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Ενημερωτικό σημείωμα  

Ημερίδα για τις «Έξυπνες Πόλεις»  

Smart city – new technologies, business opportunities and implementation of innovative 

solutions  

Μαδρίτη, 10.06.2021, Διαδικτυακά  

Πραγματοποιήθηκε, την 10η Ιουνίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο, αναφορικά με το μέλλον των 

πόλεων και της εφαρμοσμένης τεχνολογίας για τη βελτίωση των συνθηκών σε αυτές. Η ημερίδα 

διοργανώθηκε από τις Πρεσβείες της Πολωνίας, Γαλλίας και Γερμανίας στη Μαδρίτη, σε 

συνεργασία με την Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE). 

Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο κ. Adolfo Villalón, Πρόεδρος των Επιτροπών για τις 

Έξυπνες Πόλεις (Smartcities) της CEOE και της Ισπανικής Ένωσης Οργανισμών Τεχνολογικής 

και Ψηφιακής Βιομηχανίας (AMETIC). Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Stefan Junestrand, Διευθύνων 

Σύμβουλος και Συνιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρίας ΜμΕ στην Ισπανία σε θέματα 

Βιωσιμότητας, Ενέργειας και νέων τεχνολογιών για τις πόλεις, ο οικονομολόγος κ. Jacek 

Grzeszak, ο κ. Nicolas Loupy, Διευθύνων Σύμβουλος για την Ισπανία και την Πορτογαλία της 

Dassault Systèmes και ο κ. Raoul Bunschoten, Καθηγητή του Τεχνικού Πανεπιστημίου 

Βερολίνου.  

Τα σημαντικότερα σημεία της ημερίδας ήταν τα εξής: 

• Η τεχνολογία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και πλέον έχει φθάσει στο σημείο να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των πόλεων ανά τον κόσμο.  

• Οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα 

καταστήσουν τις πόλεις πιο διαδραστικές και βέλτιστα σχεδιασμένες, προκειμένου να 

παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, εξοικονομώντας, παράλληλα, ενέργεια.  

• Για την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων υπάρχουν δέκα τομείς, που θα παίξουν 

καθοριστικό ρόλο:  

 

1. Η έξυπνη διαχείριση ενέργειας. 

2. Η Τεχνολογία των Πραγμάτων. 

3. Η συνδεσιμότητα 5ης γενιάς (5G). 

4. Τεχνολογικά προϊόντα, όπως έξυπνα γυαλιά, έξυπνα ρολόγια χειρός κοκε. 

5. Η διαχείριση των δεδομένων. 

6. Η τεχνολογία blockchain και η οικονομία κρυπτονομισμάτων. 

7. Η ρομποτική που θα συνεργάζεται με τον άνθρωπο. 

8. Οι υβριδικοί χώροι, οι οποίοι με τη βοήθεια τεχνολογιών προϊόντων, παρέχουν 

μία νέα πραγματικότητα. 
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9. Η τεχνολογία στις Δημόσιες Υπηρεσίες και  

10. Η κυβερνοασφάλεια. 

 

• Οι τελευταίες τεχνολογίες θα αλλάξουν σημαντικά και τον τρόπο μεταφορών, τόσο των 

ανθρώπων όσο και των εμπορευμάτων.  

• Ο αυτοματισμός των μεταφορών έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να αναπτυχθεί 

ραγδαία τα επόμενα έτη. Η ανάπτυξή του γίνεται σε όλα τα μέρη της μεταφοράς και 

αφορά διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας.  

• Οι επενδύσεις, που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ανάπτυξη των αυτόνομων 

αυτοκινήτων, είναι οι εξής: 

1. Ψηφιακές Υποδομές  

2. Ανάλυση Δεδομένων  

3. Κυβερνοασφάλεια 

 

• Οι πόλεις θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν στις νέες αλλαγές, αν και, προς το παρόν, 

η εμπιστοσύνη των πολιτών, σε μετακινήσεις χωρίς οδηγό, είναι ιδιαίτερα χαμηλή.  

• Ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των πόλεων είναι οι νέες 

τεχνολογίες ανάλυσης τρισδιάστατων προτύπων. Με αυτόν τον τρόπο, με τη δημιουργία 

υπολογιστικών μοντέλων μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων της κατασκευής 

κτιρίων, πάρκων κοκε, προκειμένου να εξοικονομούν ενέργεια και να παρέχουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια.  
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