεια και ένα

εσπερινό επαγγελματικό λύκειο ενώ σχετικά με την ειδική Αγωγή λειτουργεί το Ειδικό Δημοτικό

σχολείο.

Στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν δύο δημόσια Ινστιτούτα

Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού.

Στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνεται και η Σχολή Αστυφυλάκων

Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 7 χλμ. δυτικά της πόλης και εδρεύει σε

σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Σημαντικό κομμάτι για την πόλη της Κομοτηνής, αποτελεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης, το οποίο ανέδειξε την πόλη σε πανεπιστημιακή έδρα με εννέα τμήματα και με δύναμη
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10.000 φοιτητές. Το πανεπιστήμιο έχει επιφέρει πολλές θετικές συνέπειες στην αστική περιοχή

της Κομοτηνής και βοήθησε την ανάπτυξη και εξάπλωσή της.

Αθλητισμός

Όσον αφορά στον αθλητισμό, στην Κομοτηνή υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις

για τη διεξαγωγή διαφόρων αθλημάτων και δραστηριοποιούνται πολλοί αθλητικοί σύλλογοι.

Υπάρχει επίσης καθιερωμένη συνεργασία με το πανεπιστημιακό τμήμα των ΤΕΦΑΑ, τα σχολεία

της περιοχής και τα  προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Οι σπουδαιότερες  αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κομοτηνής είναι το ΔΑΚ

(Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής - έδρα του Πανθρακικού), το Πανθρακικό Στάδιο

(προπονητικό), το Υπαίθριο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο (ΒΑ του κέντρου), το Δημοτικό

Κλειστό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο και το σύμπλεγμα αθλητικών εγκαταστάσεων του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Κλειστό Γυμναστήριο και κολυμβητήριο) ενώ η ορεινή περιοχή

στα βόρεια της πόλης προσφέρεται για mountain-biking, trekking και εκτός δρόμου οδήγηση.

Πολιτισμός

Η πόλη της Κομοτηνής, ως πόλη των θρύλων, της πολυπολιτισμικότητας, του ιστορικού

συναπαντήματος πολιτισμών, θρησκειών, ανθρώπων και χάρη στην κεντρική γεωγραφική της

θέση και στη σημασία της ως διοικητικό κέντρο αναπτύχθηκε διατηρώντας στο ακέραιο την

ιστορία και τον πολιτισμό της με σημαντικά μνημεία και αξιοθέατα που το αποδεικνύουν.

Στην πολιτιστική ανάπτυξη συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι φορείς, σύλλογοι και

σωματεία που δραστηριοποιούνται στην πόλη και με ποικίλες εκδηλώσεις κρατάνε ζωντανή την

παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Οι σημαντικότεροι φορείς είναι η

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού Κομοτηνής και το

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής το οποίο αποτελεί ζωτικό φορέα καλλιτεχνικής και

πνευματικής καλλιέργειας της πόλης.

Αρκετοί είναι και οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται και πραγματοποιούν διάφορες

εκδηλώσεις και διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στην πολιτιστική, ψυχαγωγική και εν γένει

κοινωνική ζωή της πόλης της Κομοτηνής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πολιτιστικές

εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη πόλη της Κομοτηνής κάθε χρόνο: Ελευθέρια Κομοτηνής,

Επέτειος της μάχης του Οχυρού της Νυμφαίας, το Φεστιβάλ Μουσικής και Μπύρας,

Χελιδονίσματα, Μωμογέρια κ.α.
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Στη πόλη της Κομοτηνής υπάρχουν σημαντικά κτήρια που αποτελούν μέρος της

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Τα

σπουδαιότερα εξ αυτών είναι το Βυζαντινό Φρούριο, ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Νέο

Τέμενος, το Παλαιό Τέμενος, ο Πύργος του Ρολογιού, το αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο

Καραθεοδωρή, το Λαογραφικό Μουσείο, το Εκκλησιαστικό Μουσείο (Ιμαρέτ), το Αρχοντικό

Σκουτέρη, το Κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού,  η Δημοτική Παπαδριέλλειος Πινακοθήκη και το

Μέγαρο Τσανακλή.

Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι στην πόλη της Κομοτηνής, υφίσταται  το Μεγάρο

Μουσικής Κομοτηνής, το οποίο είναι ένα από τα τρία που διαθέτει η χώρα μας και προάγει μέσω

της τέχνης την πνευματική καλλιέργεια των πολιτών της περιοχής αλλά και γενικότερα των

ξένων θεατών που προσελκύει από τις γειτονικές χώρες.

6.8 Δράσεις έξυπνης πόλης στην Κομοτηνή

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι θεσμικοί παράγοντες της πόλης της Κομοτηνής, καθώς

δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί  και πολίτες έχουν συνεργαστεί στενά για να βρουν λύσεις στα

τοπικά προβλήματα και ολοένα και πιο πολύ συμμετέχουν σε δράσεις ανάδειξης καινοτόμων

ιδεών και  ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών για έξυπνες πόλεις.

Μια από αυτές τις δράσεις είναι αυτό που διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2018, η Κεντρική

Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Μαραθωνίου Καινοτομίας για τις

έξυπνες πόλεις που είχε διοργανώσει τον Μάιο του 2017 (ΚΕΔΕ City Challenge Smartcity),

το 2ο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυπνες Πόλεις και τον Ψηφιακό

Μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά ομάδες από όλη την Ελλάδα, στον Μαραθώνιο που

πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου του 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με Δήμους

διοργάνωσε 16 τοπικά εργαστήρια City Labs σε ισάριθμες πόλεις, στα οποία ομάδες από την

περιφέρεια  μπόρεσαν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. City labs που έχουν ως στόχο την

εσωτερική ανάπτυξη των πόλεων μέσα από την υλοποίηση εφαρμογών, με την χρήση

νέων τεχνολογιών έγιναν στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδος, Πάτρα, Τρίπολη, Σάμος,
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Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Τρίκαλα, Σύρος, Χαλκίδα, Λαμία, Κως. Ανάμεσα σε

αυτές τις πόλεις που συμμετείχαν  βρισκόταν και η Κομοτηνή.

Στο CityLab της Κομοτηνής που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου, με τη συμμετοχή των

νέων προγραμματιστών, φοιτητών, μαθητών, ιδιωτών από την ευρύτερη περιοχή καθώς και

εκπροσώπων του Δήμου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρουσιάστηκαν

καινοτόμες ιδέες και συστήματα για τη βελτίωση της πόλης.

Η Κομοτηνή θεωρείται από τις πιο προσβάσιμες πόλεις στην Ελλάδα για άτομα με

κινητικά προβλήματα, γεγονός που αποδίδεται στις προσπάθειες του Συλλόγου Ατόμων με

Κινητικά Προβλήματα "Περπατώ" και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν φροντίσει για την

απρόσκοπτη μετακίνηση όλων, και με την αστική συγκοινωνία.

Ένα παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία του Δήμου Κομοτηνής με τον Σύλλογο Ατόμων

με Κινητικά Προβλήματα & Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» και αφορά την υλοποίηση του

νέου έξυπνου χρηστικού εργαλείου, της διαδικτυακής εφαρμογής, "Access4kom". Με την οποία

έγινε χαρτογράφηση της πόλης που συμπεριλάμβανε όλες τις ράμπες και τους ποδηλατοδρόμους

ενώ στο μέλλον θα συμπεριληφθούν και άλλες τοποθεσίες, όπως δημόσιες υπηρεσίες φαρμακεία

και επιχειρήσεις.

Μέσω της ιστοσελίδας www.Access4kom.gr, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από το

χάρτη το σημείο που βρίσκονται και το σημείο που θέλουν να μετακινηθούν και η εφαρμογή θα

τους "οδηγήσει" στη συνέχεια, στην πιο προσβάσιμη διαδρομή.

Άλλο σημαντικό έργο, στην πόλη της Κομοτηνής που αφορά την παροχή καινοτόμων και

έξυπνων υπηρεσιών στους πολίτες είναι αυτό που υλοποιείται από την εταιρεία Αστικά ΚΤΕΛ

Α.Ε. η οποία έχει συμβληθεί ως φορέας παροχής συγκοινωνιακού έργου με το Δήμο Κομοτηνής.

Ο στόλος  οχημάτων που διαθέτει σήμερα  είναι προσβάσιμα κατά ένα ποσοστό της τάξης του

80% σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.

Οι εταιρεία επενδύοντας συνέχεια στην καινοτομία και στις τεχνολογικές εξελίξεις, έχει

θέσει σε εφαρμογή από το 2007 τις έξυπνες στάσεις, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των

επιβατών στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή τους όσον αφορά την εκτέλεση των

δρομολογίων και τους αυτόματους πωλητές εισιτηρίων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης

πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτύου στο σύνολο των επιβατών και μέσω μίας offline

εφαρμογής, για κινητά τηλέφωνα και tablet, οι χρήστες λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό

χρόνο.
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7. Μεθοδολογία της έρευνας

Η μεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής προσπάθειας του

ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους, στις

τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνας

του (Δημητρόπουλος, 2004).

Στην παρούσα έρευνα η μέθοδος που υιοθετήθηκε ήταν η ποσοτική πρωτογενής έρευνα

με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων έγινε με την

χρήση του προγράμματος Microsoft Office Excel 2007.

7.1 Το δείγμα της έρευνας

Ως δείγμα, επελέγησαν οι πολίτες της Κομοτηνής, η αιρετή διοίκηση της πόλης και τα

στελέχη που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής και κατείχαν θέση προϊσταμένου

διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος.

Για την συγκρότηση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ποσοστώσεων

(quota sampling).

Το σύνολο των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους πολίτες της πόλης της

Κομοτηνής είναι διακόσια (200), στους αιρετούς του Δήμου Κομοτηνής διανεμηθήκαν σαράντα

δύο (42) ερωτηματολόγια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 100% των μελών του Δημοτικού

Συμβουλίου και στα στελέχη του Δήμου Κομοτηνής που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Δήμου,

(8 Διευθύνσεις, 31 Τμήματα και ένα Αυτοτελές Γραφείο) διανεμήθηκαν σαράντα (40)

ερωτηματολόγια. Τελικά το ερωτηματολόγιο παρελήφθη συμπληρωμένο από 145 πολίτες, 25

αιρετούς και 35 στελέχη του Δήμου Κομοτηνής.  Η ανταπόκριση που ανήλθε στο 51,25%,

αποτελεί ποσοστό σημαντικό και επαρκές με βάση αντίστοιχες μελέτες που συναντώνται στην

βιβλιογραφία.

Σημαντικό στοιχείο για τον υψηλό βαθμό ανταπόκρισης στην συμπλήρωση του

ερωτηματολογίου αποτέλεσε και το γεγονός της ανωνυμίας των συμμετεχόντων που διασφάλιζε

την απρόσκοπτη και ειλικρινή συμπλήρωση τους.
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7.2 Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας

Στην ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε δομημένο

ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις που

αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτώμενου όπως το φύλο, η ηλικία, το

μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα και την ιδιότητα. Το δεύτερο μέρος περιείχε γενικές ερωτήσεις

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και ενδεικτικές δράσεις που αντιστοιχούν στους τρείς τομείς

εφαρμογών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το τρίτο μέρος περιείχε γενικές ερωτήσεις σχετικές με τις

έξυπνες πόλεις και ακολουθούσαν ενδεικτικές δράσεις για τη μετατροπή της πόλης της

Κομοτηνής σε «Έξυπνη πόλη».

Συγκεκριμένα για την μέτρηση του οράματος της τοπικής κοινωνίας της πόλης της

Κομοτηνής χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός προτάσεων που σχεδιάστηκαν από την ερευνήτρια.

Οι παραπάνω προτάσεις απαντήθηκαν σε επταβάθμια  κλίμακα τύπου Likert με την εξής

διαβάθμιση: 1= «Καθόλου», 2=«Πολύ λίγο», 3=«Λίγο», 4= «Μέτρια», 5= «Αρκετά» 6= «Πολύ»,

7=«Πάρα πολύ».

7.3 Η διαδικασία της έρευνας

Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την:

Α. Σύνταξη του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2018 με βάση τις ανάγκες του

ερευνητικού σκοπού και για την δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν γνωστές και αποδεκτές από

την βιβλιογραφία κλίμακες μέτρησης.

Β. Ιδιόχειρη διανομή στους πολίτες της πόλης της Κομοτηνής, στους αιρετούς του Δήμου

Κομοτηνής και στα στελέχη του Δήμου Κομοτηνής

Η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε από την ερευνήτρια σε έντυπη μορφή στους

πολίτες της Κομοτηνής  και  πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του ΚΕΠ που βρίσκεται στην

κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, τυχαίες μέρες και ώρες εντός τριών εβδομάδων με έναρξη την

10 Σεπτέμβριου του 2018 και λήξη την 29 Σεπτεμβρίου του 2018. Στην πρώτη σελίδα του
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γινόταν αναφορά στον σκοπό της έρευνας ενώ οδηγίες και εξηγήσεις δόθηκαν επιτόπου σε

αυτούς που τις είχαν ανάγκη.

Η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε σε έντυπη μορφή και στους αιρετούς του Δήμου

Κομοτηνής, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2018.

Η διανομή στους υπαλλήλους του Δήμου Κομοτηνής έγινε σε έντυπη μορφή, την 7

Σεπτεμβρίου του 2018. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 8 Διευθύνσεις του

Δήμου Κομοτηνής, στα ανάλογα Τμήματα της κάθε διεύθυνσης και στο Αυτοτελές Γραφείο

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και δόθηκε σε κάθε στέλεχος ξεχωριστά.

Γ. Παροχή χρόνου για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

Δόθηκε στους αιρετούς και στα στελέχη του Δήμου Κομοτηνής χρόνος μίας εβδομάδας

προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο απρόσκοπτα και χωρίς να επηρεαστούν οι

εργασιακές τους υποχρεώσεις.

Δ. Παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων

Η παραλαβή των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους πολίτες έγινε από την

ερευνήτρια την ίδια ώρα που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Η παραλαβή των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής έγινε από την ερευνήτρια στον χώρο εργασίας του κάθε

συμμετέχοντα σε τυχαία σειρά.

Η παραλαβή των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στα στελέχη του Δήμου

Κομοτηνής  έγινε από την ερευνήτρια στον χώρο εργασίας του κάθε συμμετέχοντα σε τυχαία

σειρά.

7.4 Αποτελέσματα της έρευνας

7.4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά και ιδιότητα  συμμετεχόντων

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η ιδιότητα των συμμετεχόντων, όπως αυτά

προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, παρουσιάζονται παρακάτω.
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Φύλο

Από τους συνολικά 205 συμμετέχοντες, οι 117 είναι άνδρες (ποσοστό 57,07%) και οι 88

είναι γυναίκες (ποσοστό 42,93%).

Γράφημα 7.1
Κατανομή συμμετεχόντων ανά φύλο

Φύλλο

Άνδρας; 57,07%

Γυναίκα; 42,93%

Άνδρας

Γυναίκα

Ηλικία

Αναφορικά με την ηλικία, το 11,71 % των συμμετεχόντων είναι κάτω των τριάντα πέντε

ετών ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (35,12%) ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 46-55 ετών και

έπονται οι συμμετέχοντες με ηλικία 36-45 ετών (29,27%).

Γράφημα 7.2
Κατανομή συμμετεχόντων ανά ηλικία

Ηλικία

<=35
11,71%

36-45
29,27%

46-55
35,12%

56=>
23,90%

<=35

36-45

46-55

56=>
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Μορφωτικό επίπεδο

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, όπως προκύπτει και από το

σχετικό γράφημα, η πλειοψηφία τους ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (40,98%),ενώ και το ποσοστό

των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών (15,61%) είναι υψηλό.

Γράφημα 7.3
Κατανομή συμμετεχόντων ανά μορφωτικό επίπεδο

Μορφωτικό Επίπεδο

Δημοτικό/Γυμνάσιο
11,71%

Λύκειο
31,71%

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
40,98%

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό
15,61%

Δημοτικό/Γυμνάσιο

Λύκειο

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

Ιδιότητα

Στο γράφημα παρουσιάζεται η σύνθεση του δείγματος των συμμετεχόντων αναφορικά με

την ιδιότητα τους. Όπως είναι λογικό οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πολίτες (70,73%) και

οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες, αιρετοί και στελέχη, έχουν περίπου ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην

έρευνα.

Γράφημα 7.4
Κατανομή συμμετεχόντων ανά ιδιότητα

Ιδιότητα

Πολίτες
70,73%

Αιρετοί
12,20%

Στελέχη
17,07%

Πολίτες

Αιρετοί

Στελέχη
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Ετήσιο οικογενειακό συνολικό εισόδημα

Τέλος, στο γράφημα 7.5 εμφανίζεται το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των

συμμετεχόντων, με το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (61,95%) να είναι από 9.000€

μέχρι 25.000 €, ακολουθούν οι 25.001 € μέχρι 42.000 €με ποσοστό (20%), και με λιγότερο

ποσοστό (11,22%) να είναι οι συμμετέχοντες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι  9.000 €.

Γράφημα 7.5
Κατανομή συμμετεχόντων ανά ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Εισόδημα

<=9.000€
11,22%

9.001€-25.000€
61,95%

25.001€-42.000€
20,00%

42.001€=>
6,83%

<=9.000€

9.001€-25.000€

25.001€-42.000€

42.001€=>

7.4.2 Γενικά αποτελέσματα έρευνας

Ανάλυση αποτελεσμάτων μ.ο. βαθμολογίας προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης

Στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που

συγκέντρωσε, από τους συμμετέχοντες, η κάθε πρόταση που αφορά τις προτεραιότητες της

βιώσιμης ανάπτυξης.

Πίνακας 7.1
Μέσοι όροι βαθμολόγησης προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης  από την τοπική κοινωνία

Π
ρο

τε
ρα

ιό
τη

τε
ς

Βιώσιμη ανάπτυξη Μ.Ο.

Πρόταση 6 Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης; 5,10

Πρόταση 7 Πιστεύετε ότι θα ωφελούσε ένα οργανωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου; 6,01

Πρόταση 8
Θεωρείτε σημαντική την ενθάρρυνση από την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε ο τοπικός πληθυσμός να

αναμειχθεί σε θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής;
5,91

Πρόταση 9
Πόσο σημαντική θεωρείται για τη πόλη σας τη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης

«Περιβάλλον»;
6,11

Πρόταση 10 Πόσο σημαντική θεωρείται για τη πόλη σας  τη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης «Κοινωνία»; 6,06

Πρόταση 11 Πόσο σημαντική θεωρείται για τη πόλη σας τη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης «Οικονομία»; 6,08



47

Αναφορικά με τις αντιλήψεις των ερωτώμενων, για το πόσο εξοικειωμένοι είναι με την

έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτουν στον τομέα αυτό,

την υψηλότερη βαθμολογία σημειώνει η πρόταση (9), γεγονός που καταδεικνύει ότι η τοπική

κοινωνία σκέφτεται μακροπρόθεσμα τοποθετώντας την συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης

«περιβάλλον» ως κυρίαρχη σε σχέση με τις δύο άλλες συνιστώσες.

Γράφημα 7.6
Μέσοι όροι βαθμολόγησης συνιστωσών βιώσιμης ανάπτυξης

Την χαμηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει η πρόταση (6) που αφορά την εξοικείωση

των συμμετεχόντων με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί

έκπληξη λόγω της πολυπλοκότητας της έννοιας και ως εκ τούτου της αδυναμίας της τοπικής

κοινωνίας να την κατανοήσει πλήρως

Ανάλυση αποτελεσμάτων μ.ο. βαθμολογίας δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης

Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που έλαβε από τους

συμμετέχοντες, η κάθε πρόταση που αφορά τις δράσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πίνακας 7.2
Μέσοι όροι βαθμολόγησης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης από την τοπική κοινωνία

Δρ
άσ

ει
ς

Βιώσιμη ανάπτυξη Μ.Ο.

Πρόταση 12 Διαχείριση απορριμμάτων 6,26

Πρόταση 13 Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών 6,32

Πρόταση 14 Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του «αστικού νερού» με στόχο τη

μείωση της κατανάλωσης και την ορθολογική τους χρήση
6,13

Πρόταση 15 Χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό ιστό 6,00
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Πρόταση 16 Ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης 5,86

Πρόταση 17 Διαχείριση της κυκλοφορίας 5,74

Πρόταση 18 Κατάρτιση των πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών 5,89

Πρόταση 19 Ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και διαφάνεια στις διαδικασίες του

Δήμου
5,74

Πρόταση 20 Η Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και

αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
5,65

Πρόταση 21 Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 6,10

Πρόταση 22
Εξασφάλιση της στήριξης των κοινωνικά αδύναμων πολιτών, με τη διεύρυνση του

δικτύου κοινωνικής φροντίδας, σε νέες υποδομές, προγράμματα-δίκτυα και

καινοτόμες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας

5,90

Πρόταση 23 Τοπική ανάπτυξη, στηριγμένη στη συνεργασία όλων των φορέων της ευρύτερης

περιοχής και στην αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών της πηγών
6,02

Πρόταση 24 Υποστήριξη από τον δήμο, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 5,95

Πρόταση 25 Δράσεις ανάδειξης και προβολής της πόλης  ως Τουριστικού και Πολιτιστικού

Προορισμού
5,99

Σχετικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για τις ενδεικτικές δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης,

στις σημαντικότερες συγκαταλέγονται η «Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών», η

«Διαχείριση απορριμμάτων» και η «Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του «αστικού

νερού» με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την ορθολογική τους χρήση».

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν την συνιστώσα

«περιβάλλον» αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την

προστασία και την διαφύλαξη του.

Στον αντίποδα τις χαμηλότερες βαθμολογίες λαμβάνουν οι προτάσεις (20) και (19) που

ανήκουν στην συνιστώσα «Κοινωνία» και αφορούν τη « Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς

αποκλεισμούς, συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα» και

την «Ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και διαφάνεια στις διαδικασίες του Δήμου»

αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παρότι αναφέρονται στην

δημοκρατική διακυβέρνηση και την διαφάνεια εντούτοις η τοπική κοινωνία φαίνεται να τα

αξιολογεί ως λιγότερο σημαντικά. Το εύρημα αυτό, αξίζει να διερευνηθεί στην συνέχεια

εξετάζοντας εάν συναρτάται ή όχι με την ιδιότητα των συμμετεχόντων.
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Ανάλυση αποτελεσμάτων μ.ο. βαθμολογίας προτεραιοτήτων «έξυπνης πόλης»

Ακολούθως, στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που έλαβε

από τους συμμετέχοντες, η κάθε πρόταση για τις προτεραιότητες της «έξυπνης πόλης».

Πίνακας 7.3
Μέσοι όροι βαθμολόγησης προτεραιοτήτων «έξυπνης πόλης» από την τοπική κοινωνία

Π
ρο

τε
ρα

ιό
τη

τε
ς

Έξυπνες πόλεις Μ.Ο.

Πρόταση

26
Πόσο  εξοικειωμένοι είστε  με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 5,11

Πρόταση

27 Πόσο σημαντική είναι η έννοια της «Έξυπνης πόλης» για εσάς; 5,83

Πρόταση

28
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί η έξυπνη πόλη να σας προσφέρει «Άνεση

και ευκολία μέσω αυτοματισμού»;
5,92

Πρόταση

29
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί η έξυπνη πόλη να σας προσφέρει

«Ασφάλεια μέσω έξυπνων εφαρμογών»;
5,96

Πρόταση

30
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί η έξυπνη πόλη να σας προσφέρει

«Οικονομία μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας»;
6,20

Η πρόταση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και αποτυπώνει την

πρωταρχική προτεραιότητα των ερωτώμενων σχετικά με τις έξυπνες πόλεις είναι η (30) που

αφορά την «Οικονομία μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας». Το εύρημα αυτό δείχνει

κατά την άποψη μας αφενός την εξοικείωση των ερωτώμενων με τέτοιου είδους τεχνολογίες

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, που πλέον αποτελούν μέρος της άμεσης

καθημερινότητας τους και αφετέρου το ενδιαφέρον τους για εξοικονόμηση ενέργειας που

ουσιαστικά μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρημάτων.

Την χαμηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει η πρόταση (26) που αφορά την εξοικείωση

της τοπικής κοινωνίας γενικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, γεγονός που

πιθανόν να οφείλεται στην σχετικά περιορισμένη εφαρμογή δράσεων έξυπνης πόλης στην

Κομοτηνή.

Η απεικόνιση των ανωτέρω φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί:
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Γράφημα 7.7
Μέσοι όροι βαθμολόγησης προτεραιοτήτων «έξυπνης πόλης»

Ανάλυση αποτελεσμάτων μ.ο. βαθμολογίας δράσεων έξυπνης πόλης

Τέλος στον πίνακα 7.4 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που έλαβε, από

τους συμμετέχοντες, η κάθε πρόταση που αφορά τις δράσεις της «έξυπνης πόλης».

Πίνακας 7.4
Μέσοι όροι βαθμολόγησης δράσεων «έξυπνης πόλης», από την τοπική κοινωνία

Δρ
άσ

ει
ς

Έξυπνες πόλεις Μ.Ο.

Πρόταση 31
Online σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων (με αισθητήρες πληρότητας) και

στόλου απορριμματοφόρων(gps)
5,97

Πρόταση 32 Δράσεις ενθάρρυνσης- ενημέρωσης πολιτών με τηλε-εκπαίδευση για την ανακύκλωση 5,86

Πρόταση 33 Online σύστημα μετρήσεων της ποιότητας του πόσιμου νερού και παρακολούθηση

πιθανών διαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης με κατάλληλους αισθητήρες
6,21

Πρόταση 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια 6,24

Πρόταση 35 Εφαρμογή καταγραφής πορείας ποδηλάτη και υποβολής αναφορών 5,20

Πρόταση 36 Αισθητήρες για θέσεις παρκινγκ αυτοκινήτων με ενημέρωση και καθοδήγηση οδηγών

σε ελεύθερες θέσεις
5,72

Πρόταση 37 Έξυπνες πινακίδες ενημέρωσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 5,86

Πρόταση 38 Υλοποίηση ασύρματου δικτύου ελεύθερης  ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε

κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια
5,95
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Πρόταση 39 Μετατροπή της παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε ηλεκτρονικές και

προσβασιμότητα σε αυτές από όλους τους πολίτες από τον ιστότοπο του δήμου
6,12

Πρόταση 40 Σύστημα  On line παρακολούθησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του δήμου 5,33

Πρόταση 41
Ανάπτυξη και εφαρμογή σελίδας ανοιχτού διαλόγου  από το δήμο με δυνατότητα

συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και

δράσεων της πόλης τους ( e- dialogos)

5,61

Πρόταση 42
Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται

στη χρήση δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού( Πλατφόρμα Ασύγχρονης

Τηλεκπαίδευσης)

5,69

Πρόταση 43 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την συμμετοχή των πολιτών (ιδίως των νέων)

αναφορικά με την παραγωγή εφαρμογών έξυπνης πόλης
5,81

Πρόταση 44 Υλοποίηση συστημάτων τηλεπρόνοιας/τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη ευπαθών

κοινωνικών ομάδων πολιτών ( με κινητικά προβλήματα, Αλτσχάιμερ κλπ.)
6,12

Πρόταση 45 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού 5,97

Πρόταση 46 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. 6,47

Πρόταση 47 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης της προθερμοκοίτισης

επιχειρηματικών ιδεών
5,71

Πρόταση 48 Προβολή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας από τον ιστότοπο του δήμου 5,95

Οι ενδεικτικές δράσεις «έξυπνης πόλης», που αξιολογήθηκαν ως σημαντικότερες από

τους συμμετέχοντες, είναι αυτές που αναφέρονται στις προτάσεις (33),  (34) και  (46).

Αξιοσημείωτο και αναπάντεχο είναι το γεγονός ότι την υψηλότερη βαθμολογία

συγκέντρωσε η πρόταση (46) «Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης

πυρκαγιών», γεγονός  που πιθανόν να οφείλεται στο ότι κατά την περίοδο διανομής και

συμπλήρωσης των ερωτηματολόγιων βρίσκονταν σε εξέλιξη οι πυρκαγιές στον Νομό Αττικής με

τις γνωστές σε όλους τραγικές συνέπειες. Καταγράφηκε  έτσι ανέλπιστα κάτι που δεν αφορά

άμεσα την παρούσα εργασία αλλά αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι δηλαδή η κοινή γνώμη μπορεί

να επηρεαστεί βαθιά και απότομα από τραγικά γεγονότα. Από την άλλη, οι επιλογές για

υψηλότερη βαθμολόγηση στην «εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια» (34) και

«Online σύστημα μετρήσεων της ποιότητας του πόσιμου νερού και παρακολούθηση πιθανών

διαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης με κατάλληλους αισθητήρες» (33), ήταν αναμενόμενες

αφού αναφέρονται στην εξοικονόμηση πόρων και χρήματος αλλά και στο βασικό για την ζωή

αγαθό, το νερό.

Τέλος, τις χαμηλότερες βαθμολογίες με μεγάλη σχετικά διαφορά, έλαβαν οι προτάσεις

(35) «εφαρμογή καταγραφής πορείας ποδηλάτη και υποβολής αναφορών» και (40) «σύστημα on
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line παρακολούθησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου», γεγονός που υποδηλώνει

ότι οι ερωτώμενοι τοποθετούν σε άμεση προτεραιότητα δράσεις που θεωρούν ζωτικές για την

καθημερινότητα τους ενώ σε πολύ χαμηλή δράσεις που εντάσσουν σε τομείς περισσότερο

θεωρητικούς παρά ουσιαστικούς.

7.4.3 Αποτελέσματα  με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που

συγκέντρωσε, με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων, η κάθε πρόταση που αφορά τις

προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης.

Πίνακας 7.5
Μέσοι όροι βαθμολόγησης προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Από την βαθμολόγηση των προτάσεων προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται

εύκολα διακριτό ότι η εξοικείωση με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αρκετά χαμηλή

Βιώσιμη ανάπτυξη

Προτεραιότητες

Πολίτες Αιρετοί Στελέχη

πρόταση 6 Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης; 4,68 5,56 5,06

πρόταση 7
Πιστεύετε ότι θα ωφελούσε ένα οργανωμένο πρόγραμμα

βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου;
5,89 6,12 6,03

πρόταση 8

Θεωρείτε σημαντική την ενθάρρυνση από την τοπική

αυτοδιοίκηση ώστε ο τοπικός πληθυσμός να αναμειχθεί σε

θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής;

5,85 5,84 6,03

πρόταση 9
Πόσο σημαντική θεωρείτε για τη πόλη σας τη συνιστώσα της

βιώσιμης ανάπτυξης «Περιβάλλον»;
6,14 5,96 6,23

πρόταση 10
Πόσο σημαντική θεωρείτε για τη πόλη σας  τη συνιστώσα της

βιώσιμης ανάπτυξης «Κοινωνία»;
5,96 5,96 6,26

πρόταση 11
Πόσο σημαντική θεωρείτε για τη πόλη σας τη συνιστώσα της

βιώσιμης ανάπτυξης «Οικονομία»;
6,02 5,92 6,29

Μ.Ο. 5,76 5,89 5,98
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και στις τρεις κατηγορίες των συμμετεχόντων ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι

οι αιρετοί δηλώνουν πιο εξοικειωμένοι από τα στελέχη του Δήμου. Οι πολίτες της Κομοτηνής

εξάλλου δίνουν  στην πρόταση αυτή την χαμηλότερη συνολικά βαθμολογία ενώ τα στελέχη του

Δήμου ακολουθούν.

Γράφημα 7.8
Βαθμολόγηση πρότασης 6 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Οι πολίτες επιλέγουν να δώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στην πρόταση (9)

καθιστώντας την συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης «Περιβάλλον» επικρατούσα στην

συνείδηση τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καταλυτικά την

καθημερινότητα των πολιτών εντούτοις αυτοί δίνουν στην συνιστώσα «Οικονομία» χαμηλότερη

βαθμολογία σκεφτόμενοι μακροπρόθεσμα και κοιτώντας με αισιοδοξία το μέλλον.

Οι αιρετοί επιλέγουν να δώσουν την υψηλότερη βαθμολογία τους στην πρόταση (7) η

οποία αναφέρεται στην ωφέλεια ενός οργανωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης για την

πόλη της Κομοτηνής. Η επιλογή τους αυτή μπορεί να συνδέεται με την συνειδητοποίηση από την

πλευρά τους ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν στόχοι που έχουν τεθεί στον τομέα αυτό χωρίς

την απαιτούμενη οργάνωση και το απαραίτητα προγράμματα και εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση η

αντίληψη που εκφράζεται αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την γενικότερη ανάπτυξη της πόλης.

Τέλος, τα ερωτώμενα στελέχη του Δήμου Κομοτηνής δίνουν υψηλότερες βαθμολογίες

από τους πολίτες και τους αιρετούς σε όλες σχεδόν τις προτάσεις ενώ ως σημαντικότερη

θεωρούν για τη πόλη τους τη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης «Οικονομία».

Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Στον πίνακα 7.6 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που συγκέντρωσε, με

βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων, η κάθε πρόταση που σχετίζεται με τις δράσεις βιώσιμης
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ανάπτυξης.

Πίνακας 7.6
Μέσοι όροι βαθμολόγησης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Βιώσιμη ανάπτυξη

Δράσεις

Πολίτες Αιρετοί Στελέχη

πρόταση 12 Διαχείριση απορριμμάτων 6,20 6,00 6,57

πρόταση 13 Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών 6,13 6,20 6,63

πρόταση 14

Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του «αστικού

νερού» με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την

ορθολογική τους χρήση

5,97 6,08 6,34

πρόταση 15 Χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό ιστό 5,97 5,72 6,31

πρόταση 16
Ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων

μετακίνησης 5,77 5,52 6,29

πρόταση 17 Διαχείριση της κυκλοφορίας 5,88 5,08 6,26

πρόταση 18 Κατάρτιση των πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών 6,36 5,24 6,06

πρόταση 19
Ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και διαφάνεια

στις διαδικασίες του Δήμου
5,80 5,52 5,89

πρόταση 20

Η Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς,

συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε

όλα τα επίπεδα

5,61 5,40 5,94

πρόταση 21
Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για την αντιμετώπιση

φυσικών καταστροφών
6,08 5,68 6,54

πρόταση 22

Εξασφάλιση της στήριξης των κοινωνικά αδύναμων πολιτών,

με τη διεύρυνση του δικτύου κοινωνικής φροντίδας, σε νέες

υποδομές, προγράμματα-δίκτυα και καινοτόμες υπηρεσίες

κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας

5,87 5,84 6,00

πρόταση 23

Τοπική ανάπτυξη, στηριγμένη στη συνεργασία όλων των

φορέων της ευρύτερης περιοχής και στην αξιοποίηση όλων

των πλουτοπαραγωγικών της πηγών

5,93 5,84 6,29

πρόταση 24
Υποστήριξη από τον δήμο, της καινοτομίας και της

επιχειρηματικότητας
5,86 5,92 6,06

πρόταση 25
Δράσεις ανάδειξης και προβολής της πόλης  ως Τουριστικού

και Πολιτιστικού Προορισμού
5,94 5,76 6,29

Μ.Ο. 5,95 5,70 6,25

Αναφορικά με τις απόψεις των πολιτών για τις ενδεικτικές δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης,

ως σημαντικότερη θεωρείται η «κατάρτιση των πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών».
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Καταδεικνύεται έτσι ότι οι πολίτες έχουν πλέον συνείδηση της αναγκαιότητας της κατάρτισης

στην χρήση νέων τεχνολογιών και ουσιαστικά ζητούν από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να

τους εκπαιδεύσουν και να τους παράσχουν τα εφόδια για το μέλλον.

Ακολουθούν οι προτάσεις (12) και (13)  που αφορούν την «διαχείριση απορριμμάτων»

και την «ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών» αποτυπώνοντας για μία ακόμη φορά

την περιβαλλοντική ευαισθησία των κατοίκων της Κομοτηνής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι πολίτες δίνουν τις χαμηλότερες

βαθμολογίες στην «διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και

αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα» και την «ενίσχυση της δημοκρατικής

διακυβέρνησης και διαφάνεια στις διαδικασίες του Δήμου». Η χαμηλή αυτή βαθμολόγηση

σημαίνει προφανώς ότι οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε τέτοιου είδους «ξύλινες»

διατυπώσεις και θέσεις και απαιτούν δράσεις που θα βελτιώσουν άμεσα και αποτελεσματικά την

καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά τους οι αιρετοί βαθμολογούν ως  σημαντικότερες  ενδεικτικές δράσεις

βιώσιμης ανάπτυξης τις (12) και (13) και (14) οι οποίες αφορούν άμεσα το αστικό περιβάλλον

και τα προβλήματα (απορρίμματα, ανακύκλωση, υδάτινοι πόροι) που αυτό αντιμετωπίζει.

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι την χαμηλότερη βαθμολόγηση δίνουν στην «διαχείριση

της κυκλοφορίας» παρότι η κατάσταση σε κεντρικές περιοχές της πόλης είναι πλέον

απελπιστική. Μεγαλύτερη όμως ακόμη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι την δεύτερη

χαμηλότερη βαθμολόγηση λαμβάνει η «Κατάρτιση των πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών» η

οποία την ίδια στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολόγησης των πολιτών. Είναι προφανές

ότι η αιρετή διοίκηση της πόλης δεν έχει αντιληφθεί την ανάγκη και την επιθυμία της τοπικής

κοινωνίας για εκπαίδευση στην χρήση των νέων τεχνολογιών.

Τα στελέχη εκτός από τις προτάσεις (12) και (13) (που θεωρούνται ως οι πιο σημαντικές

και από τις υπόλοιπες κατηγορίες συμμετεχόντων) βαθμολογούν πολύ υψηλά και την πρόταση

(21) που αναφέρεται στην «Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για την αντιμετώπιση φυσικών

καταστροφών». Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει αφού τα στελέχη ως κατεξοχήν

τεχνοκρατικά όργανα του Δήμου, προφανώς έχουν εντοπίσει την έλλειψη ολοκληρωμένου

σχεδίου και εκδηλώνουν με τον τρόπο αυτό την ανησυχία τους.
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Γράφημα 7.9
Βαθμολόγηση πρότασης 12 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Πίνακας 7.10
Βαθμολόγηση πρότασης 13 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων
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Γράφημα 7.11
Βαθμολόγηση πρότασης 21 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Τέλος τα στελέχη δίνουν, όπως και οι πολίτες, την χαμηλότερη βαθμολογία τους στις

προτάσεις (19) και (20) εκφράζοντας προφανώς την ίδια στάση με αυτούς.

Γράφημα 7.12
Βαθμολόγηση πρότασης 19 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων
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Γράφημα 7.13
Βαθμολόγηση πρότασης 20 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Προτεραιότητες «έξυπνης πόλης»

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας, που

συγκέντρωσε, με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων, η κάθε πρόταση που αφορά τις

προτεραιότητες της «έξυπνης πόλης».

Πίνακας 7.7
Μέσοι όροι βαθμολόγησης προτεραιοτήτων «έξυπνης πόλης» με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Έξυπνες πόλεις

Προτεραιότητες

Πολίτες Αιρετοί Στελέχη

πρόταση 26
Πόσο  εξοικειωμένοι είστε  με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής

και Επικοινωνιών;
4,95 5,04 5,34

πρόταση 27 Πόσο σημαντική είναι η έννοια της «Έξυπνης πόλης» για εσάς; 5,70 5,64 6,14

πρόταση 28
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί η έξυπνη πόλη να σας

προσφέρει «Άνεση και ευκολία μέσω αυτοματισμού»;
5,79 5,96 6,00

πρόταση 29
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί η έξυπνη πόλη να σας

προσφέρει «Ασφάλεια μέσω έξυπνων εφαρμογών»;
5,88 5,80 6,20

πρόταση 30

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί η έξυπνη πόλη να σας

προσφέρει «Οικονομία μέσω συστημάτων εξοικονόμησης

ενέργειας»;

6,18 6,04 6,37

Μ.Ο. 5,70 5,70 6,01
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Από την βαθμολόγηση των προτάσεων προτεραιοτήτων «έξυπνης πόλης» προκύπτει ότι

οι απόψεις και των τριών κατηγοριών συμμετεχόντων συμπίπτουν.

Έτσι η πρόταση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, από όλες τις κατηγορίες

συμμετεχόντων, είναι η (30) η οποία αναφέρεται στην «Οικονομία μέσω συστημάτων

εξοικονόμησης ενέργειας», καταδεικνύοντας την ταυτόσημη στάση της τοπικής κοινωνίας για

ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Γράφημα 7.14
Βαθμολόγηση πρότασης 30 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Την χαμηλότερη  βαθμολογία, για όλες τις κατηγορίες, συγκέντρωσε η εξοικείωση με τις

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ασυνήθιστα χαμηλή κρίνεται η βαθμολόγηση

των στελεχών που λόγω της εργασίας τους και της θέσης αναμένονταν να ήταν υψηλότερη.

Πίνακας 7.15
Βαθμολόγηση πρότασης 26 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων



60

Δράσεις «έξυπνης πόλης»

Τέλος στον πίνακα 7.8 αποτυπώνονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που συγκέντρωσε,

με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων, η κάθε πρόταση που αφορά τις δράσεις της «έξυπνης

πόλης».

Πίνακας 7.8
Μέσοι όροι βαθμολόγησης δράσεων «έξυπνης πόλης» με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Έξυπνες πόλεις

Δράσεις

Πολίτες Αιρετοί Στελέχη

πρόταση 31
On line σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων (με

αισθητήρες πληρότητας) και στόλου απορριμματοφόρων(gps)
5,81 5,84 6,26

πρόταση 32
Δράσεις ενθάρρυνσης- ενημέρωσης πολιτών με τηλε-

εκπαίδευση για την ανακύκλωση
5,72 5,84 6,03

πρόταση 33

On line σύστημα μετρήσεων της ποιότητας του πόσιμου νερού

και παρακολούθηση πιθανών διαρροών νερού στο δίκτυο

ύδρευσης με κατάλληλους αισθητήρες

6,01 6,12 6,51

πρόταση 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια 6,09 6,20 6,43

πρόταση 35
Εφαρμογή καταγραφής πορείας ποδηλάτη και υποβολής

αναφορών
5,24 4,80 5,57

πρόταση 36
Αισθητήρες για θέσεις παρκινγκ αυτοκινήτων με ενημέρωση

και καθοδήγηση οδηγών σε ελεύθερες θέσεις
5,61 5,40 6,14

πρόταση 37 Έξυπνες πινακίδες ενημέρωσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 5,89 5,44 6,26

πρόταση 38

Υλοποίηση ασύρματου δικτύου ελεύθερης  ευρυζωνικής

πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους και

δημοτικά κτίρια

5,93 5,56 6,37

πρόταση 39

Μετατροπή της παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε

ηλεκτρονικές και προσβασιμότητα σε αυτές από όλους τους

πολίτες από τον ιστότοπο του δήμου

5,94 6,00 6,43

πρόταση 40
Σύστημα  On line παρακολούθησης συνεδριάσεων συλλογικών

οργάνων του δήμου
5,28 5,00 5,71

πρόταση 41

Ανάπτυξη και εφαρμογή σελίδας ανοιχτού διαλόγου  από το

δήμο με δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία

σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης

τους ( e- dialogos)

5,49 5,52 5,83

πρόταση 42

Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε οι

πολίτες να διευκολύνονται στη χρήση δημοτικών ψηφιακών

υπηρεσιών και εξοπλισμού( Πλατφόρμα Ασύγχρονης

5,62 5,44 6,00
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Τηλεκπαίδευσης)

πρόταση 43

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την συμμετοχή των

πολιτών (ιδίως των νέων) αναφορικά με την παραγωγή

εφαρμογών έξυπνης πόλης

5,68 5,64 6,11

πρόταση 44

Υλοποίηση συστημάτων τηλεπρόνοιας/τηλεπαρακολούθησης

για υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών ( με

κινητικά προβλήματα, Αλτσχάιμερ κλπ.)

5,95 6,12 6,29

πρόταση 45 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού 5,83 5,88 6,20

πρόταση 46
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης

πυρκαγιών.
6,34 6,32 6,74

πρόταση 47
Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης της

προθερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών
5,50 5,68 5,94

πρόταση 48
Προβολή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας από τον

ιστότοπο του δήμου
5,72 5,92 6,20

Από την βαθμολόγηση των προτάσεων δράσεων «έξυπνης πόλης» προκύπτει ότι οι

απόψεις και των τριών κατηγοριών συμμετεχόντων συμπίπτουν στα περισσότερα σημεία.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις (46), (33) και (34) λαμβάνουν από όλες τις κατηγορίες

συμμετεχόντων τις υψηλότερες βαθμολογίες, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι

πρωταρχικό ρόλο στην διαμόρφωση της στάσης τους διαδραματίζει η ασφάλεια και η διαχείριση

των προβλημάτων της καθημερινότητας τους. Ωστόσο τα στελέχη του Δήμου τοποθετούν στο

ίδιο επίπεδο και μία τέταρτη πρόταση (39) που αφορά την «Μετατροπή της παροχής των

υπηρεσιών του δήμου σε ηλεκτρονικές και προσβασιμότητα σε αυτές από όλους τους πολίτες

από τον ιστότοπο του δήμου». Η επιλογή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί τόσο ως συνειδητοποίηση

ότι ο τρόπος εξυπηρέτησης του πολίτη θα πρέπει να μετεξελιχθεί αφού ο σημερινός συντηρεί την

γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία του πολίτη όσο και ως ευκαιρία για την

απλοποίηση των διαδικασιών και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών. Σε κάθε όμως περίπτωση

υποδηλώνει την υποστήριξη των στελεχών στην χρήση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών.



62

Γράφημα 7.16
Βαθμολόγηση πρότασης 46 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Γράφημα 7.17
Βαθμολόγηση πρότασης 33 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων
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Πίνακας 7.18
Βαθμολόγηση πρότασης 34 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων

Τέλος, τις χαμηλότερες βαθμολογίες και από τις τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων

συγκέντρωσαν οι προτάσεις (35) «εφαρμογή καταγραφής πορείας ποδηλάτη και υποβολής

αναφορών» και (40) «σύστημα  on line παρακολούθησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων

του Δήμου», γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ερωτώμενοι στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν

την δύσκολη καθημερινότητα τους δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που θεωρούν

δευτερεύοντα
Γράφημα 7.19

Βαθμολόγηση πρότασης 35 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων
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Γράφημα 7.20
Βαθμολόγηση πρότασης 40 με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων
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8. Συμπεράσματα – Προτάσεις

8.1 Συμπεράσματα

Κρίνεται σκόπιμο, πριν ξεκινήσει η διατύπωση των συμπερασμάτων, να τονιστεί ότι η

παρούσα έρευνα διεξάγεται σε μία δύσκολη χρονική περίοδο για την χώρα μας και είναι πιθανόν

η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί να έχει επηρεάσει τις απόψεις και τις στάσεις των

συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της ιδιότητας

των συμμετεχόντων προκύπτει ότι :

 Μόνο το 11,71 % των συμμετεχόντων έχει ηλικία κάτω των τριάντα πέντε ετών. Αυτό

σημαίνει ότι έχει αποτυπωθεί η άποψη κυρίως μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων και εξηγεί

εν μέρει την χαμηλή τους εξοικείωση με τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και την

χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και  κάτοχοι

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών (56,59%), γεγονός που

αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος της έρευνας.

 Οι συμμετέχοντες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 € καταλαμβάνουν

ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (11,22%) καταδεικνύοντας το αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο

του δείγματος της έρευνας.

Από τα γενικά αποτελέσματα της έρευνας πηγάζουν τα παρακάτω συμπεράσματα :

 Η εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και

με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι σχετικά χαμηλή.

 Η τοπική κοινωνία σκέφτεται μακροπρόθεσμα και δίνει προτεραιότητα στην συνιστώσα

της βιώσιμης ανάπτυξης «περιβάλλον», επιλέγοντας ως κυρίαρχη σε σχέση με τις

συνιστώσες «κοινωνία» και «οικονομία».

 Η τοπική κοινωνία επιθυμεί η «έξυπνη πόλη» να της προσφέρει κυρίως «Οικονομία μέσω

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας» αποτυπώνοντας έτσι την προτεραιότητα της για

διασφάλιση ενεργειακών πόρων και εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος.
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 Οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, που προστατεύουν το περιβάλλον και διατηρούν το

υδατικό δυναμικό, αποτελούν της σημαντικότερες για την τοπική κοινωνία της

Κομοτηνής.

 Οι εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» που εξοικονομούν πόρους , χρήματα και διαχειρίζονται

το νερό αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές της τοπικής κοινωνίας. Παρότι αυτό κρίνεται

φυσιολογικό εντούτοις αποτυπώνει την εικόνα μιας τοπικής κοινωνίας που ακόμη

απασχολείται με την επίλυση βασικών θεμάτων της καθημερινότητας.

 Η  χρονική σύμπτωση, των καταστροφικών πυρκαγιών της Αττικής  με την περίοδο

διάθεσης και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ενδεχομένως οδήγησε την τοπική

κοινωνία στο να δώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο «Σύστημα έγκαιρης

προειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιών». Από το εύρημα αυτό προκύπτει ότι η

κοινή γνώμη μπορεί να επηρεαστεί βαθιά και καταλυτικά από τραγικά και απρόβλεπτα

γεγονότα.

Από τα αποτελέσματα με βάση την ιδιότητα (πολίτης, αιρετός, υπηρεσιακό στέλεχος) των

συμμετεχόντων εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:

 Η επιλογή των πολιτών να βαθμολογήσουν ως σημαντικότερη δράση βιώσιμης

ανάπτυξης την «κατάρτιση τους στη χρήση νέων τεχνολογιών», δείχνει ότι έχουν πλέον

συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον στηρίζεται  στις νέες τεχνολογίες και στην γνώση τους.

 Οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε ανούσιες και γενικόλογες θεωρήσεις της

πραγματικότητας και απαιτούν δράσεις που θα βελτιώσουν άμεσα και αποτελεσματικά

την καθημερινή τους ζωή.

 Οι αιρετοί έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός οργανωμένου

προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης.

 Η μεγαλύτερη εξοικείωση των αιρετών (σε σχέση με τους πολίτες και τα στελέχη) με την

έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, δείχνει την τάση τους να συνδέσουν την μελλοντική

εξέλιξη της πόλης με την βιωσιμότητα.

 Η αιρετή διοίκηση της πόλης δεν έχει αντιληφθεί την ανάγκη και την επιθυμία της

τοπικής κοινωνίας για εκπαίδευση στην χρήση των νέων τεχνολογιών.

 Τα στελέχη του Δήμου εμφανίζονται θετικά και πιστεύουν ότι το μέλλον της πόλης της
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Κομοτηνής βρίσκεται στην βιωσιμότητα και στις δυνατότητες που προσφέρει η

τεχνολογική πρόοδος.

 Τα στελέχη του Δήμου υποστηρίζουν την χρήση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών για την αποτελεσματική, αποδοτική και χωρίς ταλαιπωρία

εξυπηρέτηση του πολίτη.

8.2 Προτάσεις

Το κεντρικό εύρημα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι ότι  παρότι η

εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας με τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και των νέων

τεχνολογιών είναι σχετικά χαμηλή, εντούτοις τις θεωρούν πολύ σημαντικές για την Κομοτηνή

του μέλλοντος.

Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθούν στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας οι έννοιες

αυτές και να αξιοποιηθούν οι προοπτικές που δίνουν στην μελλοντική εξέλιξη της πόλης,

προτείνονται τα παρακάτω μέτρα:.

1. Η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με

στόχο την περαιτέρω εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας με τις έννοιες της βιώσιμης

ανάπτυξης και των νέων τεχνολογιών.

2. Η υιοθέτηση ενός οργανωμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για

την πόλη της Κομοτηνής.

3. Η εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας στην χρήση των νέων τεχνολογιών.

4. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό των παρεχόμενων

υπηρεσιών προς τον πολίτη.

5. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείριση των

διαθέσιμων πόρων να αποτελέσουν τους πυρήνες για την μετατροπή της Κομοτηνής

σε  «έξυπνη πόλη».

6. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών της «έξυπνης πόλης»

προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών κυρίως απέναντι σε

φυσικούς κινδύνους και καταστροφές.
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Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι χωρίς την συνεργασία και την συνεννόηση όλων

των μερών, η βιώσιμη ανάπτυξη της Κομοτηνής και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην

καθημερινή της λειτουργία, θα παραμείνουν απλά ένα ακόμα όραμα.
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας απευθυνόμενο σε πολίτες, αιρετούς και στελέχη του Δήμου
Κομοτηνής σχετικά με την διερεύνηση και την αποτύπωση του οράματος της τοπικής
κοινωνίας της Κομοτηνής για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της χρήσης νέων
τεχνολογιών και εφαρμογών που θα την μετατρέψουν σε «έξυπνη» πόλη.

Π.Μ.Σ.  Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

«Έξυπνες πόλεις για όλους. Όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της
Κομοτηνής»

Αγαπητή συμμετέχουσα/αγαπητέ συμμετέχοντα,Το παρόν ερωτηματολόγιο διανέμεται για τους σκοπούς δειγματοληπτικής έρευναςπου διενεργείται στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Έξυπνες
πόλεις για όλους. Όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Κομοτηνής» για τοΔιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη “Τοπική και ΠεριφερειακήΑνάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”.Σκοπός της εργασίας είναι η  μελέτη και η αποτύπωση του οράματος της τοπικήςκοινωνίας της Κομοτηνής για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών καιεφαρμογών που θα την μετατρέψουν σε «έξυπνη» πόλη. Το κεντρικό ερώτημα που θαεπιχειρηθεί να απαντηθεί είναι: «Ποιες άμεσες προτεραιότητες και δράσεις περιλαμβάνειτο όραμα της τοπικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και πως  αυτό συνδυάζεται καιπροάγεται μέσω υιοθέτησης μιας πολιτικής μετατροπής της Κομοτηνής σε έξυπνη πόλη».Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε πολίτες, αιρετούς και στελέχη του Δήμου Κομοτηνής,για την συμπλήρωση του απαιτούνται λιγότερο από 10 λεπτά και οι πληροφορίες που θασυγκεντρωθούν θα είναι απόλυτα εμπιστευτικές και ανώνυμες.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη βοήθεια σας.Σερήφ Ζουχάλ (zserif@yahoo.gr)Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
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ΜΕΡΟΣ  ΑΟι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που θασυγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εργασίας.1.Φύλλο:ΆνδραςΓυναίκα
2.Ηλικία:

Έως 35 ετών
36- 45 ετών
46- 55 ετών
55 ετών και άνω

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης:Απόφοιτος Δημοτικού/ΓυμνασίουΑπόφοιτος ΛυκείουΑπόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙΚάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Διπλώματος
4. ΙδιότηταΠολίτηςΑιρετόςΣτέλεχος Δήμου

5. Ποιο το ετήσιο οικογενειακό συνολικό εισόδημά σας;Έως 9.000€9.001- 25.000€25.001- 42.000€Πάνω από 42.001€
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ΜΕΡΟΣ Β

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον, είναιτεχνολογικά κατάλληλη, οικονομικά εφικτή, κοινωνικά αποδεκτή και ικανοποιείτις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να βάζει σε κίνδυνο την ικανοποίησητων αναγκών των μελλοντικών γενεών. Έχει ως στόχο τη βελτίωση τηςποιότητας ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα.Παρακαλώ σημειώστε «Χ» στον ανάλογο αριθμό που εκφράζει κατά τηνάποψη σας το βαθμό σημαντικότητας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

1 2 3 4 5 6 76 Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια τηςΒιώσιμης Ανάπτυξης
7 Πιστεύετε ότι θα ωφελούσε ένα οργανωμένοπρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου;8. Θεωρείτε σημαντική την ενθάρρυνση από τηντοπική αυτοδιοίκηση ώστε ο τοπικόςπληθυσμός να αναμειχθεί σε θέματα πουαφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής;9. Πόσο σημαντική θεωρείται για τη πόλη σαςτη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης«Περιβάλλον»10. Πόσο σημαντική θεωρείται για τη πόλη σαςτη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης«Κοινωνία»11. Πόσο σημαντική θεωρείται για τη πόλη σαςτη συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης«Οικονομία»

1 2 3 4 5 6 7Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ Πάραπολύ
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Ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις που αντιστοιχούν στους τρεις τομείς εφαρμογώνβιώσιμης ανάπτυξης. Πόσο σημαντική είναι κάθε μία από τις αναφερόμενες δράσεις γιατην βιώσιμη ανάπτυξη  της  δικής σας πόλης:Παρακαλώ σημειώστε «Χ» στον ανάλογο αριθμό που εκφράζει κατά την άποψη σας τοβαθμό σημαντικότητας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

1 2 3 4 5 6 7
12. Διαχείριση απορριμμάτων13. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησηυλικών14. Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρωνκαι του «αστικού νερού» με στόχο τη μείωσητης κατανάλωσης και την ορθολογική τουςχρήση15. Χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςστον αστικό ιστό16. Ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλονμέσων μετακίνησης17.Διαχείριση της κυκλοφορίας18. Κατάρτιση των πολιτών στη χρήση νέωντεχνολογιών19.Ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησηςκαι διαφάνεια στις διαδικασίες του Δήμου20.Η Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίςαποκλεισμούς, συμμετοχικής καιαντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλατα επίπεδα21. Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για τηναντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

1 2 3 4 5 6 7Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ Πάραπολύ
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22.Εξασφάλιση της στήριξης των κοινωνικάαδύναμων πολιτών, με τη διεύρυνση τουδικτύου κοινωνικής φροντίδας, σε νέεςυποδομές, προγράμματα-δίκτυα και καινοτόμεςυπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας23.Τοπική ανάπτυξη, στηριγμένη στησυνεργασία όλων των φορέων της ευρύτερηςπεριοχής και στην αξιοποίηση όλων τωνπλουτοπαραγωγικών της πηγών24.Υποστήριξη από τον δήμο, της καινοτομίαςκαι της επιχειρηματικότητας25. Δράσεις ανάδειξης και προβολής της πόληςως Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού
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ΜΕΡΟΣ  Γ
«‘Έξυπνη Πόλη» εννοούμε την ενσωμάτωση σε μια πόλη των τεχνολογιών πληροφορικής καιεπικοινωνιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη μείωση του κόστους και τησωστή χρήση των πόρων, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιοδιάλογο και τη δημοκρατική διακυβέρνηση.Παρακαλώ σημειώστε «Χ» στον ανάλογο αριθμό που εκφράζει κατά την άποψη σας τοβαθμό σημαντικότητας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

1 2 3 4 5 6 7Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ Πάραπολύ
1 2 3 4 5 6 726.Πόσο  εξοικειωμένοι είστε  με τις ΤεχνολογίεςΠληροφορικής και Επικοινωνιών;27.Πόσο σημαντική είναι η έννοια της «Έξυπνηςπόλης» για εσάς;28.Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί ηέξυπνη πόλη να σας προσφέρει «Άνεση καιευκολία μέσω αυτοματισμού»29.Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί ηέξυπνη πόλη να σας προσφέρει «Ασφάλειαμέσω έξυπνων εφαρμογών»30.Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορεί ηέξυπνη πόλη να σας προσφέρει «Οικονομίαμέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας»
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Ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις Έξυπνων Πόλεων χωρισμένες σε 6 κατηγορίες. Πόσοσημαντική είναι κάθε μία από τις αναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις για τη μετατροπήτης δικής σας πόλης σε Έξυπνη Πόλη;Παρακαλώ σημειώστε «Χ» στον ανάλογο αριθμό που εκφράζει κατά την άποψη σας τοβαθμό σημαντικότητας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
1 2 3 4 5 6 7Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

Περιβάλλον και Ενέργεια 1 2 3 4 5 6 7
31.On line σύστημα διαχείρισης κάδωναπορριμμάτων (με αισθητήρες πληρότητας) καιστόλου απορριμματοφόρων(gps)32.Δράσεις ενθάρρυνσης- ενημέρωσης πολιτών μετηλε-εκπαίδευση για την ανακύκλωση33.On line σύστημα μετρήσεων της ποιότητας τουπόσιμου νερού και παρακολούθηση πιθανώνδιαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης μεκατάλληλους αισθητήρες34.Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικάκτήρια
Κινητικότητα και Μεταφορές35.Εφαρμογή καταγραφής πορείας ποδηλάτη καιυποβολής αναφορών36.Αισθητήρες για θέσεις παρκινγκ αυτοκινήτων μεενημέρωση και καθοδήγηση οδηγών σε ελεύθερεςθέσεις37.Έξυπνες πινακίδες ενημέρωσης γιακυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Διακυβέρνηση38.Υλοποίηση ασύρματου δικτύου ελεύθερηςευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σεκοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια39.Μετατροπή της παροχής των υπηρεσιών τουδήμου σε ηλεκτρονικές και προσβασιμότητα σεαυτές από όλους τους πολίτες από τον ιστότοποτου δήμου40.Σύστημα On line παρακολούθησηςσυνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του δήμου
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Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας!

41.Ανάπτυξη και εφαρμογή σελίδας ανοιχτούδιαλόγου  από το δήμο με δυνατότητα συμμετοχήςτων πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού καιυλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης τους( e- dialogos)
Πολίτες42.  Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικήςμάθησης, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται στηχρήση δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών καιεξοπλισμού( Πλατφόρμα ΑσύγχρονηςΤηλεκπαίδευσης)43. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τηνσυμμετοχή των πολιτών (ιδίως των νέων)αναφορικά με την παραγωγή εφαρμογών έξυπνηςπόλης
Διαβίωση44. Υλοποίηση συστημάτωντηλεπρόνοιας/τηλεπαρακολούθησης γιαυποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών( με κινητικά προβλήματα, Αλτσχάιμερ κλπ.)45. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικούοδηγού46.Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης καιαντιμετώπισης πυρκαγιών.
Οικονομία47. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμαςυποστήριξης της προθερμοκοίτισηςεπιχειρηματικών ιδεών48. Προβολή της επιχειρηματικότητας και τηςκαινοτομίας από τον ιστότοπο του δήμου


