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ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις

ΣτρατηγικάΣτρατηγικάΣτρατηγικάΣτρατηγικά σηµείασηµείασηµείασηµεία τηςτηςτηςτης εποχήςεποχήςεποχήςεποχής

Μοχλοί ανάπτυξης
Συγκεντρώνουν

Πλούτο, Γνώση, 

Τεχνική Εµπειρία

Κέντρα

υπηρεσιών

κοινής ωφέλειας
Eκπαίδευση, Yγεία, 

Mεταφορές

Προβλήµατα
Περιβαλλοντική υποβάθµιση, 

Πληθυσµιακή συµφόρηση, 

Αποκλεισµοί οικονοµικοί και

κοινωνικοί, Εγκληµατικότητα

κ.ά. 



ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις & & & & ΚλίµαΚλίµαΚλίµαΚλίµα
Οι κλιµατικές αλλαγές

επηρεάζουν τις πόλεις

Ευάλωτες

Ανάγκη Προσαρµογής

Η ευθύνη των πόλεων

στις κλιµατικές αλλαγές

Σύγχρονος τρόπος ζωής

Ευθύνη-Μερίδιο

Επιδείνωση

Μεγάλο oικολογικό

«αποτύπωµα»

Το «αποτύπωµα» των πόλεων της Ευρώπης

� 75 µε 80% του πληθυσµού της Ευρώπης

� 4 στους 5 ευρωπαίους

� 70 % της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης / εκποµπές

� 40% του CO2 των οδικών µεταφορών

� 70% των υπολοίπων ρύπων των µεταφορών

� Λονδίνο : 8% των συνολικών εκποµπών CO2 της Βρετανίας

(8ος παγκόσµιος ρυπαντής)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ



Τα ΠΛΗΝ : Σοβαρή υποβάθµιση

� Κίνδυνοι υγείας (µόλυνση, 
θόρυβος)

� Αλλαγή µοντέλου ζωής
(παχυσαρκία, εγκληµατικότητα, 
αντικοινωνικές συµπεριφορές )

� Άλλα οικονοµικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά προβλήµατα
λόγω κλιµατικής αλλαγής

ΠοιότηταΠοιότηταΠοιότηταΠοιότητα ζωήςζωήςζωήςζωής

Αστική διαβίωση, άλλοτε :
Αναβάθµιση επιπέδου και ποιότητας ζωής

Ποιότητα Ζωής : Αυτό που διακινδυνεύεται σήµερα

Αστική διαβίωση σήµερα

Τα ΣΥΝ : ∆υνατότητες αειφορίας

� Οικονοµίες κλίµακας

� Περιορισµός µετακινήσεων µε
χρήση των µέσων µαζικής
µεταφοράς

� Μικρότερες κατοικίες µε λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας για
θέρµανση και φωτισµό

� Μικρότερη κατά κεφαλή
κατανάλωση ενέργειας



ΑνάγκηΑνάγκηΑνάγκηΑνάγκηΑνάγκηΑνάγκηΑνάγκηΑνάγκη νέουνέουνέουνέουνέουνέουνέουνέου αειφόρουαειφόρουαειφόρουαειφόρουαειφόρουαειφόρουαειφόρουαειφόρου

µοντέλουµοντέλουµοντέλουµοντέλουµοντέλουµοντέλουµοντέλουµοντέλου αστικήςαστικήςαστικήςαστικήςαστικήςαστικήςαστικήςαστικής ανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξης

Στόχος η διατήρηση του επιπέδου ευζωίας και ευηµερίας

Ανάγκη επανεξέτασης του αστικού σχεδιασµού και της αστικής
διαχείρισης σε 2 άξονες:

Σε πληθυσµό&περιβάλλον, οικονοµικές επιπτώσεις, κοινωνικές ανισότητεςΕπιπτώσεις

Καλύτερος αστικός σχεδιασµός σηµαίνει βελτίωση ποιότητας ζωής, 
ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας

∆ραστική περικοπή

εκποµπών
Ευρωπαϊκοί στόχοι

(στόχος 2ο C)

Μέτρα προσαρµογής

Κίνδυνοι πληµµυρών σε παράκτιες

περιοχές και όχι µόνο

Κύµατα ξηρασίας και καύσωνα

(Ν. Ευρώπη, Παρίσι...)

Οι πόλεις ευάλωτες Επηρεάζονται από γεωγραφικά και φυσικά ή σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

θερµές νησίδες, βαθµός κάλυψης εδάφους, ποιότητα αέρα, λειψυδρία

Κόστος προσαρµογής Αναγκαίο για αποφυγή κόστους αποκατάστασης



ΤίΤίΤίΤί πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα γίνειγίνειγίνειγίνει

Απαιτείται επανεξέταση όλου αστικού σχεδιασµού

� Χρήσεις γης

� ∆όµηση

� Μεταφορές

� Ενέργεια

� Θέρµανση και ηλεκτρισµός

� Υγεία

� ∆ιαχείριση υδάτων

� ∆ιαχείριση απορριµάτων

Ανάγκη για καινοτόµες λύσεις

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αστικό περιβάλλον

(Σ. ∆ήµας) 
«να εξασφαλίσει ένα αστικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας που θα αποτελεί

ελκυστικό τόπο για τον πολίτη να δουλέψει και να επενδύσει»



ΑστικόΑστικόΑστικόΑστικό περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον καικαικαικαι ΕΕΕΕΕΕΕΕ

1. «Θεµατική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον» (Ιαν.’06)

Στόχος

η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον µέσα από µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε την
προώθηση µιας αειφόρου αστικής ανάπτυξης και αστικών µεταφορών. 

Επικεντρώνεται

στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο σε
υγεία, περιβάλλον και οικονοµικές επιδόσεις

ατµοσφαιρική ρύπανση

κυκλοφοριακή συµφόρηση

θόρυβος

εκποµπές CO2

αστική επέκταση

άναρχη δόµηση

έλλειψη χώρων

απορρίµµατα

νερό



ΑστικόΑστικόΑστικόΑστικό περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον καικαικαικαι ΕΕΕΕΕΕΕΕ
2. Οδηγίες για “Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση”

3. Οδηγίες για “Σχέδια Αειφόρου Αστικής Μεταφοράς”

� Στόχος ενός ΣΠ∆ : η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

� ∆εν έχουν νοµικά δεσµευτικά ισχύ. 

� Αποτελούν Οδηγό βέλτιστης πρακτικής. Συµπυκνώνουν εµπειρία και
πληροφορίες και καθορίζουν στόχους και συστάσεις.

� Λίστα µε περιβαλλοντικές νοµοθεσίες για το αστικό περιβάλλον και κατάλογος
επιδοτούµενων έργων της ΕΕ.

� Εφαρµογή από τις ίδιες τις πόλεις. ∆υνατότητες οικονοµικής ενίσχυσης ΕΕ. 

� Απαιτούνται

Καθορισµός στόχων, 

Προετοιµασία Στρατηγικής και Σχεδίων δράσης, 

Πολιτική δέσµευση, 

Υλοποίηση και Παρακολούθηση, 

Υποβολή εκθέσεων και Αξιολόγηση

Αναθεώρηση

Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
µπορεί να δώσει συνοχή στις διάφορες πολιτικές και δραστηριότητες ενός ∆ήµου

ώστε να µεγιστοποιηθεί το αποτέλεσµα, 
αποφέροντας εξοικονόµηση, βελτιώνοντας τα κέρδη και την παραγωγικότητα. 



ΠροτεραιότητεςΠροτεραιότητεςΠροτεραιότητεςΠροτεραιότητες

αειφόρουαειφόρουαειφόρουαειφόρου αστικήςαστικήςαστικήςαστικής ανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξηςανάπτυξης

� Βελτίωση ποιότητας νερού

� Βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων

� Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και χρήση ΑΠΕ

� Μείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου

� Βελτίωση ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα

� Βελτίωση αστικών µεταφορών

� Πρόληψη και µείωση θορύβου

� Καλύτερη τοπική διακυβέρνηση

� Καλύτερη χρήση γης και χωροταξία

� Αύξηση βιοποικιλότητας και χώρων πρασίνου

� Μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων

Μπορούν να το καταφέρουν και οι µικρές πόλεις

σταδιακά / συστηµατικά / µε δικτύωση

Απαιτούνται Πολιτική ∆έσµευση και Πόροι



∆υνατότητες∆υνατότητες∆υνατότητες∆υνατότητες χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησηςχρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης

Οδηγός µε τίτλο

«Η αστική διάσταση στις κοινοτικές πολιτικές για την
περίοδο 2007-2013»

1. Πολιτική Συνοχής, ΕΣΠΑ
∆υνατότητες χρηµατοδότησης και στους 3 βασικούς στόχους
(Σύγκλιση, Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και

απασχόληση,Εδαφική Συνεργασία)

2. Πρόγραµµα LIFE

3. 7o ΠΠ για την Έρευνα και Ανάπτυξη
Από τις 4 θεµατικές, στην πρώτη, τη Συνεργασία, 5 από τα 8 
θέµατα πραγµατεύονται ζητήµατα αστικής φύσεως.



ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση ΕΣΠΑΕΣΠΑΕΣΠΑΕΣΠΑ



ΆλλεςΆλλεςΆλλεςΆλλες πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίεςπρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες προώθησηςπροώθησηςπροώθησηςπροώθησης

1. «Βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας» (Μάιος 2008)

Στοκχόλµη 2010, Αµβούργο 2011, µεταξύ 35 υποψηφίων πόλεων.

2. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αστικής Γνώσης

Πρωτοβουλία Ολλανδικής κυβέρνησης και άλλων 15 Κρατών Μελών

Συµβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες στις πόλεις, 
συµπεριλαµβανοµένου του αστικού περιβάλλοντος. 

3. Οµάδα των 40 Μεγάλων Πόλεων που ηγούνται κατά της κλιµατικής αλλαγής, 
στην οποία το Λονδίνο µε τις δράσεις που προαναφέραµε έδειξε τον δρόµο, 
ενέπνευσε και πήρε ηγετικό ρόλο. 

4. «Σύµφωνο των Ευρωπαίων ∆ηµάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιµης
Ενέργειας»

Τοπικές και περιφερειακές αρχές που επισήµως δεσµεύονται να µειώσουν
τις εκποµπές τους µέχρι το 2020, κατ’ ελάχιστον κατά 20%. Για να γίνει αυτό
δεσµεύονται να καταστρώσουν και να εφαρµόσουν Σχέδια ∆ράσης
Βιώσιµης Ανάπτυξης και να κινητοποιήσουν όλους τους τοπικούς
παράγοντες.

5. EU Clearing House Mechanism

Ετοιµάζεται από την ΕΕ ένα διαδικτυακό εργαλείο, για την ανταλλαγή
πληροφοριών γύρω από τις κλιµατικές αλλαγές, την τρωτότητα και τις
βέλτιστες πρακτικές προσαρµογής, πολύ χρήσιµο και για τις πόλεις. 



ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις ---- ΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα
1. Λονδίνο

«Σχέδιο ∆ράσης για το Κλίµα» και «Στρατηγική Προσαρµογής στην
Κλιµατική Αλλαγή». 

� 60% µείωση εκποµπών ως το 2025 (1990) 

� Μέτρα και στόχους για πράσινα σπίτια, επιχειρήσεις, µεταφορές, 
ενεργειακή αποδοτικότητα

Μέτρα προσαρµογής (χώροι πρασίνου, διαχείριση πληµµυρών Τάµεση, 
ενηµέρωση για εξοικονόµηση νερού)

2. Κοπεγχάγη

� «Σχέδιο ∆ράσης για το Κλίµα»

� Ανήγγειλε Σχέδιο Προσαρµογής

3. Βαρκελώνη

Σχέδιο Ενεργειακής Βελτίωσης (2002-2010) 

� Αύξηση ΑΠΕ (κυρίως ηλιακή)

� “∆ιάταξη Ηλιακής Ενέργειας”, πρότυπο για 50 δήµους

� 40095 m2 ηλιακών πάνελς / ενεργειακό όφελος 32076 MWh/yr / ζεστό νερό
για 58000 κατοίκους

� Mείωση χρήσης συµβατικής ενέργειας και εκποµπών CO2 

� Πολιτικές προώθησης, έργα επίδειξης, νοµικά και διαχειριστικά
εργαλεία, ενσωµάτωση ενεργειακών µέτρων στην αστική ανάπτυξη



ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις –––– ΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα ((((συνέχειασυνέχειασυνέχειασυνέχεια))))

4. Στοκχόλµη (800.000 κάτοικοι)

� Πέτυχε 25% µείωση των κατά κεφαλήν εκποµπών CO2 από το 1990, 
(εκποµπές µισές του εθνικού σουηδικού όρου). 

� Περιοχές πρασίνου (το 95% του πληθυσµού σε απόσταση <300 µέτρα) 

� Καινοτόµο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων (υψηλή
ανακύκλωση). 

� Πρωτοποριακό σύστηµα αποθάρρυνσης της κυκλοφοριακής
συµφόρησης, µε περιορισµό της χρήσης των αυτοκινήτων, αύξηση της
χρήσης των δηµόσιων µέσων µεταφοράς.

5. Αµβούργο (1,8 εκ. κάτοικοι)

� Πέτυχε - 15% µείωση εκποµπών CO2 από το 1990

- Εξοικονόµηση ενέργειας 46.000 MWh/yr. 

� Στόχοι µείωσης CO2 : 40% - 2020 / 80% - 2050. 

� Πολύ καλή ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα

� Πολλά καινοτόµα προγράµµατα ευαισθητοποίησης

� Εξασφάλιση κατάλληλης χρηµατοδότησης

� Συγκριτική αξιολόγηση για σχέση κόστους – απόδοσης στα µέτρα
εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµόσια κτήρια (φωτισµός, αντικατάσταση
των λεβήτων και ψυγείων). 

� Το 100% των κατοίκων του Αµβούργου έχει πρόσβαση σε µέσα µαζικής
µεταφοράς σε ακτίνα 300 µέτρων. 

� Οργανωµένο δίκτυο πρασίνου µε εύκολη πρόσβαση για τους κατοίκους.



ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις –––– ΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα ((((συνέχειασυνέχειασυνέχειασυνέχεια))))

6. Vastra Hammen (Σουηδία)

Περιοχή 1000 κατοικιών µηδενικού ετήσιου ισοζυγίου άνθρακα. 

Ενέργεια από ήλιο, αέρα και νερό (αντλία θερµότητας) 

Χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης σπίτια

Πυκνότητα δόµησης

Φιλοπεριβαλλοντικές µεταφορές

Χιλιάδες επισκέπτες εδώ και 7 χρόνια



ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις –––– ΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα ((((συνέχειασυνέχειασυνέχειασυνέχεια))))

7. Vaxjo (82000 κάτοικοι)

� Η πιο Πράσινη Πόλη της Ευρώπης, 2007, BBC

� 80% των κατοίκων δηλώνουν περιβαλλοντικά ενήµεροι

� 1970 : αποκατάσταση της λίµνης της

� ∆εκαετία ‘80 : τηλεθέρµανση από ΑΠΕ, και απόφαση απεξάρτησης από
ορυκτά καύσιµα στη δεκαετία του 90! 

� Ποδηλατόδροµοι, δηµόσιες συγκοινωνίες

� Κατασκευή παθητικών ξύλινων πολυκατοικιών, που δε χρειάζονται
θέρµανση (τα ψηλότερα κτήρια του είδους στη Σουηδία, από δηµοτική
επιχείρηση κατοικιών). 

� Εκποµπές CO2: 1996 απόφαση µείωσης στο µισό µέχρι το 2010 (1993) 

� 2008 µείωση 35% ανά κάτοικο, µε το 56% της ενέργειάς της να
παράγεται από ΑΠΕ

� Στόχος 2025 η µείωση εκποµπών κατά 75% 

� Όσο µειώνονται οι εκποµπές τόσο ανεβαίνει το ΑΕΠ : 63% αύξηση
(1993)

τη γνώση και την εµπειρία της την µετατρέπει σε πλούτο, σε
επιχειρήσεις, σε παιδεία, σε τουρισµό!



Vaxjo

Ξύλινα παθητικά σπίτια



Vaxjo

σχέση Εκποµπών CO2-ΑΕΠ



ΚαιΚαιΚαιΚαι πολλάπολλάπολλάπολλά άλλαάλλαάλλαάλλα................

� Πόλεις όπως το Ρότερνταµ, η Χάγη, το Λονδίνο, το Νιούκασλ
δεσµεύτηκαν να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα και προωθούν
σχετικές δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, ΑΠΕ κλπ.

� Χώρες µε µεγάλη εµπειρία όπως η Ολλανδία έχουν καταστρώσει
Πρόγραµµα ∆ράσης µέχρι το 2050 για να γίνει η χώρα «Climate 
Proof» προστατεύοντας τις ακτές, τις πόλεις και την ενδοχώρα από
τον κίνδυνο πληµµυρών....

� Και πολλά άλλα.....

Τα παραπάνω δεν καλύπτουν το σύνολο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών

∆ίνουν µόνο ένα στίγµα της κινητικότητας, της κυρίαρχης τάσης, των
οραµατικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων...



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα................

� Οι Πόλεις δε θα λύσουν µόνες τους το πρόβληµα
των Κλιµατικών Αλλαγών

� Πρέπει όµως να αναλάβουν τις ευθύνες τους

� Ισχυρός ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών
για την επίτευξη του στόχου των Εθνικών
Στρατηγικών

� Χώρες και πόλεις οι οποίες δεν έχουν τόσο
ανεπτυγµένο επίπεδο εµπειρίας και τεχνογνωσίας, 
θα χρειαστούν στήριξη και καθοδήγηση, µέσα από

ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών.



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα................

Οι ελληνικές πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη....
� πρωτιές σε ρύπανση

� ουραγοί στην ποιότητα ζωής,

Τεράστια η ανάγκη για τέτοιες κατευθύνσεις και για γενναίες

πολιτικές αποφάσεις!

Οφείλουµε

� να αντιληφθούµε το µέγεθος των προβληµάτων, 

� να στρέψουµε τα µάτια µας σε όσα συµβαίνουν στη µεγάλη

κοινότητα της Ευρώπης, 

� να πάρουµε παραδείγµατα, πληροφορίες, ιδέες, και

� να συντονιστούµε στις ανάγκες και τις προκλήσεις της

εποχής. 

Ήδη έχουµε µείνει πολύ πίσω και πρέπει να βιαστούµε. 

Από τους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες πρέπει να απαιτήσουµε να µας
απαντήσουν στα κρίσιµα αυτά ζητήµατα, µε καινοτόµες δράσεις και θαρραλέες

οραµατικές πρωτοβουλίες.


