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Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα: 

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την 
Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών 

προσαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» 



Κλιματική αλλαγή και αστική 

ανάπτυξη 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό δραστηριοτήτων που 
ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή 
συγκεντρώνονται στα αστικά συγκροτήματα  

 

• Η ραγδαία αστικοποίηση σε όλο τον κόσμο κάνει 
επιτακτική την αντιμετώπιση του φαινομένου, 
υιοθετόντας ένα μοντέλο αστικής ανάπτυξης που 
θα ελαχιστοποιεί την παραγωγή αερίων του 
θερμοκηπίου, με παράλληλη αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη.     



Τι χρειάζεται  

• Συστηματική επεξεργασία σε επιστημονικό 
επίπεδο με επιχειρησιακά σχέδια και 
προγράμματα εφαρμογής τους (στρατηγικός 
σχεδιασμός πχ ΡΣΑ) 

 

• Πολιτική συμπόρευση για την εφαρμογή των 
σχεδιασμών  

 

• Αλλαγή νοοτροπιών και στάσεων από τους 
πολίτες και την αυτοδιοίκηση (συμμετοχική 
διακυβέρνηση)  



Η αρχή της συμπαγούς πόλης 

• Όχι στην αστική διάχυση (urban sprawl) => 
Αναπλάσεις έναντι των επεκτάσεων 

 

• Χωροκινητική θεώρηση της πόλης + βιώσιμη 
κινητικότητα => Συσχετισμός σχεδιασμού χρήσεων 
γης με μοντέλο μετακινήσεων 

 

• Να φέρουμε «την φύση μέσα στην πόλη» 
εναλλακτικό μοντέλο στην προαστιοποίηση 

 

• Εξοικονόμηση πόρων (ενέργεια και απορρίμματα)  

 

 

 



Η αρχή της συμπαγούς πόλης στην 

Ελλάδα 

• Έχει υιοθετηθεί στο Εθνικό Πλαίσιο Χωρικου Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ 08) 

 

• Έχει ενταχθεί δημιουργικά στον στρατηγικό Σχεδιασμό 
(Ρυθμιστικά Σχέδια και Περιφερειακά Πλαίσια), τα οποία 
βρίσκονται υπό θεσμοθέτηση ή εκπόνηση μελετών 

 

• Δεν έχει ‘περάσει’ σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και σε όλες 
τις τομεακές πολιτικές 

 

• Έλλειμμα εσωτερικής συνοχής του συστήματος σχεδιασμού 
και συντονισμένης διακυβέρνησης σε οριζόντιο και κάθετο 
επίπεδο  

 

 



Αναπλάσεις 



Αρχές της πολιτικής αναπλάσεων  

• Αποδεκτές οι υψηλές πυκνότητες αλλά με σωστό 
σχεδιασμό  

- εργαλεία διαχείρισης της πυκνότητας, όπως 
Ζώνες Υποδοχής ΣΔ  

• Συνδυασμός με πολιτική βιώσιμης κινητικότητας 

- Οργανωμένη εντατική ανάπτυξη γύρω από τους 
σταθμούς ΜΣΤ, αλλά και εξυπηρέτηση 
μητροπολιτικών πάρκων με ΜΣΤ  

• Ανάπλαση περιοχών και αναβάθμιση κτιριακού 
αποθέματος (εξοικονομώ κατ΄οίκον) 

•    



2. Compact city και βιώσιμη κινητικότητα  

• Πολεοδομικός σχεδιασμός 

• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 

• Κυκλοφοριακός σχεδιασμός: 
 

 Σύνδεση με χρήσεις γης +Κυκλοφοριακή διαχείριση  

 Πολιτική στάθμευσης 

 Καθορισμός του λειτουργικού ρόλου κάθε άξονα 

 Ενίσχυση των Μ.Μ.Μ. και κυρίως Μέσων Σταθερής 
Τροχιάς 

 Εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς ποδήλατο, πεζοπορία 



Αποτελέσματα βιώσιμης 

κινητικότητας 

• Καλύτερη απόδοση στις μεταφορές 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Ανάδειξη του οδικού χώρου και εν γένει του αστικού 

δημόσιου χώρου 

• Αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. 

• Αναβάθμιση του τρόπου ζωής 

• Νέο μοντέλο ζωής  και κατανάλωσης έναντι της 

προαστιοποίησης 

 

 

 

 



Η σημασία του αστικού-περιαστικού 
πρασίνου στις νέες κλιματικές συνθήκες 

Το φαινόμενο της θερμονησίδας  

• Σημασία όχι μόνο της 
δόμησης αλλά και της 
χρήσης κατάλληλων υλικών 
στις υπαίθριες 
διαμορφώσεις 
(υδατοπερατά και 
θερμοαπωθητικά) 

 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κτίρια  



συμπαγής πόλη και ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου  

• Το πράσινο και οι ελεύθεροι χώροι σε όλα 
τα επίπεδα σχεδιασμού (ανάσχεση της 
αστικής διάχυσης) πχ παράκτιος χώρος 
και περιαστικοί ορεινοί όγκοι 

 

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός πρασίνου  

 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση και θεσμική 
σαφήνεια 



Σχεδιασμός πρασίνου στο ΡΣΑ 

 



Αστικό περιβάλλον σύμφωνα με 

την στρατηγική της ΕΕ.  
Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, 2004 

• Αειφόρος αστική διαχείριση : 

- Η συντονισμένη άσκηση των πολιτικών που αφορούν στα 
στατικά στοιχεία της πόλης (κτίρια, υποδομές, πράσινο 
κλπ) και τα δυναμικά (μεταφορές, ενέργεια, νερό κλπ) 

- Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με 
παράλληλη εξασφάλιση σφριγηλής οικονομίας, και υγιούς 
και δίκαιης κοινωνίας (στόχος της αειφορίας) 

- Για να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι που θα 
συμφωνηθούν, χρειάζεται στρατηγική και σχέδιο δράσης 
(αφετηρία του δημοτικού έργου και όχι πρόσθετο καθήκον) 

- Στοιχεία αειφόρου διαχείρισης: συμμετοχή κοινού και 
ενεργός ρόλος πολιτών, διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων 
και απόδοση ευθυνών.  (συσχέτιση με local agenda 21)    



χρηστή διακυβέρνηση και αστικό 

περιβάλλον: γιατί συνδέονται  

• Η επίτευξη του στόχου για αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος απαιτεί σύνθετες και 
ολοκληρωμένες πολιτικές.   

 

• Η έννοια της χρηστής διακυβέρνησης δεν 
αναφέρεται μόνο στην αποφυγή ατασθαλιών 
(σκάνδαλα, διαπλοκές κλπ) αλλά στην εφαρμογή και 
συνεπή τήρηση αρχών και κανόνων με μετρήσιμα 
αποτελέσματα  

 

• Η ΕΕ (για άλλη μια φορά) διακινητής τεχνογνωσίας    



Παράγοντες καλής διακυβέρνησης 
ΟΗΕ Center for human settlements (UNCHS) 2002  

• Εταιρικότητα και δικτύωση (partnership & networking) τα 
κλειδιά της επιτυχίας.  

 

• Τα κύρια χαρακτηριστικά καλής διακυβέρνησης:  

- Αειφορία (στάθμιση τριών παραγόντων, παρόντος και 
μέλλοντος) 

- Σύμπραξη, συνεργασία, καταμερισμός ευθυνών  

- Ισότητα πρόσβασης στην διαδικασία λήψης απόφασης  

- Διαφάνεια και υπευθυνότητα  

- Ανάληψη ρόλων/ευθυνών και αίσθημα κοινότητας στη 
κοινωνία πολιτών (citizenship)  

 



Παράγοντες καλής διακυβέρνησης 
ΕΕ Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: Λευκή βίβλος 01 (στο project 2.3.2. ESPON  

‘Governance of territorial and urban policies from EU to local level’.. 2007)  
• Οι πέντε αρχές καλής διακυβέρνησης: 

- Ανοικτή διαδικασία: διάδοση πληροφορίας, χρήση απλής και 
κατανοητής γλώσσας, δημοσιοποίηση ενεργειών 

- Συμμετοχή: από την σύλληψη ως της εφαρμογή (θεσμοθετημένοι 
μηχανισμοί, ειδικοί παίκτες από την πλευρά του δημόσιου, διαδικασία 
διαβούλευσης)   

- Απόδοση ευθυνών: σαφήνεια στην ανάληψη ρόλων και ευθυνών από 
κάθε φορέα τόσο στην διαδικασία θεσμοθέτησης όσο και υλοποίησης 

- Εσωτερική συνοχή: πολιτική καθοδήγηση και υψηλή υπευθυνότητα 
κάθε διοικητικού φορέα. Συνοχή στις πολιτικές & συντονισμός φορέων 
Κλειδί: άρση των τομεακών στεγανών   

- Αποτελεσματικότητα: σαφείς στόχοι, αξιολόγηση εμπειρίας και 
μελλοντικών επιπτώσεων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, συνεπής 
εφαρμογή και λήψη απόφασης στο κατάλληλο επίπεδο.   

 

 



Κριτήρια κατάταξης, δείκτες καλής 

διακυβέρνησης στον χωρικό σχεδιασμό 

• Αποδοχή της διακυβέρνησης  από φορείς και κοινή γνώμη 

• Απαιτούμενες αλλαγές από την παραδοσιακή μορφή 
κυβέρνησης στην κατεύθυνση της διακυβέρνησης by pass/συνολικά  

• Εμπειρία συμμετοχικής διαδικασίας  

• Βαθμός οικονομικής εξάρτησης των τοπικών κυβερνήσεων 
από τις κεντρικές  

• Ανάθεση εξουσιών στο 1ο βαθμό ΟΤΑ 

• Συγκέντρωση / Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων (συνολική. Συνήθη τα 
νομικά ή λειτουργικά προβλήματα, αντιμετώπιση με ποικίλους τρόπους νέας διακυβέρνησης 
.πχ συμμαχίες, προγραμματικές συμφωνίες, σχέση με ιδιωτικό τομέα) 

• Προϋποθέσεις για την μετακίνηση σε διαδικασίες 
διακυβέρνησης (εμπειρία συμμετοχής, κάθετη σύνδεση, οριζόντια συνέργεια κλπ  

• Παράγοντες που οδηγούν σε υιοθέτηση μεθόδων 
διακυβέρνησης ρόλος κράτους, πόροι, παράδοση (πχ στη μητροπολιτική διακυβ).    

• Τύποι διασυνοριακής συνεργασίας (αναλόγως επιπέδου)  



 

Βαθμός ανάπτυξης της ολοκληρωμένης 

θεώρησης στον αστικό σχεδιασμό  

ΕSPON 07 ‘Governance of territorial and urban policies from EU to local level’  
 


