
Αθήνα
Αναδυόμενη Μητρόπολη

Προκαταρκτική Αξιολόγηση 
Ανθεκτικότητας

Ιούνιος 2016

FINAL 



Αθήνα
Αναδυόμενη Μητρόπολη

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Ανθεκτικότητας
Ιούνιος 2016

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή: Το πρόγραμμα 100RC και το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας     3 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Ο Ιδιαίτερος Χαρακτήρας της Αθήνας                                                                   17

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Προκαταρτική Διάγνωση της Πόλης και Διαγνωστικά Εργαλεία                      41

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Πεδία Διερεύνησης 65

Final



What’s
a 

PRA?

Αθήνα
Αναδυόμενη Μητρόπολη

ΜΕΡΟΣ 1ο



 

 4 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................................................................. 5 

Το Πρόγραμμα ........................................................................................................................................... 6 

Μεθοδολογία και Εργαλεία ...................................................................................................................... 7 

Συντονιστική Επιτροπή .............................................................................................................................. 8 

Πρωτοβουλίες του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας .......................................................................... 10 

Πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση δράσεων ........................................................................................ 11 

Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας ............................................................................................................ 12 

 



 

 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Προκαταρκτική Έκθεση για την Αστική Ανθεκτικότητα στην Αθήνα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

1. την εισαγωγή που εξηγεί συνοπτικά το πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το δίκτυο πόλεων 
“100 Resilient Cities” (pioneered by Rockefeller Foundation) στην Αθήνα,  

2. την παρουσίαση των χαρακτηριστικών και του μοναδικού χαρακτήρα της πόλης,  
3. την παρουσίαση και ανάλυση των εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε  στην πρώτη διάγνωση της 

ανθεκτικότητας της πόλης διάρκειας τριών μηνών 
4. και τέλος, τα Πεδία Διερεύνησης που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία 

 

Μέσα από το πρόγραμμα  «Ανθεκτική Αθήνα» σε τρεις μήνες καταφέραμε τα εξής: 

α. Συγκεντρώθηκαν 451 στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, δράσεις και πρωτοβουλίες που αυτή την 
στιγμή σχεδιάζονται ή/και υλοποιούνται στην πόλη από τους πιο σημαντικούς θεσμικούς φορείς 
(δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής, Υπουργεία, Ιδρύματα, Κοινωνία των Πολιτών) και 
καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε ένα μεθοδολογικό Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας 

β. Προσεγγίστηκε ένα ευρύ φάσμα εταίρων με δομημένο τρόπο (δίνοντας επίσης φωνή σε ανθρώπους 
που συνήθως δεν ακούγονται από αυτούς που χαράσσουν πολιτική), έχοντας υπόψη και σχεδιάζοντας 
τα βήματα για την συνεχιζόμενη  σχέση μαζί τους 

γ. Καταγράφηκαν μέσα από συνεργασία με τους πλέον ειδικούς επιστήμονες οι βασικές απειλές για την 
πόλη 

δ. Ενώ παράλληλα το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του δήμου Αθηναίων έχει 
αρχίσει ήδη να συνδέει τα συμπεράσματα και τα επόμενα βήματα του προγράμματος με οριζόντιες 
συνεργασίες τομέων και δημοτικών διευθύνσεων  

ε. Τέλος, η διάγνωση της πόλης και τα Πεδία Διερεύνησης της «Ανθεκτικής Αθήνας» είναι συνδεδεμένα 
και βασισμένα στις προτεραιότητες του δημάρχου και τις δράσεις στις οποίες αυτός θέλει να δώσει το 
βάρος στα επόμενα τρία χρόνια. Όπως επίσης και στο «Αθήνα 2020» της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολή Αθηνών (ΕΑΤΑ). 

Χάρη στα βήματα που έχουν γίνει στο δήμο της Αθήνας  τα τελευταία χρόνια και παρά τη συνεχιζόμενη 
οξεία κρίση, η πόλη και οι πολίτες της προβάλουν ήδη σημαντικά δείγματα ανθεκτικότητάς. Το 
πρόγραμμα «Ανθεκτική Αθήνα» έρχεται να επενδύσει στα συνεχιζόμενα έργα και συμπεράσματα, να 
συνθέσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο δράσεων με μακροχρόνια αποτελέσματα και σε συνεχή 
συνομιλία με την πόλη.  
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Το Πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα Αστικής Ανθεκτικότητας του δήμου Αθηναίων αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ένταξης 
της Αθήνας στο δίκτυο «100 Ανθεκτικές 
Πόλεις» (100 Resilient Cities) του Ιδρύματος 
Rockefeller.  

Ως «Αστική Ανθεκτικότητα» ορίζεται η 
ικανότητα των κατοίκων, κοινοτήτων, 
θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης 
να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να 
εξελίσσονται ανεξάρτητα από πιέσεις που 
αποδυναμώνουν τον αστικό ιστό σε 
καθημερινή ή περιοδική βάση (χρόνιες 
πιέσεις) και τα αναπάντεχα και έντονα 
γεγονότα που απειλούν την πόλη 
(απρόσμενες κρίσεις και μακροχρόνιες πιέσεις). 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προγράμματος «100 Ανθεκτικές Πόλεις», οι ανθεκτικές πόλεις 
χαρακτηρίζονται από: 

• ευρωστία 
• ευελιξία 
• συμμετοχικότητα 
• εφευρετικότητα 
• συνεκτικότητα 
• ετοιμότητα 
• το ότι διαθέτουν πλεονάσματα 

 

Το δίκτυο “100 Resilient Cities” προσφέρει σε αυτές τις πόλεις: 

Μια πλατφόρμα 100 περίπου συνεργατών (όπως οι εταιρίες Microsoft, ARUP, Palantir, 
ESRI, Veolia, Deltares κλπ) που παρέχουν υπηρεσίες και εργαλεία, οφέλους περί τα 4 
εκατομμύρια για την πόλη μας, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Στρατηγικής 
Ανθεκτικότητας  
 
Δύο χρόνια χρηματοδότησης για τη λειτουργία του γραφείου «Αστικής Ανθεκτικότητας 
και Βιωσιμότητας» στον δήμο Αθηναίων 
 

Εικόνα 1: Ανάπτυξη μέσω της Αστικής ανθεκτικότητας 
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Εννέα μήνες υποστήριξης από  εταιρίες συμβούλων ως Σύμβουλο Στρατηγικής (Strategy 
Partner) 

 
Τεχνογνωσία, υποστήριξη, καλές πρακτικές από τις άλλες πόλεις του δικτύου, καθώς και 
διεθνή προβολή 
 

Μεθοδολογία και Εργαλεία 
Το πρόγραμμα ανθεκτικότητας αποτελείται από 3 κύκλους εργασιών (lifecycles):  
 
1ος κύκλος: Επιλογή της πόλης  
                     Agenda Setting Workshop 
                     Επιλογή Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας (Chief Resilience Officer - CRO) 
 

2ος κύκλος: Χαράσσεται η στρατηγική σε δύο φάσεις:   
A’ φάση: γρήγορη 360ο διάγνωση της Ανθεκτικότητας της Αθήνας 
Β’ φάση: αναγνώριση προτεραιοτήτων για την αστική ανθεκτικότητα της Αθήνας και 
σχεδιασμός πρωτοβουλιών/έργων για βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη υλοποίηση. 

 

3ος κύκλος: Υλοποίηση 
 

Βρισκόμαστε στον 2o Κύκλο Εργασιών, στο τέλος της Α’ Φάσης σχεδιασμού της «Στρατηγικής για την 
Ανθεκτικότητα της Αθήνας». Από το Φεβρουάριο έως και το Μάιο του 2016, ακολουθώντας τη 
μεθοδολογία του 100RC, χρησιμοποιήσαμε 3 βασικά εργαλεία, για μια «γρήγορη διάγνωση» της 
Αστικής Ανθεκτικότητας της πόλης. Τα εργαλεία αυτά είναι: 

• Εργαλείο καταγραφής αντιλήψεων φορέων (perceptions tool) 
• Εργαλείο καταγραφής των δράσεων που αφορούν την πόλη (actions tool) 
• Εργαλείο καταγραφής των πόρων της πόλης και των κρίσεων (μακροχρόνιες πιέσεις και 

απρόσμενες κρίσεις) 
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Εικόνα 2: Χρονοδιάγραμμα Εργασιών  

 

Συντονιστική Επιτροπή 

Η Συντονιστική Επιτροπή Ανθεκτικότητας (Resilience Steering Committee) καταρχήν εμπλέκεται στον 
τρόπο ανάπτυξης των βασικών πεδίων διερεύνησης, όπως αυτά περιγράφονται στη παρούσα 
προκαταρκτική αξιολόγηση. Τα Πεδία Διερεύνησης, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος θεματικών, γι’ 
αυτό υπάρχει τέτοια εξαιρετική ποικιλία ειδικοτήτων (μωσαϊκό) στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της επιτροπής, βάση της εμπειρίας και του γνωστικού τους πεδίου, θα 
καθοδηγήσουν την ομάδα έργου για την διερεύνηση των 5 αυτών πεδίων. Πιο συγκριμένα, στόχος της 
Συντονιστικής Επιτροπής είναι η παροχή καθοδήγησης, ειδικών γνώσεων και προτάσεων στην ανάπτυξη 
της στρατηγικών παρεμβάσεων για την Ανθεκτικότητα του δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά, οι στόχοι της 
Επιτροπής είναι: 

• Αξιολόγηση του περιεχομένου των προτάσεων του γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας κατά 
την διαμόρφωση μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αστική 
ανθεκτικότητα της πόλης. Προτάσεις για ενίσχυση, ενδυνάμωση και διαμόρφωση του 
περιεχομένου. 

• Προτάσεις για επιμέρους δράσεις που το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας θα μπορούσε να 
υλοποιήσει με στόχο την αποτελεσματικότερη απόκτηση πληροφορίας. 

• Συμβολή στην δημιουργία συνεργειών μεταξύ του γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας, 
υπηρεσιών του δήμου, μελών της Επιτροπής και άλλων εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. 

• Παρακολούθηση (monitoring) των επιμέρους δράσεων που συμβάλουν στην τελική 
διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου. 
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• Συμβολή στην ανάπτυξη επιμέρους ομάδων εργασίας, ανά «Πεδίο Διερεύνησης», με στόχο 
την περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτόμων για την πόλη δράσεων, 
στο πλαίσιο των ειδικών γνώσεων, απόψεων και προτάσεων των μελών της Επιτροπής. Οι 
ομάδες εργασίας θα ενημερώνουν τα μέλη της Επιτροπής για τα αποτελέσματα των 
εργασιών τους. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέχθηκαν με γνώμονα την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος τομέων και 
δραστηριοτήτων της πόλης. Προσκλήθηκαν εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, ειδικοί των 
τομέων της οικονομίας, του περιβάλλοντος, των αστικών υποδομών, όπως και εκπρόσωποι της 
Δημόσιας Διοίκησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μέλη της Επιτροπής. 

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής συνοψίζεται στο παρακάτω γράφημα : 

 

Εικόνα 3: Χρονοδιάγραμμα έργου 
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Πρωτοβουλίες του γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας, η Ομάδα  Έργου 
με το συντονισμό και την καθοδήγηση της CRO, έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί δράσεις που ανήκουν στη 
2η φάση της Στρατηγικής, διοργανώνοντας  ομάδες εργασίας, διερευνώντας σε βάθος κάποιες 
θεματικές, όπως επίσης έχει επιδιώξει και επιτύχει συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς.  

Πρωτοβουλίες στις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον 

Πρόσφατα υπογράφηκε  μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του 
δήμου Αθηναίων, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος 
“TREASURE” το οποίο θα παρέχει αναλυτικά, σύγχρονα, σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για το αστικό 
θερμικό περιβάλλον, το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, περιστατικά καυσώνων κλπ. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι δύο εταίροι θα αναπτύξουν συνέργειες σχετικά με δράσεις προστασίας των πιο 
ευάλωτων πολιτών σε περιστατικά καυσώνων, ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τον πληθυσμό και τα 
κλιματικά δεδομένα, στοιχεία σχετικά με τις κλιματιζόμενες αίθουσες και τα δροσερά σημεία του 
δήμου, όπως επίσης και στον από κοινού σχεδιασμό επιστημονικών έργων και των εφαρμογών τους 
στην πόλη της Αθήνας.  

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του γραφείου Αστικής 
Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας της Αθήνας, της Συμβούλου του Δικτύου C40 για την Αθήνα και του 
υπεύθυνου για θέματα αστικής βιωσιμότητας των Bloomberg Associates. 

Στις 22 Ιουνίου 2016, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο δήμος Αθηναίων πραγματοποίησαν 
εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της πρώτης διαδικτυακής εφαρμογής για υπολογιστές και κινητά, η 
οποία θα παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες για τον καύσωνα και το ρίσκο για την υγεία στους 
τελικούς χρήστες, σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή αυτή, μία σημαντική τεχνολογική και 
επιστημονική καινοτομία, αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά το καλοκαίρι του 2016, ενώ το 
καλοκαίρι του 2017 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

 
Πρωτοβουλίες στη διακυβέρνηση 

Το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας διοργανώνει ομάδες εργασίας με ειδικούς από 
διάφορες υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων αλλά και εξωτερικούς οργανισμούς όπως πανεπιστήμια, 
υπουργεία, περιφέρεια, κ.α. 

• Διοργάνωση ομάδας εργασίας από 6 δημοτικές διευθύνσεις  για την ανάπτυξη σχεδίων δράσεις 
σχετικά με τους καύσωνες και το φαινόμενο Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ). 
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• Διοργάνωση δια-τομεακής ομάδας εργασίας με ειδικούς από τον δήμο, την Περιφέρεια 
Αττικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με την 
ανάπτυξη δράσεων και έργων για τις «πράσινες» και «μπλε» υποδομές της πόλης. 

• Διοργάνωση δια-τομεακής ομάδας εργασίας με ειδικούς από τον δήμο της Αθήνας και 3 
άλλους δήμους, την Περιφέρεια Αττικής, το ΚΑΠΕ, το Συνήγορο του Πολίτη, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, τον ιδιωτικό τομέα, πανεπιστήμια και τη Κοινωνία των Πολιτών, 
για την χάραξη πολιτικής της αντιμετώπισης του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας.  

• Καινοτόμα προσέγγιση στη χάραξη Δημόσιας Πολιτικής με την χρήση της μεθοδολογίας του 
«design thinking» με στόχο τη προσέγγιση θεμάτων όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στις γειτονιές αλλά και τον έξυπνο ανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου. 
 

Πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση δράσεων 

• Το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 
πρόγραμμα του Horizon 2020 “Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban 
Systems – ICARUS” - προϋπολογισμού 250.000€ για τον δήμο Αθηναίων. 

• Το γραφείο βρίσκεται σε επαφή με φορείς για τη συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα και την 
υποβολή προτάσεων σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
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Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας 
Το πρόγραμμα «100 Ανθεκτικές Πόλεις» παρέχει, μεταξύ άλλων, ένα εργαλείο που ονομάζεται  
«Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας» (City Resilience Framework – CRF). Το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα 
«φακό» μέσα από τον οποίο οι πόλεις κατανοούν καλύτερα την πολυπλοκότητά τους και τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητά τους και στην ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται σε 
απρόσμενες κρίσεις και χρόνιες πιέσεις. Το Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας αποτελείται από 4 
διαστάσεις:  

• Υγεία και Ευεξία 
• Οικονομία και Κοινωνία 
• Υποδομές και Περιβάλλον 
• Ηγεσία και Στρατηγική 

οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε 12 άξονες και 50 υπό-άξονες. 
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Εικόνα 4: Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας 
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1 

 

 

                                                           
1Πηγή: α) Κείμενο Διαβούλευσης για το “Έργο: Αθήνα 2020” του δήμου Αθηναίων (2016), β) «Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης για 
την τεκμηρίωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με χρήση Διαρθρωτικών Δεικτών», ΓΙΟ.ΚΟΝ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – YO.KON. Ε.Π.Ε. CONSTRUCTION&MANAGEMENT για λογαριασμό της ΕΑΤΑ Α.Ε. (2015), γ) Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για το Κέντρο της Αθήνας, δ) Στρατηγικό Σχέδιο δήμου Αθηναίων 2015-2019 
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Δημογραφική/Κοινωνική Ανάλυση Αστικού Χώρου της Αθήνας2 
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Αθήνα γνώρισε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης, με 
ρυθμούς που έφταναν έως και το 8% ετησίως. Η βιομηχανική ανάπτυξη και διεύρυνση του 
δημόσιου τομέα οδήγησε σε σημαντικές ροές του πληθυσμού από τις αγροτικές στις 
αστικές περιοχές. Μεταξύ των ετών 1951-1981, ο πληθυσμός της αστικής περιοχής της 
Αθήνας υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας από 1.379.000 τους 3.027.090 κατοίκους.  

Ο κατασκευαστικός τομέας εξασφαλίζοντας κατοικίες για τον νέο πληθυσμό, δημιουργεί 
και διατηρεί θέσεις εργασίας, και αλλάζει για πάντα την ιστορική μορφή της πόλης. 
Παράλληλα, συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της καθημερινής ζωής και την εδραίωση της 
Αθήνας ως μητρόπολη. Την ίδια περίοδο κατασκευάζονται τα μεγάλα έργα υποδομής, 
ιδιαίτερα εκείνα που επηρεάζουν το δίκτυο συγκοινωνίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

Η ριζοσπαστική μεταπολεμική ανάπτυξη της πόλης, μακριά από το μοντέλο της 
σχεδιασμένης πόλης του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, κατασκευάζει ένα νέο 
«πρόσωπο» για την Αθήνα που χαρακτηρίζεται από δραματική αύξηση του αριθμού νέων 

                                                           
2 Τα δημογραφικά στοιχεία και οι επιμέρους αναγωγές αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και ανάλυσης του πληθυσμού της 
χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011 που πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Εικόνα 5: Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά τετραγωνικό Km Ευρωπαϊκών πόλεων, πηγή Σχεδιασμός και 
Εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 
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κτιρίων, των «πολυκατοικιών», και τεράστια αύξηση της αστικής πυκνότητας. Η 
«πολυκατοικία» γίνεται το βασικό κτίριο/μοντέλο, και η «αντιπαροχή» ο κύριος μηχανισμός 
αστικής ανάπτυξης. Το απανταχού παρόν νέο “life-style” τόνιζε τη νεωτερικότητα, την 
υγιεινή και τις σύγχρονες ανέσεις, όπως η κεντρική θέρμανση, τις οικονομικές και 
ιδεολογικές διαφορές του πρόσφατου παρελθόντος. Η ιδιοκατοίκηση έγινε ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας της νεοσύστατης ελληνικής μεσαίας τάξης. Έτσι, 
γεννήθηκε μια αρκετά ομοιογενής πόλη, που κατάφερε, κυρίως λόγω των πολυκατοικιών 
που «μοίραζαν» τις κοινωνικο-οικονομικές διαφορές στον κάθετο άξονα, να αποφύγει τις 
γειτονίες «γκέτο» για πολλές δεκαετίες.  

Η άπειρη επανάληψη της πολυκατοικίας παρήγαγε ένα άμορφό και συνεχώς επεκτεινόμενο 
αστικό τοπίο, που καλύπτει ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Οι κατασκευαστές έχτισαν 
κάθε κομματάκι γης: νέα αστικά συγκροτήματα ανεγέρθηκαν σε επικλινείς πλαγιές της 
Αθήνας, και το οδικό δίκτυο κάλυψε όλα τα ποτάμια και τα ρυάκια της Αττικής. Μόνο 
κορυφές λόφων, παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, και λίγοι δημόσιοι χώροι διέφυγαν της 
ανάπτυξης. Το υπόλοιπο του τοπίου είχε μετατραπεί σε ένα πυκνό, μεγάλης κλίμακας, 
αστικό περιβάλλον.  

Προς το τέλος της δεκαετίας του '70, το άγχος της αστικής και κυκλοφοριακής συμφόρησης, 
ο θόρυβος και η ρύπανση του αέρα, συνέβαλαν στην μαζική έξοδο από το κέντρο της 
πόλης. Οι ανώτερες τάξεις άρχισαν να κινούνται προς στα προάστια. 

Στο γύρισμα του 21ουαιώνα, η οικονομική ανάπτυξη και η πρόσβαση σε φθηνά δάνεια 
επέφερε μια αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Ο καταναλωτισμός και η ευημερία έγιναν 
κεντρικά στοιχεία της ταυτότητας της Αθηναϊκής κοινωνίας. Ο πληθυσμός της πόλης 
αναζητώντας όλο και περισσότερα τετραγωνικά φεύγει για τα προάστια.  

Ο πληθυσμός της πόλης όλο και περισσότερο πολώνεται πολιτικά, και διαιρείται σε 
εθνικότητες, θρησκείες και εισοδήματα. Παρ 'όλα αυτά, οι γειτονιές της πόλης παρέμειναν 
μικτές σε πληθυσμούς και από την άποψη της κοινωνικής τάξης. Αντίθετα με τα 
αναμενόμενα, η Αθήνα χαρακτηρίζεται από το εξής παράδοξο: την ταυτόχρονη αύξηση της 
κοινωνικής πόλωση μαζί με τη μείωση του κοινωνικού και φυλετικού διαχωρισμού 
(segregation). 

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μια μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης της 
εικόνας της Αθήνας δίνει συγχρόνως ανάσα στην πόλη με μεγάλα έργα υποδομής, όπως το 
νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, το Αττικό Μετρό, και η Αττική Οδός. Εκτός από αυτά 
δεν αφήνει τίποτε άλλο σαν παρακαταθήκη για το μέλλον της πόλης. Αντίθετα οι νέες 
υποδομές, επιτρέπουν την επέκταση της πόλης μέσα στην αγροτική περιφέρεια. Νέα 
εμπορικά κέντρα και χώροι αναψυχής υψώνονται κατά μήκος των νέων αυτοκινητοδρόμων, 
και μαζί με τις αγορές των προαστίων ανταγωνίζονται με τις εμπορικές δραστηριότητες του 
κέντρου της πόλης, ενώ προσφέρουν υποκατάστατα δημόσιων χώρων για τα καταναλωτικά 
πρότυπα μιας κοινωνίας δανεισμού.  
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Η επέκταση των προαστίων της Αθήνας δημιούργησε ένα μεγάλο κενό στο παραδοσιακό 
κέντρο της πόλης αλλά και ευκαιρίες για τους νεοεισερχόμενους. Η κατάρρευση του 
ανατολικού μπλοκ, φέρνει μαζική εισροή μεταναστών στην Αθήνα, κυρίως από τα 
Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και ορισμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι 
μετανάστες εγκαθίστανται σε φθηνά διαμερίσματα, κυρίως στο ισόγειο ή στο υπόγειο των 
άδειων κτιρίων στις γειτονιές που εγκαταλείφθηκαν από τους «ντόπιους». Μεταξύ 1991 και 
2001, ο αλλοδαπός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 463,91%, ενώ η επόμενη δεκαετία είδε 
μικρή αύξηση της τάξης του 3,23% την ίδια στιγμή που η ελληνική πληθυσμός μειώθηκε 
κατά περισσότερο από 20%. Προφανώς στην απογραφή πολλοί δεν προσμετρούνται. 

 

 

Διάγραμμα 1: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού αλλοδαπών κατοίκων (πηγή ΕΛΣΤΑΤ απογραφές 1991, 
2001, 2011) 

 

Οι πρώτες ομάδες των μεταναστών σχηματίζουν κοινότητες στις ερημικές κεντρικές 
συνοικίες. Σύντομα ακολουθεί και η βιομηχανία αναψυχής στις συνοικίες μικτών χρήσεων. 
Συνοικίες που εγκαταλείφθηκαν από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (ρουχισμός, 
σιδηρουργία, κτλ) και υπηρεσίες και μετατράπηκαν σε περιοχές γεμάτες με νυχτερινά 
κέντρα, καφέ και ταβέρνες. Η ποικιλία και η ζωντάνια αυτών των πολυπολιτισμικών 
περιοχών, με τις πολύχρωμες αγορές και τα έθνικ εστιατόρια, προσέλκυσε μια 
νεοσυσταθείσα δημιουργική τάξη -ως επί το πλείστων νέων ανθρώπων, μορφωμένων και 
με διεθνή προσανατολισμό. Οι ομάδες αυτές δημιούργησαν στις πρόσφατα ανεπτυγμένες 
γειτονιές του κέντρου της Αθήνας τα σπίτια τους, τα στούντιο σχεδίου, τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις τους και τις γκαλερί τέχνης. 

Ο χειμώνας του 2008 ήταν ένα βίαιο ξύπνημα για την Αθήνα. Η παγκόσμια οικονομική 
κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και την ρηχή πρόσοψη μιας 
ευημερίας που θα βασίζεται στο δανεισμό. Η Ελληνική κοινωνία, υπνωτισμένη μέχρι τότε 
από το κυνήγι της καλοπέρασης, κλονίστηκε συθέμελα από το ξέσπασμα της οικονομικής 
κρίσης και κοινωνικής αναταραχής. Τα ελλείμματα αναγκάζουν την χώρα σε δανεισμό και 
από το 2010, οι αποφάσεις της κυβέρνησης καθοδηγούνται τους δανειστές: την Ευρωπαϊκή 
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Διάγραμμα 2: Εξέλιξη της Ανεργίας στη περιφέρεια Αττικής (2011-2015), πηγή Σχεδιασμός και Εφαρμογή 
της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 

Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα και 
κυρίως η Αθήνα που κλυδωνίζεται εισέρχεται σε μια εποχή κατάθλιψης. 

Η οικονομική κρίση ωθεί στην ανεργία. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2014 η περιφέρεια της 
Αττικής ήταν η ευρωπαϊκή περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, 
27,3%. Παρά το γεγονός ότι η ανεργία έχει μειωθεί ελαφρά στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 
2016,μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. (με μέσο όρο 9,7%), τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας (24,4%) και η ανεργία των νέων (51,9%) παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα. 

 

Άμεσα αποτελέσματα του ταχύτατου ρυθμού αύξησης της ανεργίας αποτελούν τα 
φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2015 το 22,2% των Ελλήνων3 (2,37 
εκατ.) ζούσαν σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας, την ίδια ώρα που το ποσοστό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 8,2%. 

 

                                                           
3EUROSTAT 

Διάγραμμα 3: Δείκτης «Ακραίας Φτώχειας», πηγή Σχεδιασμός και Εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 
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Ο πληθυσμός της Αθήνας μειώνεται ακόμη περισσότερο: οι δημότες της, κυρίως οι νέοι, 
φεύγουν αναζητώντας δουλειές στο εξωτερικό ή καταφύγιο και εναλλακτικές στην επαρχία. 
Η πόλη με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο στην χώρα έχει και την μεγαλύτερη ανεργία. 
Μεγαλώνει το ποσοστό του γερασμένου πληθυσμού, και των συνταξιούχων στην πόλη.  

Η περιορισμένη ζήτηση για κατοικία αφήνει χιλιάδες παλιά αλλά 
και νεόδμητα διαμερίσματα άδεια. Η κατασκευαστική βιομηχανία 
καταρρέει. Η συσσώρευση του χρέους των ενυπόθηκων δανείων 
και η επιβολή των φόρων ακίνητης περιουσίας θέτουν πια σε 
άμεσο κίνδυνο την ιδιωτική ιδιοκτησία ακινήτων.  

Οι παρατεταμένες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, σε 
συνδυασμό με τα παρατεταμένα μέτρα οικονομικής λιτότητας, 
αντικατοπτρίζονται εμφανώς στον αστικό χώρο της Αθήνας. Η 
ανεργία μαστίζει την πόλη. Ο άστεγος πληθυσμός έχει αυξηθεί. 
Αποτελεί συνηθισμένο πλέον φαινόμενο, το θέαμα ανθρώπων που 
«ψαρεύουν» υλικά απ’ τα σκουπίδια ή καλοντυμένων να 
ικετεύουν για τα χρήματα. Μετανάστες που μαστίζονται από τη 
φτώχεια κατοικούν εκεί που μέχρι πρότινος κατοικούσε η μεσαία 
τάξη. Επιπλέον, η ανάδυση της Χρυσής Αυγής, και των φαινομένων 
βίας κατά των μεταναστών, των εθνοτικών μειονοτήτων, και των 
πολιτικών αντιπάλων, επιδεινώνει τη φρίκη που μπορεί να 
συναντήσει κανείς σε δημόσιους χώρους του κέντρου της Αθήνας. 
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Η πρόκληση σήμερα, όπως συνοψίζεται στο όραμα του δημάρχου της «επιστροφής στην 
πόλη»,  είναι να αναζωογονήσει την πόλη της Αθήνας, καλλιεργώντας τις συνθήκες που θα 
προσελκύσουν τους κατοίκους να επιστρέψουν. 

 
  

 

Διάγραμμα 4: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού, ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού και μόνιμου 
πληθυσμού, πηγή Σχεδιασμός και Εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 
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Οικονομική Ανάλυση 
Μετά από μια τόσο βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, στη διάρκεια της οποίας το 
πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 26 τοις εκατό, οι όποιες προσπάθειες για ανάκαμψη 
θα πάρουν πολύ χρόνο. Τα αποτελέσματα είναι απτά και δυσοίωνα ειδικά στον τομέα των 
επιχειρήσεων. Ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών έχει οδηγήσει σε πτώση των 
εισοδημάτων και στην συνακόλουθη πτώση των καταναλωτικών δαπανών. Οι οφειλές του 
δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα μαζί με τις δυσκολίες στη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών 
δανείων έχουν εξασθενήσει περαιτέρω και τις επιχειρήσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρείες 
έχουν σταματήσει την παροχή εγγυητικών. Αυτό έχει οδηγήσει σε απώλεια της 
ανταγωνιστικότητας και έτσι σε αύξηση της ανεργίας. Σε γενικές γραμμές, τα διαθέσιμα 
στοιχεία δείχνουν τομείς της επιχειρηματικότητας να έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. 

Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εξακολουθούν να αγωνίζονται στην Ελλάδα 
έχοντας υποστεί σοβαρότατη οικονομική συρρίκνωση. Η απασχόληση στις ΜμΕ εκτιμάται 
ότι μειώθηκε περισσότερο από 450.000 θέσεις εργασίας μεταξύ 2008 και 2014, δηλαδή 
περί τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 33%. Μεταξύ 
2013 και 2014 υπήρχαν σημάδια ανάκαμψης. Από το 2015 και μετά οι προβλέψεις για 
ανάκαμψη είναι ακόμη αβέβαιες. Οι ΜμΕ έχουν τεράστια σημασία για την ελληνική 
οικονομία μια και σχεδόν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ΜμΕ. Παρέχουν περί το 90% 
του συνόλου των θέσεων εργασίας και παράγουν τα τρία τέταρτα της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας.  

 

Εικόνα 6: Ποσοστό των επιχειρήσεων ανά κλάδο που δραστηριοποιούνται στη πόλη της Αθήνας, πηγή 
Σχεδιασμός και Εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 

Η διαχρονική εξέλιξη των κλάδων που διαμορφώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα 
στον δήμο Αθηναίων, ακολουθεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές κατευθύνσεις, 
δηλαδή τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου προς μια «έξυπνη» οικονομία και 
τη συρρίκνωση των κλάδων μεταποίησης και του εμπορίου. 

Η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις  
που έχουν την έδρα τους στο δήμο Αθηναίων, όπου φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως 
η αρνητική μεταστροφή του επιχειρηματικού κλίματος, με τις αθηναϊκές επιχειρήσεις να 
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διαμορφώνουν ιδιαίτερα απαισιόδοξες εκτιμήσεις και προσδοκίες4.Οι επιχειρήσεις που 
εκτιμούσαν συρρίκνωση των πωλήσεων τους κατά το 2ο εξάμηνο του 2015 αποτελούν την 
απόλυτη πλειοψηφία (52,3%). Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων 
εξακολουθεί να διαφαίνεται ιδιαίτερα περιορισμένος, με τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν 
εξαγωγική δραστηριότητα κατά το 2015 να αποτελούν τη μειοψηφία και τις εξαγωγικές 
τους επιδόσεις να αξιολογούνται ιδιαίτερα φτωχές. Επίσης, καταγράφεται περεταίρω 
ενίσχυση της απαισιόδοξης στάσης για την εξέλιξη των θέσεων απασχόλησης, καθώς 
ενισχύεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που τείνουν στην επιλογή της «μείωσης». 
Αντίστοιχα, μετριοπαθείς χαρακτηρίζονται οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες των 
επιχειρήσεων σχετικά με το ύψος των επενδυτικών τους δαπανών, με την πλειοψηφία 
(>50%) να επιλέγει την ουδέτερη επιλογή της «στασιμότητας» των επενδυτικών δαπανών. 

 

Ο τομέας της δημιουργικής οικονομίας εκπροσωπείται κυρίως από τον κλάδο των τεχνών, 
της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. Ο κλάδος αυτός εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη και 
διασύνδεση με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως του τουρισμού, στην κατεύθυνση 
ανάδειξης νέων τουριστικών προϊόντων για την Αθήνα. Η στήριξη των νέων δυναμικών 
κλάδων πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή κινήτρων για ανάπτυξη καινοτομίας, 
συνέργειας και δικτύωσης, αλλά και αλληλεπίδρασης με άλλους ισχυρούς κλάδους, για την 
ανάδειξη του δήμου ως το πλέον ισχυρό επιχειρηματικό κέντρο της χώρας. 

                                                           
4 4η Έρευνα Παρακολούθησης της Συγκυρίας και του Επιχειρηματικού Κλίματος, Κέντρο Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας του δήμου Αθηναίων (Οκτώβριος 2015) 

Διάγραμμα 5: Εισπράξεις του τομέα τουρισμού στην Αθήνα, πηγή Σχεδιασμός και Εφαρμογή της 
«Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 
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Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές 
 

Διάγραμμα 6:Ποσοστό πρασίνου, κάλυψη, πηγή Σχεδιασμός και Εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 
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Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος, η πόλη αντιμετωπίζει 
εντονότατα προβλήματα: πρέπει κανείς να συνυπολογίσει την ανεπάρκεια του πρασίνου 
και κυρίως τον ανισομερή καταμερισμό του στην πόλη, την πληθυσμιακή συγκέντρωση, τη 
πυκνότητα δόμησης, τον ελλιπή αερισμό, την θερμοχωρητικότητα των δομικών υλικών, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα.  
 
Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, εδώ και μερικές δεκαετίες υπάρχει μία γενική 
τάση μείωσης των ετήσιων τιμών ρύπανσης, που δείχνει ότι η τεχνολογική αναβάθμιση των 
αυτοκινήτων, τα μέτρα ελέγχου που έχουν επιβληθεί, η αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς 
και κυρίως των μέσων σταθερής τροχιάς, η διείσδυση του φυσικού αερίου έχουν φέρει 
κάποια θετικά αποτελέσματα. Όμως δεν έχουν ξεπεραστεί οι κίνδυνοι. Οι γενικές 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, έφεραν τα τελευταία χρόνια μείωση της ρύπανσης που 
συνδέεται με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ωστόσο τους χειμερινούς μήνες η Αθήνα 
υφίσταται νέου είδους ατμοσφαιρική ρύπανση που οφείλεται στην καύση ξύλου μαζί με 
διάφορα άλλα ακατάλληλα για καύση υλικά. Συνολικά, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης παραμένουν υψηλά και ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
 
Πάλι σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, με βάση τα κριτήρια της Eurostat, η Αθήνα 
κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των αστικών κέντρων της Ευρώπης, όσον 
αφορά το πράσινο. Στο 1ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα βρίσκεται το 42% του πρασίνου 
του δήμου, παρότι στα ίδια διαμερίσματα κατοικεί λιγότερο από το 18% των κατοίκων. 
Αντιθέτως, στο 5οκαι το 6ο διαμέρισμα, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 35% των κατοίκων, 
βρίσκεται μόλις το 10% του πρασίνου. 
 

Σημαντικό ζήτημα, επίσης, αποτελεί η ύπαρξη ενός μεγάλου αποθέματος κενών και 
εγκαταλελειμμένων κατοικιών και κτιρίων, στο σύνολο του δήμου (30,85% των κατοικιών 
είναι κενές, με τις περισσότερες από αυτές να συγκεντρώνονται στο 1ο και 6ο διαμέρισμα). 
Στοιχείο που συνδέεται με τα παραπάνω είναι το ιδιαίτερα γηρασμένο κτιριακό απόθεμα 
ενώ παρατηρείται και δυσκολία συντήρησής των παλαιότερων κτισμάτων λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Τα περισσότερα κτίρια είναι κατασκευασμένα εντός των δύο 
δεκαετιών, 1960-1970 και 1970-1980. 
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Διάγραμμα 7: Ηλικία κτιρίων εντός της πόλης της Αθήνας, ΕΛΣΤΑΤ 2011, ιδία επεξεργασία 

 

Υπάρχουν ορισμένες παλαιότερες κατοικίες, του 19ου και των αρχών του 20ου, ιδιαίτερα 
στο 1ο και το 3ο διαμέρισμα, ενώ ο σχετικά μικρός αριθμός των νεότερων κατασκευών έχει 
υψηλότερα ποσοστά στο 2ο, το 5ο και το 7ο διαμέρισμα. Ειδική κατηγορία μνημείων της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελούν τα διατηρητέα κτήρια. Στο σύνολο του δήμου 
Αθηναίων, καταγράφονται 2.862 διατηρητέα κτίρια, σύμφωνα με  τα πρόσφατα στοιχεία 
της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου. Τα περισσότερα διατηρητέα 
βρίσκονται συγκεντρωμένα στην περιοχή της Πλάκας ενώ ακολουθούν το Θησείο, του 
Ψυρρή, το Μεταξουργείο και το Μετς. 

Το μοντέλο κατοίκησης και κατοικίας που κυριαρχεί στον δήμο, όπου καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από την αντιπαροχή και την αστική πολυκατοικία, δημιουργεί ιδιαίτερη 
δυσκολία στην ανανέωση του κτιριακού αποθέματος. Συνολικά, είναι αναγκαία μια 
πολιτική περιορισμού των χωρικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανισοτήτων που 
παρατηρείται, τόσο μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, όσο και μεταξύ 
διαφορετικών χωρικών ενοτήτων. 

Στον τομέα της καθαριότητας, ο δήμος Αθηναίων έχει στην ευθύνη του έκταση 31,7 χιλ 
στρεμμάτων, ενώ καθημερινά συλλέγονται από την πόλη 900 τόνοι σύμμεικτων 
απορριμμάτων. Η προστασία και η καθαριότητα αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης 
προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη πόλη και στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Αθηναίων 
δημιούργησε τον Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, ο οποίος 
περιέχει διατάξεις υποχρεώσεις και δικαιώματα και που η αποτελεσματικότητά του 
στηρίζεται στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ δήμου και δημοτών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 
τοποθετήσει ο δήμος και στον τομέα της ανακύκλωσης, τοποθετώντας περίπου 4.910 μπλε 
κάδους σε όλη την έκτασή του, στους οποίους εναποτίθεται ανακυκλώσιμο υλικό 
περιεχόμενο από συσκευασίες, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί. Παρ’ όλα αυτά 
παρατηρείται συχνά η απόρριψη και μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων στους κάδους καθώς 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

<1960 1961-1985 1986-2000 >2001

Αρ
ιθ

μό
ς 

Κτ
ιρ

ίω
ν

Έτος κατασκευής

Έτος κατασκευής κτιρίων στη πόλη της Αθήνας



 

 
33 

και η κλοπή του περιεχομένου των κάδων. Επιπλέον, ο δήμος πραγματοποιεί ανακύκλωση 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, 
συσσωρευτών οχημάτων, φωτιστικών και λαμπτήρων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, 
πλαστικών, άδειων μελανοδοχείων φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ, χαρτιού, μετάλλων, 
βιοαποβλήτων και ξύλου.  

Το οδικό δίκτυο του δήμου Αθηναίων είναι διαμορφωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του. 
Πέραν της κατασκευής νέων οδών στις αρμοδιότητες του δήμου ανήκει και η συντήρηση 
των υφιστάμενων όπως και των πεζοδρομίων. Σε σημαντικό τμήμα του υφιστάμενου 
δικτύου έχουν διαπιστωθεί κακοτεχνίες, αυθαίρετη κατάληψη από μόνιμα εμπόδια ή 
εγκαταστάσεις και κυρίως παράνομη στάθμευση οχημάτων. Η περιορισμένη σε πολλές 
περιπτώσεις επιφάνεια πεζοδρομίων μειώνεται σημαντικά λόγω διαφόρων εμποδίων και 
κυρίως τραπεζοκαθισμάτων. Όλα αυτά οδηγούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος για 
τους πεζούς, τόσο από πλευράς ασφάλειας και άνεσης όσο και αισθητικής.   

 

Εικόνα 7: Δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς, πηγή Σχεδιασμός και Εφαρμογή της «Ολοκληρωμένης 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) 

Η Αθήνα διαθέτει αρκετά υψηλού επιπέδου δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς που 
εποπτεύεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). Το δίκτυο έχει 
βασικό κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός) και πλαισιώνεται με 
τα μέσα οδικού δικτύου (λεωφορεία, τρόλεϊ) καθώς και τα 14.000 ταξί της πόλης. Όσον 
αφορά το Αττικό Μετρό, ο ετήσιος μέσος όρος επιβιβάσεων είναι περίπου 136 
εκατομμύρια. Με τις δύο γραμμές του ΜΕΤΡΟ μετακινούνται περίπου 480.000 επιβάτες 
ημερησίως. Έχει υπολογιστεί, ότι η λειτουργία του ΜΕΤΡΟ μείωσε κατά 71.000 τα ΙΧ 
αυτοκίνητα, που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης ή ισοδύναμα μείωσε την κίνηση με ΙΧ 
κατά 335.000 οχηματοχιλιόμετρα ημερησίως. Λόγω του ΜΕΤΡΟ, οι ρύποι από τα οχήματα 
μειώθηκαν κατά 8% μέσο όρο. 

Η στάθμευση στις περισσότερες περιοχές του δήμου είναι προβληματική. Τα μεγαλύτερα 
προβλήματα παρουσιάζονται στην περιοχή εντός και περιμετρικά του Δακτυλίου, λόγω της 
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συγκέντρωσης των κεντρικών λειτουργιών της Αθήνας, υπερτοπικού χαρακτήρα, καθώς και 
στις πυκνοδομημένες περιοχές της Κυψέλης, των Πατησίων και των Αμπελοκήπων.  

Σε ότι αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την κινητικότητα, δεν υπάρχουν σαφώς 
διατυπωμένες πολιτικές που να δίνουν προτεραιότητα στις μετακινήσεις ανθρώπων αντί 
των οχημάτων, όπως ίσχυε από τη δεκαετία του 1950 έως και πρόσφατα. Η έννοια της 
Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας δεν έχει γίνει κτήμα ούτε του κοινού ούτε των αρμόδιων 
αρχών ακόμη.  
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Πολιτιστική οικονομία 
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Η Αθήνα είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, με την καταγεγραμμένη ιστορία 
της να φθάνει ως το 3.200 π.Χ. και σήμερα, μέσα σε καθεστώς κοινωνικό-οικονομική 
κρίσης, χαρακτηρίζεται από μια δυναμική και εξαιρετικά πολυδιάστατη πολιτιστική σκηνή, 
στην οποία κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς συνυπάρχουν με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις 
άτυπες, εναλλακτικές κινήσεις. Στην νέα οικονομική πραγματικότητα έχουν αναδυθεί 
πολιτιστικές επιχειρήσεις και εγχειρήματα, πολυχώροι τέχνης και θερμοκοιτίδες 
πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Το ευρύ αυτό φάσμα πολιτιστικών εγχειρημάτων συνδυάζει 
την προώθηση των Γραμμάτων και των Τεχνών με την επιχειρηματική δραστηριότητα,  
αναδεικνύοντας τις νέες σχέσεις και πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στην Αθήνα τα 
 τελευταία χρόνια, καθώς επίσης ότι πιο δυναμικό έχει η πόλη. 

Η έντονη καλλιτεχνική δράση και παραγωγή και η αξιοποίηση νέων μορφών οικονομίας στο 
επίπεδο της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικούς τομείς ανάπτυξης αλλά 
και κοινωνικής συνοχής της πόλης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα θα υποδεχθεί το 2017 μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις 
σύγχρονης τέχνης διεθνώς, την documenta 14, σε συνεργασία με το Κάσελ της Γερμανίας. Η 
documenta, που μέχρι σήμερα φιλοξενούνταν κάθε 5 χρόνια αποκλειστικά στη γερμανική 
πόλη, θα φέρει τον τίτλο «Μαθαίνοντας από την Αθήνα» και το ελληνικό σκέλος της 
υλοποιείται με τη σύμπραξη της Μπιενάλε της Αθήνας. 

Η Αθήνα αποτελεί σήμερα μια «κυψέλη» δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρηματικών 
εγχειρημάτων και ιδεών και πόλος έλξης πολιτιστικών διοργανώσεων διεθνούς κύρους. Ο 
τομέας του πολιτισμού και η ανάπτυξη της λεγόμενης δημιουργικής επιχειρηματικότητας 
(creative industry) αποτελεί ένα πόρο της πόλης που μένει σχετικά ανεκμετάλλευτος. Σε 
συνδυασμό με τα Πεδία Διερεύνησης που αναφέρονται στην ανάπτυξη των γειτονιών της 
Αθήνας και την πολύ-επίπεδη αξιοποίηση των ζωτικών της πόρων, ώστε να υπερβεί τις 
κρίσεις που αντιμετωπίζει, το πολιτιστικό κεφάλαιο της Αθήνας δύναται να αποτελέσει 
καίριο παράγοντα ανάπτυξης. 
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Στρατηγική Ανάπτυξης της Πόλης 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη κοινωνική και πολιτισμική κρίση που 
έκανε την εμφάνισή της την τελευταία περίοδο και στην Ελλάδα, έχει αναδείξει πολλαπλά 
ζητήματα με σαφή επίδραση στη ζωή των κατοίκων της, ιδιαιτέρως εκείνων οι οποίοι ζουν 
στα αστικά κέντρα. 

Ειδικά στην περίπτωση της Αθήνας, η υποβάθμιση του επιπέδου ζωής στο κέντρο της πόλης 
εντείνει τα άλλα μεγάλα προβλήματα, όπως η μεγάλη αύξηση της ανεργίας, η δραματική 
επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης πολλών ατόμων, η υποβάθμιση της 
υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων, η αύξηση πληθυσμιακών ομάδων που 
χρήζουν κοινωνικής προστασίας, η αύξηση του αριθμού κενών και εγκαταλειμμένων 
κτιρίων, η αποδυνάμωση της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εξάπλωση του 
παραεμπορίου, η απαξίωση του κτιριακού αποθέματος κοκ. 

Ενώ η Ευρώπη έχει για περισσότερο από μία δεκαετία θέσει σαν πρώτη προτεραιότητα τη 
συγκρότηση αναπτυξιακού μοντέλου με κύριο θεμέλιο την καινοτομία, η χώρα μας 
παρουσιάζει σημαντικότατη υστέρηση σε αυτόν τον τομέα. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι δήμοι ανέπτυξαν πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Στην πρωτεύουσα η απαίτηση 
για επείγουσα παρέμβαση άρχισε να υλοποιείται με το πρόγραμμα «Αθήνα», με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-
2013, και συνεχίζεται και με το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το πολυδιάστατο αναπτυξιακό σχέδιο «Αθήνα», στόχο έχει να μεταμορφώσει την Αθήνα με 
τη συμμετοχή των πολιτών σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη, μια πόλη με νέες 
παραγωγικές και κοινωνικές δομές και ανθηρή καινοτομική οικονομία με έντονα 
δημιουργικό, εξωστρεφή χαρακτήρα, λειτουργική για τους κατοίκους της και ελκυστική για 
τους επισκέπτες της. 

Το έργο «Αθήνα» , που υλοποιείται υπό την εποπτεία της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πολύ-επίπεδων 
δράσεων εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων, οι οποίες υλοποιούνται από Υπηρεσίες και 
Νομικά Πρόσωπα του δήμου Αθηναίων, αλλά και τρίτους φορείς. Οι δράσεις εντάσσονται 
σε τέσσερις άξονες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: 

1.Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας, με την οποία θα 
ενισχυθούν κλάδοι αιχμής της τοπικής οικονομίας που προωθούν την καινοτομία και την 
απασχόληση, κυρίως των νέων, καθώς επίσης και η αξιοποίηση σημαντικών υποδομών του 
κέντρου με στόχο τη μετατροπή τους σε φυτώρια επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις 
νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και τη 
διαφημιστική προώθηση της Αθήνας, με προτεραιότητα στο συνεδριακό τουρισμό και τα 
ταξίδια του Σαββατοκύριακου. 
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2.Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση 
της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας, τη βελτίωση των μετακινήσεων και των 
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την εφαρμογή πράσινων λύσεων σε υποδομές και σε 
διάφορα σημεία της πόλης. 

3.Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού, που αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μέσω 
αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανάκτησης δημοσίων χώρων, αλλά και σε έργα για την 
αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, την αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας, την 
αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, και γενικότερα δράσεις που αποσκοπούν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. 

4.Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης, με δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, την 
κοινωνική ένταξη, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, και την ανάπτυξη σχεδίου για 
ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας για την Υγεία. Επίσης, 
περιλαμβάνει επενδύσεις για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Μέσα σε αυτά πλαίσια λειτουργεί και ο κόμβος και επιχειρηματικότητας INNOVATHENS,  ο 
οποίος θα αξιοποιήσει και θα μετασχηματίσει υφιστάμενες υποδομές χώρων σε 
ολοκληρωμένα κέντρα δικτύωσης προωθώντας τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες 
προσφέροντας γνώσεις και υπηρεσίες σε νέους, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης στην πόλη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Τεχνόπολη του 
δήμου Αθηναίων. 

Παράλληλα λειτουργεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), το οποίο 
θέτει ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό του κέντρου της Αθήνας ως κέντρο βιώσιμης 
μητρόπολης, μέσω συστηματικής, συνεχούς και συντονισμένης ολοκληρωμένης 
παρέμβασης. Περιλαμβάνει, δηλαδή στήριξη της οικονομικής βάσης, ανάκτηση της 
κοινωνικής πολιτισμικής συνοχής, αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας, 
βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών, ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης, 
βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής. 

Ακόμα, το Κοινωνικό Πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων 2015-2019, έχει σαν στόχο τη 
διαμόρφωση ενιαίου συστήματος υποδοχής και διάγνωσης αναγκών στα πολυδύναμα 
κέντρα, την αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δημοτικές κοινότητες για 
μεγαλύτερη εγγύτητά τους προς τους πολίτες, τη βελτίωση επικοινωνίας με τους κατοίκους, 
τη δημιουργία συνεκτικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α. 

Επιπλέον, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 στοχεύει στη 
μείωση, διαχείριση και αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, την ανάκτηση 
της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, την αναπτυξιακή ανανέωση του παγιωμένου 
αναπτυξιακού μοντέλου, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό των υφιστάμενων 
παραγωγικών δομών της Περιφέρειας Αττικής και τη σταδιακή προσαρμογή της στις νέες 
συνθήκες και απαιτήσεις της Ευρώπης 2020. 
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Άλλα προγράμματα που τρέχουν και έχουν επίκεντρο την Αθήνα είναι: 

• Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την Αθήνα (ΣΒΑΑ) με 
συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Το Στρατηγικό  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου (2015-2019) 
• Το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων (2016) 
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με τεχνική συνδρομή και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής 

• Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο ΑΘΗΝΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ 2021, που επικαιροποιήθηκε από τον 
Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

• Άλλα προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις του δήμου, φορέων, αλλά και από 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, την Κοινωνία Πολιτών, Ιδρύματα κλπ. 
 

Πόροι Χρηματοδότησης για δράσεις στη πόλη της Αθήνας  
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Διοικητικές Αρμοδιότητες 
Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές αρμοδιότητες στα διάφορα επίπεδα διοίκησης είναι στις 
περισσότερες των περιπτώσεων σαφώς καθορισμένα και ορισμένα με βάση την Ελληνική 
νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καθορισμός των διοικητικών αρμοδιοτήτων 
δύναται να επιφέρει ασάφειες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων στη πόλη της 
Αθήνας. Για το λόγο αυτό, ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση. Στον παρακάτω 
πίνακα, παρουσιάζεται διακριτά ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των διοικητικών αρχών ανά 
λειτουργική αρμοδιότητα.  

Λειτουργικές Αρμοδιότητες 
Διοικητική Αρχή Tύπος Αρμοδιότητας1 

Κράτος Περιφέρεια Δήμος Κοινή Υποχρεωτική 
Γενική Διοίκηση 
Ασφάλεια, Αστυνόμευση √   √2   √ 

Πυροσβεστική Υπηρεσία √ √ √   √ 

Πολιτική Προστασία √ √ √   √ 

Δικαιοσύνη √   √ √   
Δημοτολόγιο- Μητρώο Αρρένων3 √   √   √ 

Μητρώο-Ληξιαρχείο √   √   √ 

Στατιστική Υπηρεσία √     √   
Εκλογικοί κατάλογοι √   √   √ 

Εκπαίδευση 

Προσχολική εκπαίδευση √ √4 √   √ 

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση √ √ √   √ 

Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση √ √ √   √ 

Ανώτερη Εκπαίδευση √     √   

Εκπαίδευση Ενηλίκων √ √ √   √ 

Υγεία 

Νοσοκομεία √   √   √ 

Ανεξάρτητα Ιδρύματα √ √ √   √ 

Κοινωνικός Τομέας 

Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών     √ √   

Υπηρεσίες φροντίδας νέων και οικογένειας √ √ √   √ 

Κέντρα Παροχής Στέγασης, Οίκοι Ευγηρίας √ √ √   √ 

Κοινωνική Ασφάλιση √     √   
Πολεοδομικός  Σχεδιασμός/Σχεδιασμός Οδικών Δικτύων 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός √ √ √   √ 

Σχεδιασμός οδικών δικτύων √ √ √   √ 

Περιφερειακός πολεοδομικός Σχεδιασμός √ √ √   √ 

Περιβάλλον & Δημόσια Υγεία 

Παροχή νερού √ √ √   √ 

Συγκομιδή απορριμάτων   √ √   √ 
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Κοιμητήρια     √ √   

Σφαγεία     √ √   

Προστασία Περιβάλλοντος √ √ √   √ 

Προστασία Καταναλωτή √ √ √   √ 

Τέχνες, Ψυχαγωγία,Άθληση 

Θέατρα, Μουσική √ √ √   √ 

Μουσεία, Αίθουσες τέχνης, Βιβλιοθήκες √ √ √   √ 

Πάρκα, χώροι αναψυχής √ √ √   √ 

Σπορ, διασκεύδαση √ √ √   √ 

Χώροι λατρείας, Εκδηλώσεις √     √   
Μεταφορές 
Αυτοκινητόδρομοι/Δρόμοι Ταχείας 
Κυκλοφορίας √ √     √ 

Αστικό οδικό δίκτυο √ √ √   √ 

Αστικές Συγκοινωνίες, τραίνα √ √ √5   √ 

Λιμάνια √   √   √ 

Αεροδρόμια √     √   
Οικονομικές Υπηρεσίες 

Φυσικό Αέριο √   √   √ 

Αυτόνομη Θέρμανση     √ √   

Άρδευση   √ √   √ 

Καλλιέργειας,  Αλιεία √ √ √   √ 

Ενέργεια √ √ √6   √ 

Εμπόριο √ √ √   √ 

Τουρισμός √ √ √   √ 

Δάση √   √7   √ 

Άλλες Υπηρεσίες 

 Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, 
υγειονομικών εγκαταστάσεων, θεάτρων, 
κινηματογράφων, παιδικών χαρών κλπ   

√ √ 
  

√ 

1. Πρέπει να επισημανθεί ότι η διαίρεση των αρμοδιοτήτων σε υποχρεωτικές και προαιρετικές δεν είναι εφικτή, διότι, ενώ οι 
περισσότερες είναι υποχρεωτικές, πολλά πεδία  (κοινωνική μέριμνα , τέχνες και αθλητισμός) περιλαμβάνουν και υποχρεωτικές και 
προαιρετικές ενέργειες κάτω από την ίδια αρμοδιότητα. 2.Δημοτική Αστυνομία. 3.Μητρώο στρατιωτικής υπηρεσίας αρρένων. 
4.Κλείσιμο σχολείου λόγω έκτακτης ανάγκης ή επιδημίας.  5.Άδεια μεταφοράς προσώπων και αγαθών. 6.Προστασία και χρήση ήπιων 
ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροδότηση, επέκταση απόδοσης του ηλεκτρονικού δικτύου κλπ. 7.Χρήση δημοτικών δασών 
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Διάγνωση της Αστικής Ανθεκτικότητας 
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Resilience Agenda Setting Workshop 
Το εναρκτήριο εργαστήριο του “100ResilientCities” στην πόλη της Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
26 Μαΐου 2015. Κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση του προγράμματος και της 
μεθοδολογίας του 100RC όπως και της ίδιας της έννοιας «αστική ανθεκτικότητα» σε ευρύ φάσμα 
εταίρων της πόλης. Με αυτό το εργαστήριο ξεκινά επίσης η καταγραφή των απειλών για την πόλη και η 
έναρξη της στρατηγικής για την ανθεκτικότητα της πόλη. Το πρόγραμμα «Ανθεκτική Αθήνα» ξεκίνησε 
ρωτώντας τους πολίτες τι θεωρούν αυτοί σημαντικό για την ανθεκτικότητα της πόλης. Η συνεργασία με 
τους πολίτες, αρχίζει με το Agenda Setting Workshop, αλλά παραμένει δυναμικός και καίριος για το 
πρόγραμμα παράγοντας  σε όλες του τις φάσεις.  

Το εργαστήριο στην Αθήνα παρακολούθησαν 122 συμμετέχοντες εκπροσωπώντας οργανισμούς και 
υπηρεσίες από όλη την πόλη, αλλά και την περιφέρεια, την κεντρική εξουσία, την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως και οργανισμούς από το κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον της πόλης. Στο εργαστήριο συνολικά αναπτύχθηκαν 9 τραπέζια με τους συμμετέχοντες να 
αποτυπώνουν την άποψη τους σχετικά με το τι είναι και πώς αντιλαμβάνονται την αστική 
ανθεκτικότητα. Οι περισσότεροι συσχέτισαν την αστική ανθεκτικότητα με την έννοια της βιωσιμότητας 
αλλά με τα μέτρα πρόληψης κατά πιθανών φαινομένων που μπορεί να απειλήσουν το κοινωνικό-
οικονομικό περιβάλλον.  

Στο 2ο στάδιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να 
βαθμολογήσουν την ανθεκτικότητα της πόλης με  βάση τους 12 κύριους άξονες του «Πλαισίου Αστικής 
Ανθεκτικότητας». Από αυτά που μας είπαν προκύπτει ότι οι περιοχές ισχύος της πόλης είναι: 

• Προώθηση συνεκτικών και συμμετοχικών κοινοτήτων 
• Παροχή Αξιόπιστων μεταφορών και επικοινωνιών 
• Ικανοποίηση των βασικών αναγκών 

Αντίθετα, οι πιο αδύναμοι τομείς που χρήζουν περαιτέρω υποστήριξης είναι: 

• Υποστήριξη του μακροπρόθεσμου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
• Προαγωγή της οικονομικής ευημερίας 
• Υποστήριξη της διαβίωσης και της απασχόλησης 

Σήμερα, έναν χρόνο αργότερα, και μετά από τρεις μήνες εργαστηρίων και συνεντεύξεων αποτύπωσης 
απόψεων των πολιτών για την ανθεκτικότητα της Αθήνας, μέσα στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης, 
παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα είναι πάλι περίπου τα ίδια. 

Η επόμενη άσκηση αποτύπωσε τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις κυριότερες χρόνιες 
πιέσεις και απρόσμενες κρίσεις, που απειλούν την πόλη. Στον πίνακα βλέπετε τα αποτελέσματα με 
σειρά σημαντικότητας. 
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Μακροχρόνιες Πιέσεις  Απρόσμενες Κρίσεις 

Μεταβαλλόμενες Μακροοικονομικές Συνθήκες (19,58%) Εξεγέρσεις / Πολιτικές Αναταραχές (22%) 

Υψηλή Ανεργία / Φτώχια (15,88%) Καύσωνας (16,25%) 

Κοινωνική Αστάθεια / Διαφθορά (13,33%) Σεισμοί / Πλημμύρες (13,75%) 
Πίνακας 1: Οι κυριότερες απρόσμενες πιέσεις και χρόνιες πιέσεις στη πόλη της Αθήνας 

 

Για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα του Agenda Setting Workshop (Μάιος 2015) δεν διαφέρουν πολύ 
από τα αυτά που προέκυψαν κατά την διάρκεια της Α’ Φάσης του προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα», 
από την «Προκαταρκτική Αξιολόγηση της Ανθεκτικότητας της Αθήνας» (Φεβρουάριος - Μάιος 2016). 
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι φέτος στις χρόνιες πιέσεις αναδείχθηκε το μεταναστευτικό σαν ζήτημα 
γεγονός που οφείλεται προφανώς στην έξαρση των μεταναστευτικών ροών από το καλοκαίρι του 2015 
μέχρι σήμερα. Στις δε απρόσμενες κρίσεις η σειρά σημαντικότητας αντιστρέφεται. Πρώτοι έρχονται οι 
σεισμοί, μετά προκρίνεται ο καύσωνας και ακολουθούν οι κοινωνικές εξεγέρσεις και οι πολιτικές 
αναταραχές όπως και η εγκληματικότητα, πλημμύρες και επιδημίες (βλ. Διαγράμματα σελ. 61-62). 
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Φάση Ι Προγράμματος 100Resilient Cities 

Πλαίσιο Υλοποίησης 
Η δημιουργία συνεργασίας ανάμεσα στο πρόγραμμα «Ανθεκτική Αθήνα» και στους κατοίκους της 
πόλης, το προσεκτικό και δύσκολο κτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, είναι από τους 
σημαντικότερους στόχους αυτού του προγράμματος για την Ανθεκτικότητα της πόλης. Ξεκινάει με την 
χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών και εταίρων της πόλης (Stakeholders Mapping).  

Η ομάδα της Ανθεκτικής Αθήνας, ακολουθώντας τόσο την καθοδήγηση του 100RC όσο και την πολιτική 
του δήμου Αθηναίων, ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγισης και εμπλοκής των εταίρων 
της πόλης (Stakeholder Engagement Plan & Communications Plan). Οι τέσσερεις βασικές κατηγορίες 
φορέων και επαγγελματιών της πόλης (δημόσια διοίκηση, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικός τομέας και 
ερευνητικά κέντρα / πανεπιστήμια) χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες και άξονες προσέγγισης μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων, θεματικών εργαστηρίων  και ηλεκτρικών ερωτηματολογίων.  Ιδιαίτερη 
σημασία δόθηκε (προτροπή του προγράμματος 100RC) στην προσέγγιση ομάδων της πόλης που 
συνήθως δεν έχουν «φωνή». 

Από τον τα μέσα Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η διάγνωση της πόλης μέσα από την χρήση των τριών 
εργαλείων του προγράμματος. Το πρώτο εργαλείο (Εργαλείο καταγραφής αντιλήψεων φορέων| 
Perceptions Tool) αφορούσε την συλλογή των αντιλήψεων των ανθρώπων της πόλης σχετικά με το τι 
θεωρούν ανθεκτικό και τι όχι στην πόλη τους. Μέσα σε τρεις μήνες, μέσα από ανοιχτά ερωτήματα («τι 
θεωρείτε ότι συμβάλει στην ανθεκτικότητα της πόλης» και «τι την καθιστά πιο ευάλωτη σε διάφορες 
απειλές;») συλλέχθηκαν οι απόψεις ενός ευρέως φάσματος πολιτών και αντιπροσώπων φορέων που 
περιλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους, αιρετούς αντιπροσώπους, εκπροσώπους μεταναστευτικών 
κοινοτήτων, ακαδημαϊκούς, αρχιτέκτονες, νεοφυείς επιχειρηματίες και εμπόρους, κτλ. Σε μια 
προσπάθεια να διερευνήσουμε την αθέατη πλευρά της πόλης, απευθυνθήκαμε, σε γυναίκες του 
δικτυού μεταναστριών του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού "Melissa Network" αλλά και σε αστέγους 
πωλητές του περιοδικού δρόμου Σχεδία. Άλλες ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν άμεση πρόσβαση 
στους φορείς λήψης αποφάσεων τις οποίες προσεγγίσαμε είναι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που είναι 
μέλη των Λεσχών Φιλίας, αλλά και οι υπάλληλοι του ίδιου του δήμου Αθηναίων. 

Ανθεκτική πόλη είναι η πόλη που οι διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού της συνεισφέρουν με την 
δική τους γνώση και τρόπο, στην διαμόρφωση και την εφαρμογή των δράσεων και πολιτικών που τους 
αφορούν. Με γνώμονα αυτό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και εργαστήρια με αρχιτέκτονες, 
πολεοδόμους, νέους επιχειρηματίες του πολιτισμού, καλλιτέχνες, ομάδες που πραγματοποιούν 
καινοτόμες ξεναγήσεις στην πόλη, ανθρώπους που δουλεύουν σε δίκτυα κοινής ωφέλειας και άλλους 
ειδικούς της πόλης. Συζητήσαμε με συμβούλους πολιτικών και επιχειρήσεων, με προγραμματιστές και 
επενδυτές, όπως και με δημοσιογράφους, ηχολήπτες και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων 
συμπεριλαμβανομένων και ειδικών σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. 
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Τέλος, σε μια προσπάθεια προσέγγισης ευρύτερων κοινών και σε συνεργασία με 4 διαφορετικά δίκτυα: 
το δίκτυο του συνΑθηνά, αυτό των συνεργατών της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) , το δίκτυο “Sustainable Greece 2020”, και στα μέλη του Παρατηρητήριου 
Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποστείλαμε ένα ερωτηματολόγιο για την Αστική Ανθεκτικότητα, 
που έφτασε πάνω από 1.500 ανθρώπους από το χώρο της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας των 
πολιτών, της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογίας. 

Μέσα από το δεύτερο εργαλείο  καταγράψαμε 451 δράσεις (έργα, μελέτες, κατασκευές και στρατηγικά 
σχέδια) τα οποία συλλέχθηκαν από τον δήμο Αθηναίων (τα περισσότερα), την Περιφέρεια, Υπουργία, 
Ιδρύματα και την Κοινωνία των Πολιτών. Είναι η πρώτη φορά που το σύνολο των έργων που υλοποιεί ή 
θα υλοποιήσει ο δήμος και οι λοιποί οργανισμοί καταγράφονται σε μια κοινή βάση δεδομένων και 
αναλύονται μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο, όπως το συγκεκριμένο Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας του 
100RC. 

Τέλος, το τρίτο εργαλείο κατέγραψε τους φυσικού και ανθρωπογενής πόρους της πόλης σε συνδυασμό 
με τις απρόσμενες κρίσεις που απειλούν ή ενδέχεται να απειλήσουν την πόλη της Αθήνας. Δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί η χρήση του τρίτου αυτού εργαλείου το οποίο δίνει τεράστιες δυνατότητες 
ανάλυσης και καταγραφής της τρωτότητας της πόλης. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα που πήραμε από 
την χρήση του, σε συνεργασία με ομάδα ειδικών στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και 
εκπροσώπων του δήμου και οργανισμών κοινής ωφέλειας, συνεχίζουμε την ενασχόλησή μας με το 
εργαλείο αυτό και στην Β’ Φάση Αξιολόγησης της Ανθεκτικότητας της Αθήνας. 
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Αποτελέσματα Διαγνωστικών Εργαλείων 
 

1. Αντιλήψεις περί Αστικής Ανθεκτικότητας 
 

 

 

Στη διάρκεια τριών μηνών συλλέχθηκαν συνολικά 365 αντιλήψεις Αθηναίων, στο πλαίσιο 18 
εργαστηρίων και ομάδων εστίασης, και 65 συνεντεύξεις (29 προσωπικές και 36 προσωποποιημένες 
συνεντεύξεις από τα online surveys). Έτσι συγκεντρωτικά συλλέχθηκαν 177 αντιλήψεις από 10 
εργαστήρια, 103 αντιλήψεις από τις 8 ομάδες εστίασης και 85 αντιλήψεις από τις συνεντεύξεις.  
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Μια πρώτη ματιά στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του εργαλείου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
βασικοί παράγοντες που οι Αθηναίοι θεωρούν ότι συμβάλλουν ή αποδυναμώνουν την ανθεκτικότητα 
της πόλης είναι οι εξής: το αν η πόλη «ενθαρρύνει τις συνεκτικές κοινότητες και τις συμμετοχικές 
διαδικασίες» (άξονας #4), το αν η πόλη «διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των αναγκαίων υπηρεσιών» 

Διάγραμμα 8: Αποτελέσματα Αντιλήψεων (PerceptionsTool) 
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δηλαδή η συντήρηση και η χρηστή διαχείριση των υποδομών φυσικών και ανθρωπογενών (άξονας #8) 
και τέλος το αν η πόλη «Υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο και συνεκτικό σχεδιασμό», αν τα τομεακά 
σχέδια και ατομικά έργα ευθυγραμμίζονται με το όραμα της πόλης (άξονας #12). 
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Στον άξονα #4 οι επιδόσεις της πόλης δεν είναι άσχημες, οι ερωτηθέντες κατέταξαν την 
συμμετοχή των πολιτών και την συνοχή των κοινοτήτων ως πεδίο ισχύος για την πόλη: 
συνοπτικά το «η αυτο-οργάνωση μας έσωσε απ’ την κρίση» είναι η συχνότερη άποψη που 
ακούσαμε. Το αντίθετο ισχύει όταν οι Αθηναίοι μιλάνε για την συντήρηση και την 
διαχείριση των υποδομών και την ετοιμότητα της πόλης σε περίπτωση κρίσεων, δηλαδή για 
τον άξονα #8, όπου βρίσκονται οι περισσότερες αρνητικές για την πόλη αξιολογήσεις. Οι 
ερωτηθέντες εδώ εστιάζουν τις απαντήσεις τους σε μεγάλο βαθμό στα κτίρια που είναι 
εγκαταλελειμμένα τα οποία τα θεωρούν ως ανεκμετάλλευτο πόρο. Μιλάνε πολύ για τις 
γερασμένες υποδομές ως πρόβλημα αποξένωσης των πολιτών από την πόλη, μαζί με την 
έλλειψη πράσινου και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

Η αρνητική αξιολόγηση στον άξονα #8 συνδέονται πρωτίστως με την ποιότητα της ζωής 
στην πόλη,  η οποία επηρεάζεται και από την αισθητική, καθώς και από την αίσθηση 
ασφάλειας. Οι πολίτες συνδέουν έντονα την έννοια/αίσθηση της ανασφάλειας με το 
σκοτάδι, δηλαδή την έλλειψη φωτισμού, και στις άδειες γειτονιές, με την έλλειψη σχεδίου 
για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και με την εγκληματικότητα και τις κοινωνικο-
πολιτικές αναταραχές (αυτά τα δύο τελευταία βγαίνουν από την κακή επίδοση της πόλης 
στον άξονα #5). 

Τέλος υπήρξε έντονη κριτική για την ικανότητα της πόλης να θέσει μακροπρόθεσμούς 
στόχους για τον εαυτό της, να σχεδιάσει σωστά στρατηγικές δράσεις, να τις αναλύσει σε 
τομεακά έργα, τα οποία μέσα από σωστή διαχείριση θα καταφέρει να υλοποιήσει. Κι ενώ 
αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν στρατηγικά σχέδια και ότι γίνεται προσπάθεια σωστότερου 
σχεδιασμού δράσεων στην πόλη, η κριτική είναι αμείλικτη όσον αφορά την τοποθεσία, την 
συνοχή των δράσεων και την δυνατότητες ορθολογικής διοίκησης, διαχείρισης  και 
υλοποίησης των δράσεων αυτών [#12]. 

Λόγω του ότι οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτές και οι απαντήσεις που πήραμε ήταν σε μορφή 
μικρών (ή όχι και τόσο μικρών) παραγράφων, η αποκωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση 
των απαντήσεων στο Πλαίσιο της Αστικής Ανθεκτικότητας (City Resilience Framework) 
συνέδεε, εκ των πραγμάτων, διαφορετικούς τομείς ανθεκτικότητας στην ίδια απάντηση. Το 
εργαλείο καταγραφής των αντιλήψεων (Perceptions Tool) δίνει την δυνατότητα 
απεικόνισης αυτών των συσχετισμών που δημιουργούν οι συνειρμοί και οι σχέσεις 
καταγράφονται στις απαντήσεις των  ερωτηθέντων.   

Η ισχυρή σχέση που προκύπτει ανάμεσα στους άξονες #4 (η Αθήνα ενθαρρύνει τις 
συνεκτικές κοινότητες και τις συμμετοχικές διαδικασίες) και #11 (η Αθήνα ενδυναμώνει ένα 
ευρύ φάσμα φορέων) απεικονίζει την επανάληψη που καταγράψαμε της άποψης ότι ενώ οι 
πολίτες δραστηριοποιούνται και αλληλοϋποστηρίζονται [#4], η πόλη (εδώ ο δήμος, αλλά 
και οι άλλες μορφές διοίκησης) δεν κάνουν τίποτε για να υποστηρίξουν αυτές τις δυναμικές 
[#11]. Η υποστήριξη που αναφέρεται θα ήθελαν αφορά κυρίως στην επικοινωνία, 
πρόσβαση στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση (καλές πρακτικές, scaling up, κλπ.) [#12], 
και τέλος (λιγότερο) στην δημιουργία συγκεκριμένων υποστηρικτικών προς την κοινωνία 
των πολιτών δομών [#11]. Οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται έντονα αδυναμία του δήμου να 
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λάβει υπόψη τις ανάγκες τους και ως αποτέλεσμα, αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
αναλαμβάνουν δράση μόνοι τους άλλοτε με οργανωμένο τρόπο και άλλοτε μεμονωμένα.  

 

 

Οι ερωτηθέντες φαίνεται να θεωρούν ως σημαντικότερο παράγοντα αστικής 
ανθεκτικότητας τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται την έννοια 
της ανθεκτικότητας και την δυναμική, πολύ-επίπεδη και συνθετική δυνατότητα δράσης στις 
δυσκολίες καλύτερα από τον κρατικό μηχανισμό. Αρκετοί πολίτες εστίασαν στο διαχρονικό 
πρόβλημα της γραφειοκρατίας και του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων ως καίρια 
εμπόδια που δυσχεραίνουν τον μακροπρόθεσμο και συνεκτικό σχεδιασμό, την ορθή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική διαχείριση αλλά και την επικοινωνία και σχέση των 
πολιτών με το Δήμο (σχέση άξονα #12 με άξονα #10). 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του αστικού χώρου, αυτό που φαίνεται κρίσιμο στους 
συμμετέχοντες για την ανθεκτικότητα της Αθήνας είναι η σύνδεση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και η συνεργασία μεταξύ τους [#10]. Βρίσκουν εξαιρετικά σημαντική την 
επικοινωνία των διαφόρων φορέων μεταξύ τους για να βρεθούνε από κοινού λύσεις. 
Χρειάζεται οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δήμου, αγοράς, και Κοινωνίας των 

Διάγραμμα 9: Αλληλο – εξαρτήσεις αξόνων των καταγεγραμμένων αντιλήψεων 
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Πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτικότητα, ουσιαστικός σχεδιασμός και δυνατότητες 
υλοποίησης δράσεων, επαναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνά, χωρίς την 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (σχέση αξόνων #12 και #10). 

Η υφιστάμενη διοικητική δομή στερείται οριζόντιας επικοινωνίας και οργάνωσης (αδύναμη 
έως ανύπαρκτη εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των υπηρεσιακών μονάδων του 
δήμου) και χρειάζεται ένα είδος επικοινωνίας, που θα είναι προσανατολισμένο προς τους 
πολίτες, τους χρήστες, που θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων των υπαλλήλων του δήμου. Η 
βελτίωση της επικοινωνίας μπορεί να ανοίξει δρόμους και να επιταχύνει τις διαδικασίες 
έτσι ώστε να γίνεται έργο στο δήμο (σχέση αξόνων #10 με #12).  

Επιπρόσθετα, καταγράφεται έντονη συσχέτιση στις απαντήσεις που πήραμε για το τι κάνει 
ανθεκτική την Αθήνα ανάμεσα α) στις δομές διοίκησης και λήψης αποφάσεων και την 
πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση [#10] και β) στην πρόσβαση, έλεγχο και την διαχείριση 
δεδομένων [#12]. Αρκετοί ερωτηθέντες  ανέφεραν η διαθεσιμότητα των ανοιχτών 
δεδομένων της πόλης (open data) και η έγκαιρη καταγραφή και ανάλυση, αυτών θα 
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ανθεκτικότητα της πόλης.  

Άλλη μια βασική σύνδεση στις απαντήσεις που πήραμε παρουσιάζεται ανάμεσα στον 
στρατηγικό σχεδιασμό [ο άξονας #12 στο Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 
την πολεοδομική νομοθεσία και τον σχεδιασμό και χρήσεις γης] και στην προστασία 
διαθέσιμων πόρων και βέλτιστη χρήση και διαχείριση πόρων [που ανήκουν στον άξονα #8]. 
Πολλοί απ’ τους ερωτηθέντες μίλησαν για στις εγκαταλελειμμένες υποδομές της πόλης 
όπως τα σπασμένα πεζοδρόμια, τους βρώμικους δρόμους και την έλλειψη πρασίνου στην 
πόλη, και ότι η ανθεκτικότητα της πόλης έχει να κάνει με την ανάγκη για σχεδιασμό 
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των πόρων, κυρίως των άδειων κτηρίων της πόλης.  

Πολλοί συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην ερημοποίηση της πόλης και στην ανάγκη 
αναβάθμισης των γειτονιών κυρίως μέσα από τα κτίρια και τον δημόσιο χώρο αλλά και 
μέσα από την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς [#6], τη βελτίωση περιβαλλοντικών 
παραμέτρων όπως είναι η αστική θερμική νησίδα και η ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα [#8]. 
Ένας μακροχρόνιος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης με έξυπνες διατάξεις για τις 
χρήσεις γης και την πολεοδομία [#12] θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τη συνεχή 
λειτουργία των αναγκαίων υπηρεσιών και προστασία των διαθέσιμων πόρων [#8] ειδικά 
όσον αφορά το πράσινο. Ο κατακερματισμένος, φτωχός και ανεπιτυχής σχεδιασμός χώρων 
πρασίνου, ακόμη και η χρήση ακατάλληλων φυτών ή και η ακατάλληλη φροντίδα του 
πράσινου αποδυναμώνουν την ανθεκτικότητα της πόλης. 

Συχνά όμως η κουβέντα γινόταν αυτο-αναφορική και κυκλική: «Ότι δεν σεβόμαστε και το 
ότι δεν αγαπάμε την πόλη έχει αντίκτυπο στις υποδομές. Έτσι όταν οι υποδομές φθίνουν, 
αυτό έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία μας». Αναγνωρίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό ο 
ρόλος της συμμετοχή των πολιτών [#4] στην «διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και των 
αναγκαίων υπηρεσιών» και την «προστασία των διαθέσιμων πόρων» [#8].  
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Παρατηρήθηκε επίσης η σημαντική αλλαγή των αστικών λειτουργιών στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας αλλά και σε πολλές γειτονιές της πόλη λόγω της μεγάλης εισροής προσφύγων 
και μεταναστών.  Πολλοί ερωτηθέντες αισθάνονται ότι αλλάξει συνολικά η κοινωνική, 
πολιτιστική, οικονομική, γλωσσική φυσιογνωμία της Αθήνας πράγμα που πολλοί θεωρούν 
αδυναμία, με την έννοια ότι η πόλη χάνει την ταυτότητα και άρα την συνοχή της, ενώ άλλοι 
το θεωρούν πεδίο (και μάλιστα απόδειξη) ανθεκτικότητας της Αθήνα. Η λογική εδώ είναι 
ότι η Αθήνα αλλάζει και ανταποκρίνεται/ανταπεξέρχεται στην αλλαγή όμως οι πολιτικές της 
μένουν πίσω, δεν την ακολουθούν [αντιστοιχία #4 με #12]. 

Επίσης εξαιρετικά σημαντική για την ανθεκτικότητα της πόλης αναδείχθηκε η αισθητική η 
οποία επηρεάζοντας την ψυχολογία του πολίτη είτε τον αποξενώνει είτε τον ταυτίζει με την 
πόλη του. Η όψη της πόλης (εξωτερική εμφάνιση κτιρίων, μνημεία, αρχιτεκτονική, ομορφιά, 
καθαριότητα, περιβάλλον, ασφάλεια) μας είπαν έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τουρισμό και 
άρα την οικονομία της πόλης, την φυγή από την πόλη και άρα την ερημοποίηση, αλλά και 
στην κοινωνική συνοχή. Οι αποξενωμένοι σήμερα πολίτες, είναι αδιάφοροι και δεν 
μπορούν εύκολα να ενεργοποιηθούν από το δήμο ή όποιον άλλον για να υποστηρίξουν την 
πόλη τους. Το στοιχείο της αισθητικής αλλά και γενικότητα η πολιτιστικής διάστασης της 
ανθεκτικότητας της πόλης δυστυχώς δεν απεικονίζεται σε κανέναν από τους άξονες του 
Πλαισίου Αστικής Ανθεκτικότητας. 

2. Σχεδιασμός και Δράσεις (Εργαλείο καταγραφής των δράσεων που αφορούν την πόλη | 
Actions Tool)  
Για πρώτη φορά στον δήμο Αθηναίων καταγράφουμε και κατηγοριοποιούμε σε κοινό 
κώδικα, στο Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας 451 δράσεις που γίνονται στη πόλη μας. 
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Στο εργαλείο καταγραφής των διαφορετικών δράσεων και στρατηγικών σχεδίων που 
υλοποιούνται ή έχουν σκοπό να υλοποιηθούν στην Αθήνα,  έχουν καταγραφεί έργα, 
δράσεις και πρωτοβουλίες που συλλέχθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν πάλι με βάση τους 
12 άξονες του Πλαισίου Αστικής Ανθεκτικότητας. Η λογική κι εδώ, ή μάλλον ο στόχος, είναι 
μια γρήγορη αποτύπωση του τι γίνεται ή σχεδιάζεται για την πόλη, μια διαγνωστική 
φωτογραφία του τι γίνεται στην πόλη. Έχοντας το ίδιο πλαίσιο αναφορά γίνεται εφικτή η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στο τι πιστεύει ο κόσμος ότι καθιστά την πόλη του 
λιγότερο ή περισσότερο ανθεκτική σε σχέση με τα έργα που υλοποιούνται ή που 
σχεδιάζονται προς υλοποίηση. 

 

Διάγραμμα 10: Αποτέλεσμα εφαρμογής του εργαλείου (ActionsTool) 
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Με μια πρώτη ματιά διαφαίνεται από τον άξονα #12 ότι είναι πάρα πολλές οι στρατηγικές, 
τα τεχνικά και επιχειρησιακά κ.α. σχέδια για την Αθήνα. Αναλύοντας και καταγράφοντας 
μια μία τις δράσεις που αποτελούν αυτά τα σχέδια ανακαλύψαμε ότι οι περισσότερες από 
αυτές σχετίζονται με πολύ συγκεκριμένους, σημειακούς και ειδικούς στόχους. Τέτοιες είναι, 
για παράδειγμα, οι δράσεις που αναφέρονται στον άξονα #7, οι οποίες αφορούν την 
συντήρηση και ενίσχυση των φυσικών πόρων και των τεχνητών υποδομών. Μια πλατείας 
αναπλάθεται εδώ, ένα κτήριο υποστυλώνεται εκεί, ένα σχολείο βιοκλιματικό 
κατασκευάζεται παρακάτω.  

Όντως αρκετές δράσεις υποστηρίζουν το μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών: από τον έλεγχο και τη διαχείριση δεδομένων 
μέχρι τις χρήσεις γης, τα πολεοδομικά σχέδια και τα έργα ανάπτυξης. Οι δράσεις που 
θεωρούμε μακροπρόθεσμες, παρόλα ταύτα, αναφέρονται σε ορίζοντα πενταετίας. Δεν 
έχουν ούτε οραματικό χαρακτήρα, ούτε στοχοθεσία, το σύνολό τους δεν φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερο από τα μέρη που τον αποτελούν. Το ΣΟΑΠ αποτελεί φωτεινή εξαίρεση.  

Ιδιαίτερη σημασία βλέπουμε να δίνεται σε έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις 
κρίσιμες υποδομές [#7], καθώς και με τη διαχείριση υποδομών εκτάκτου ανάγκης [#8]. Μια 
πιο προσεκτική ανάγνωση όμως διακρίνει ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτά τα 
έργα ανήκουν σε προγραμματικά σχέδια εκ των οποίων ελάχιστα υλοποιούνται. 

Οι δράσεις που αφορούν τις βασικές ανάγκες [#1] και τη διαβίωση [#2] παρατηρούμε ότι 
είναι σαφώς λιγότερες, τείνουν όμως να είναι πιο συνεκτικές, εφαρμοσμένες και ευρείας 
διάρκειας. 

Παρατηρούμε πως στον άξονα #10 που αναφέρεται σε δράσεις που αφορούν: α. στη 
συνεργασία φορέων, β. τη μεταφορά γνώσης, γ. την πρόσβαση σε εκπαίδευση, γ. την 
επικοινωνία διακυβέρνησης με το κοινό, και δ. την παρακολούθηση και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με κινδύνους που απειλούν την πόλη, έχουν 
καταγραφεί ελάχιστες δράσεις, είτε σε φάση σχεδιασμού είτε εφαρμογής. Αυτό συνάδει 
απολύτως με την αντίληψη των πολιτών που καταγράφηκε στο εργαλείο καταγραφής 
αντιλήψεων φορέων, όπου τέτοιου είδους δράσεις αποτελούν ζητούμενο.  

Σε ότι αφορά την παροχή αξιόπιστων μεταφορών και επικοινωνιών [#9], καθώς και την 
πρόσβαση στη δημόσια υγεία [#5], φαίνεται να γίνονται κάποια έργα. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι στις των αντιλήψεις που συλλέξαμε από τους Αθηναίους, αυτά τα θέματα δεν 
αποτελούν προτεραιότητες για την ανθεκτικότητα της πόλης. Δεν συμβαίνει το ίδιο για την 
προαγωγή της οικονομικής ευημερίας [#6] που έχει περίπου τον ίδιο αριθμό δράσεων. Εκεί 
τα έργα που γίνονται είναι λίγα σε σχέση με την σημασία που δίνουν οι ερωτηθέντες στον 
τομέα αυτόν για την ανθεκτικότητα της πόλης. 

Οι άξονες όμως που είναι σχεδόν κενοί έργων αφορούν στην έλλειψη σε δράσεις που 
διασφαλίζουν κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια και δικαιοσύνη [#5] όπως και σε αυτές 
που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την συμφωνία φορέων, την συνεργασία, τον 
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συντονισμό αποφάσεων, την ηγετική πρωτοβουλία και τελικά την αποτελεσματική 
διαχείριση [#10].  

Τέλος, στο γράφημα του εργαλείου που αποτυπώνονται οι συσχετισμοί και οι συνδέσεις 
διαφορετικών αξόνων ανθεκτικότητας που ενυπάρχουν σε κάθε σχεδιασμένο ή 
εφαρμοζόμενο ένα σχέδιο, δράση ή πρωτοβουλία, παρατηρούμε ότι κάποιοι άξονες 
βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με κάποιους άλλους. Οι δράσεις που αφορούν την 
ενίσχυση του περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών [#7] συνδέονται έντονα: α. με 
[#11] την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την επικοινωνία δήμου-πολιτών, β. τον 
[#12] μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τον σχεδιασμός χρήσεων γης, και την πρόσβαση σε 
βάσεις δεδομένων αλλά και γ. [#8] τη βέλτιστη χρήση υποδομών, διαχείριση κινδύνων και 
την προστασία των διαθέσιμων πόρων.  

 

 

Διάγραμμα 11: Αλληλο-εξαρτήσεις αξόνων ανθεκτικότητας για τις καταγεγραμμένες δράσεις 
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3. Φυσικοί Πόροι και Υποδομές / Απρόσμενες Κρίσεις και Χρόνιες Πιέσεις (Assets and 
Risks Tool) 

 

Το τρίτο αυτό εργαλείο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον και σίγουρα το πιο σύνθετο. 
Συνδυάζει την αναγνώριση των σημαντικότερων υλικών πόρων της πόλης και της 
κατάστασής τους (βασικές φυσικές και ανθρωπογενείς υποδομές) με τους κινδύνους που 
απειλούν τη πόλη, έτσι ώστε να στοχοθετηθούν οι σημαντικότεροι τομείς που θα 
αποτελέσουν τις προτεραιότητες των δράσεων ανθεκτικότητας της πόλης. Στην πρώτη αυτή 
προκαταρκτική φάση αξιολόγησης της ανθεκτικότητας της Αθήνας ξεκινήσαμε την χρήση 
αυτού του εργαλείου καταγράφοντας τους βασικούς πόρους και τις βασικές απειλές για την 
πόλη. Στην δεύτερη φάση σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε μέσα από 
πιο εξειδικευμένα σενάρια. 

 

 

Εικόνα 8: Χώροι Πρασίνου, Πάρκα και Δημοτικές εγκαταστάσεις (πηγή Γραφείο Αστικής 
Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας, ΣΟΑΠ) 
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Όσον αφορά λοιπόν τους υλικούς πόρους της πόλης,  πρέπει καταρχάς να λάβουμε υπόψη 
ότι η Αθήνα φιλοξενεί σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας, ο δε δήμος Αθηναίων 
αποτελεί το μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Επιπρόσθετα, στον δήμο Αθηναίων 
φιλοξενούνται το σύνολο των υπηρεσιών και οργανισμών της κεντρικής εξουσίας, ενώ 
καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται το κέντρο της πόλης.  

Για τους παραπάνω λόγους, οι υποδομές και οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι της πόλης 
αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ομαλή λειτουργία διαδικασιών που αφορούν 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού αλλά και ολόκληρη τη χώρα τη διάρκεια προκαταρκτική 
αξιολόγηση αστικής ανθεκτικότητας, με την βοήθεια του τρίτου εργαλείου (Assets and 
Risks) και σε συνεργασία με ανθρώπους της δημοτικής διοίκησης, εκπροσώπους των 
οργανισμών κοινής ωφέλειας και πανεπιστημιακούς ειδικούς στην διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταγράψαμε τους 
κυριότερους πόρους της πόλης καθώς και τις υποστηρικτικές υποδομές που της επιτρέπουν 
να αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό με αμέτρητες καθημερινές λειτουργίες, κρίσιμες τόσο 
για το δήμο όσο και για τη χώρα. 

Αρχικά, έγινε αναζήτηση για ψηφιακά δεδομένα σχετικά με τους φυσικούς πόρους της 
πόλης. Με βάση τις συζητήσεις τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του δήμου προκύπτει ότι 
στο σύνολο τους οι φυσικοί πόροι και οι υποδομές της πόλης υπάρχουν καταγεγραμμένοι 
σε ψηφιακά δεδομένα. Παρόλα αυτά, αρκετοί οργανισμοί παροχής βασικών υπηρεσιών για 
την πόλη δεν επιτρέπουν την  πρόσβαση των δεδομένων τους από την δημοτική αρχή. 
Πρόσφατα ο δήμος προχώρησε στην επικαιροποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που 
υπάρχουν για τη πόλη. Τα διαθέσιμα δεδομένα για τη πόλη, καθώς και ο φορέας που τα 
έχει στη διάθεση του καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οδικό Δίκτυο  ΣΟΑΠ Αθήνας - Αποτύπωση 
Υφιστάμενης Κατάστασης 

Αναλυτικά στοιχεία με τους δρόμους 
υπάρχουν διαθέσιμα στην δημοτική 
διεύθυνση πληροφορικής 

Σιδηρόδρομος http://gaiaose.maps.arcgis.com/home/ 

Ο ΟΣΕ παρέχει ψηφιακά δεδομένα με όλο το 
δίκτυο στη χώρα. 

Υδραγωγεία, Δίκτυο Αποχέτευσης, 
Κέντρα Διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων, Κεντρικοί αγωγοί 
λυμάτων κλπ  

ΕΥΔΑΠ Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει ψηφιοποιημένα δεδομένα 
για το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου 

Υδατορέματα www.geodata.gov.gr Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Παραγωγή και διανομή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ Δεδομένα διάσπαρτα σε Autocad 

Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Διαθεσιμότητα δεδομένων σε GIS 

Δίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας ΟΤΕ και ιδιωτικοί πάροχοι Άγνωστη διαθεσιμότητα δεδομένων 
Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 4 πάροχοι κινητής τηλεφωνίας http://keraies.eett.gr/  

Αεροδρόμια / Λιμάνια Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών / 
Οργανισμός Λιμένως Πειραιώς Διαθέσιμα στοιχεία στο www.geodata.gov.gr 

Κτιριακά Πολεοδομικές Υπηρεσίες Διαθέσιμα μόνο στατιστικά από ΕΛΣΤΑΤ 
Ανοιχτοί χώροι - χώροι πρασίνου - 
πάρκα Δήμος  Διαθέσιμα στοιχεία 

Πίνακας 2: Διαθεσιμότητα ψηφιακών δεδομένων των φυσικών πόρων και υποδομών της Αθήνας 

 

Από τη διαδικασία αναγνώρισης των κρίσιμων υποδομών της πόλης προκύπτει ότι οι 
βασικότερες υποδομές για την ανθεκτικότητα της πόλης είναι το δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας, το δίκτυο παροχής νερού, το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, το 
δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου) καθώς και τα 
δίκτυα όμβριων υδάτων και αποχέτευσης. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 
αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

http://gaiaose.maps.arcgis.com/home/
http://keraies.eett.gr/
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Διάγραμμα 12: Περιοχές Βελτίωσης Φυσικών Πόρων 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, καλύτερη διαχείριση γίνεται στο δίκτυο 
υδραγωγείων, το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας καθώς και στα πάρκα και τους ανοιχτούς 
χώρους της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποδομών - 
εκτός του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας-  είναι ο δήμος. Σχετικά με το επίπεδο παροχής της 
υπηρεσίας, όλες οι υποδομές παρουσιάζουν  μέτριο επίπεδο με τις κτιριακές υποδομές να 
παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο.  

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το για το σύνολο των υποδομών και των φυσικών 
πόρων, υπάρχει η αντίληψη ότι το επίπεδο κατάστασης και λειτουργίας τους είναι πολύ 
χαμηλό και ότι απαιτείται καλύτερη και συχνότερη συντήρηση. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών που πλαισιώνουν τα εργαστήρια αναγνώρισης και 
αξιολόγησης των κρίσεων και των φυσικών πόρων, οι πόροι που είναι πιο ευάλωτοι στις 
χρόνιες πιέσεις είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 
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(συμπεριλαμβάνεται και το διαδίκτυο) και ο σιδηρόδρομος με την έννοια των μέσων 
σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τραμ).  

 

Διάγραμμα 13: Ευάλωτοι φυσικοί πόροι στις χρόνιες πιέσεις 

 

Τώρα όσον αφορά τις «Απρόσμενες Κρίσεις και τις Χρόνιες Πιέσεις» που απειλούν την 
Αθήνα, η πρώτη καταγραφή τους έγινε κατά την εκπόνηση των εργαστηρίων και των 
συνεντεύξεων καταγραφής των αντιλήψεων των Αθηναίων για την ανθεκτικότητα της πόλης 
τους. Ρωτούσαμε τους συμμετέχοντες τι ήταν αυτό που φοβόντουσαν ότι μπορεί να συμβεί 
στην πόλη,  είτε σαν μοναδικό γεγονός με μεγάλες επιπτώσεις για την πόλη ή μακροχρόνια 
προβλήματα που αδυνατίζουν την ικανότητα της πόλης να εξελίσσεται. Τα αποτελέσματα 
απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα. 

Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι σημαντικότερες κρίσεις για τη πόλη της Αθήνας 
είναι οι σεισμοί, οι καύσωνες και οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Αντίστοιχα, οι 
σημαντικότερες πιέσεις για τη πόλη είναι η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, 
μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές τάσεις και η ανεργία ενώ σημαντική πίεση αποτελεί και 
η έλλειψη κοινωνικής συνοχής. 
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Διάγραμμα 14: Απρόσμενες Κρίσεις –Συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατά την υλοποίηση της Φάσης 1 

 

Διάγραμμα 15: Χρόνιες Πιέσεις –Συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατά την υλοποίηση της Φάσης 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
 

6η Κοινότητα - Εργαστήρια 7η Κοινότητα - Εργαστήρια 

Επιχειρήσεις – Ομάδες Εστίασης Κοινωνία των πολιτών – Workshops 

Ομάδες Εστίασης - Αρχιτέκτονες Κυβέρνηση - Workshop 
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Κυβέρνηση – Workshop - Διευθυντές 

 

 
Επιχειρήσεις – online ερωτηματολόγια 

Κοινωνία των πολιτών Λέσχη Φιλίας Κουκάκι 

Κοινωνία των Πολιτών – Μέλισσα Ομάδες Εστίασης 
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Πεδίο Διερεύνησης 1: Μεγιστοποίηση της δυναμικής της αθηναϊκής 
γειτονιάς 
 

Πληροφορίες 

Ο δεύτερος σημαντικότερος δεσμός/σχέση στο Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας υφίσταται 
ανάμεσα στους άξονες #12 και #8: «Υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό» και «Διασφαλίζει την συνεχή λειτουργία των αναγκαίων υπηρεσιών» αντίστοιχα. Η 
σχέση εδώ είναι αρνητική. Οι «Χρήσεις γης και σχεδιασμός ανάπτυξης» [#12.3], αμέσως μετά η 
«Στρατηγική και προγραμματισμός» [#12.2] και τέλος ο «Έλεγχος και διαχείριση δεδομένων» 
[#12.1] χρήζουν, στο μυαλό των ερωτηθέντων μεγάλης βελτίωσης και σχετίζονται κυρίως με την 
«Συντήρηση υποδομών» [#8.3] που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος κριτικής, και την 
«Βελτιστοποίηση κρίσιμων υποδομών» [#8.2].  

Το αφήγημα έχει ως εξής: ο δημόσιος χώρος, τα κενά κτήρια, τα πάρκα, οι υποδομές γενικά, 
αφήνονται στο έλεος του χρόνου, δεν συντηρούνται αλλά και δεν αξιοποιούνται. Χάνεται και 
σπαταλιέται από τον δήμο [δομές εξουσίας] ένας σημαντικός πόρος ανάπτυξης. Κι αυτό γιατί δεν 
υπάρχει σωστός μακροχρόνιος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις χρήσεις γης και την 
ανάπτυξη, ενώ υπάρχουν οι πόροι.  

Ο άξονας #8 που μιλάει για τις υποδομές, την συντήρηση και την βελτιστοποίησή τους, σχετίζεται 
έντονα και με τον άξονα #4 που αφορά την «ανάπτυξη των συνεργατικών και συμμετοχικών 
κοινοτήτων», τις κοινωνικές δομές και συνδέσεις [#4.1], την συμμετοχή των πολιτών [#4.3] και 
την τοπική ταυτότητα και κουλτούρα [#4.2]. Εδώ οι πολίτες μας έχουν μιλήσει για την έλλειψη 
σεβασμού και αγάπης για την πόλη. Τα άδεια και εγκαταλειμμένα κτήρια και μαγαζιά, η αίσθηση 
εγκατάλειψης και οι γερασμένες υποδομές αποξενώνουν τον πολίτη από την πόλη του. Και είναι 
τόσο κρίμα, μας λένε, γιατί οι Αθηναίοι έχουν αναπτύξει πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον χώρο τους. 
Ίσως επειδή πάρα πολλοί έχουν καταφέρει να ζουν σε μικρές ιδιοκτησίες, αισθάνονται έντονη την 
ταύτιση με τα σπίτια τους, τις πολυκατοικίες, τους δρόμους και τις γειτονιές τους. Αυτό έχει 
αρχίσει να εκλείπει λόγω της παρακμής της πόλης και των βασικών της υποδομών, και αρχίζει ο 
κόσμος να μην αγαπάει την γειτονιά τους, και έτσι να μην μπορεί να ταυτιστεί πια με την πόλη 
του.   

Επίσης σχέση με τον άξονα #2. Στην θετική της έκφανση, αναγνωρίζεται σε αυτή την σύνδεση η 
ανάγκη από τους ίδιους τους πολίτες της Αθήνας, να δραστηριοποιηθούν στο επίπεδο της 
γειτονιάς τους, για να προστατέψουν αυτοί οι ίδιοι τις κρίσιμες για την πόλη υποδομές.  

Δράσεις όπως οι αναπλάσεις πλατειών ή η Αγορά της Κυψέλης γίνονται αντιληπτές κυρίως ως 
εμβληματικές και σημειακές ενέργειες χωρίς να γίνεται σαφής η σχέση με μια γενικότερη 
στρατηγική. Υπάρχουν δράσεις που μένουν σε επίπεδο πιλοτικών ενεργειών. Δεν γίνεται 
αναπαραγωγή με βάση καλές πρακτικές ούτε σε επίπεδο υλοποίησης ούτε σε επίπεδο χάραξης 
πολιτικής (π.χ. βιοκλιματικές προδιαγραφές αναβάθμισης δημόσιου χώρου ή πλατειών).  Έτσι 
χάνονται και οι προσπάθειες που γίνονται για καινοτομία (βλ. Επόμενο Πεδίο Διερεύνησης). 
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Εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το τέταρτο Πεδίο Διερεύνησης που αναφέρεται στην 
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών ( Cross Cutting) . 

Αξίζει επίσης να θυμηθούμε από την περιγραφή των χαρακτηριστικών της πόλης, το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό, ότι τα μεσαία στρώματα έχουν ιδιοκτησία. Η Αθήνα κατοικείται κυρίως από 
μόνιμους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι έχουν την αίσθηση του ανήκειν, δεν μετακομίζουν συχνά 
και ταυτίζονται με τις γειτονιές τους. Λόγω αυτής της μικρής ιδιοκτησίας των λαϊκών στρωμάτων, 
οι Αθηναίοι έχουν άλλη σχέση με το χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια κι 
αυτό το στοιχείο κλυδωνίζεται. Αξίζει να διερευνηθεί όλη η σχέση ιδιοκτησίας, κανονικότητας, 
καινοτομίας, ταυτότητας και πόλης, όπως επίσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε επίπεδο 
γειτονιάς και μικρής/μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

 

Ερωτήσεις προς διερεύνηση (Φάση II): 

1. Πώς αδειάζει η πόλη, πού και γιατί; Πως μπορούμε να την «γεμίσουμε»; Πώς κάνουμε τις 
γειτονιές της Αθήνας πιο ασφαλείς αλλά και πιο ελκυστικές για τους κατοίκους; 

2. Πώς μπορούμε να αναζωογονήσουμε την πόλη ξεκινώντας από τις γειτονιές; 
3. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική κρίση;  
4. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων; Πώς 

μπορούν οι νέοι πληθυσμοί να αποτελέσουν μια ευκαιρία αναζωογόνησης της πόλης; 
5. Πώς και σε ποιους τομείς μπορούμε να δημιουργήσουμε απασχόληση συνδυάζοντας 

ανάγκες και υπάρχουσες ειδικότητες και δεξιότητες, και που πρέπει να γίνει ειδικό 
capacity building σε πρόσφυγες αλλά και σε Έλληνες ανέργους;  

6. Πώς μπορείς να χτίσεις έναν καινούργιο τομέα στην οικονομία γύρω από τις λύσεις με 
φυσικό υπόβαθρο (nature based solutions) στην πόλη, για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή τους; 

7. Πώς επιτυγχάνεται η αναζωογόνηση της πόλης (ειδικά σε υποβαθμισμένες και 
εγκαταλειμμένες περιοχές) μέσα από παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς; Πώς ενισχύεται 
καλύτερα η τοπική οικονομία (ΜμΕ);  

8. Τι εργαλεία έχουμε για να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικότητα στις γειτονιές; Πώς 
μπορεί ο δήμος να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες για την δημιουργία νέας 
επιχειρηματικότητας; 

9. Πώς αντιμετωπίζεται η αποξένωση από την ίδια την πόλη και η έλλειψη ταυτότητας ; 
10. Τι είδους καινοτομίες μπορούμε να αναπτύξουμε στις πολυκατοικίες της Αθήνας; 

 
Μακροχρόνιες Πιέσεις: Γήρανση υποδομών, υποβάθμιση δημόσιου χώρου στην πόλη, κοινωνική 
συνοχή  
 
Σοκ/Αναπάντεχες Κρίσεις: Οικονομική κρίση, ανεργία, μεταναστευτική και προσφυγική κρίση 
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Πεδίο Διερεύνησης 2: Η πόλη ανταποκρίνεται [Διαχείριση, Διακυβέρνηση 
και Επικοινωνία] 
 

Πληροφορίες 

Καταγράφοντας τις δράσεις που γίνονται στην πόλη (Actions Tool) ανακαλύψαμε τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση έργων ως επί τω πλείστον μικρών, σημειακών, κατακερματισμένων και 
επαναληπτικών. Όλα αυτά τα έργα, είναι σαν να μην συνδέονται κατ’ ουσία με τις γενικότητες 
κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου. Οι συνδέσεις είναι περισσότερο σε επίπεδο 
αντιστοίχισης. Δεν υπάρχει μια λογική που διαπερνά της δράσεις, προσδίδοντάς τους συνέχεια, 
συνέπεια, επιπτώσεις και/ή μετρήσιμα αποτελέσματα. Εντοπίζεται δηλαδή ένα μεγάλο χάσμα 
αντιληπτικό, το οποίο είναι και διαχειριστικό, ανάμεσα στο σχεδιασμό και στο επίπεδο 
υλοποίησης. Η δε έλλειψη δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν έναν τέτοιο σχεδιασμό 
αλλά και την σχέση του με τις εφαρμοσμένες δράσεις και τα μετρήσιμα αποτελέσματα αυτών, 
προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο δυσκολίας (βλ. επίσης Πεδίο Διερεύνησης 5). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης αποτελεί η παρουσίαση του συσχετισμού των 
αποτελεσμάτων των δύο εργαλείων «Αντιλήψεων» και «Δράσεων». Η μεγαλύτερη αναντιστοιχία 
των δύο παρατηρείται στον άξονα #7. Ο άξονας #7 «Συντηρεί και ενισχύει τους φυσικούς πόρους 
και τις τεχνητές υποδομές», ο οποίος εξειδικεύεται στους υπό-άξονες «Περιβαλλοντική πολιτική» 
[#7.1], «Περιφρούρηση κρίσιμων υποδομών» [#7.2] και «Διασφάλιση εφεδρείας και ποικιλίας 
στις υποδομές», δεν συνδέεται έντονα με κανέναν από τους άλλους άξονες στο μυαλό των 
ερωτηθέντων, οι οποίοι φαίνεται να πιστεύουν ότι σχεδόν τίποτα δεν γίνεται για την ενίσχυση 
των φυσικών πόρων και των υποδομών στην πόλη.  

Ο αριθμός, παρόλα αυτά, των δράσεων που σχετίζονται με αυτόν τον άξονα και έχουν 
δρομολογηθεί ή σχεδιαστεί για την πόλη, είναι μεγάλος. Και το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, και οι 
δράσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ αλλά και μεγάλο μέρος του ΣΟΑΠ έχουν να κάνουν με συντήρηση 
φυσικών πόρων και τεχνητών υποδομών. Διαβάζοντας αυτές τις δράσεις νομίζει κανείς ότι 
σύντομα η πόλη μας θα είναι μια πράσινη, βιώσιμη, και καινοτόμα  αστική όαση.  

Αν και πολλές είναι οι δράσεις που αναγγέλλονται, που σχεδιάζονται, ή που ολοκληρώνονται και 
σχετίζονται με αυτόν το άξονα, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε δεν φαίνεται να το έχουν 
αντιληφθεί. Προφανώς είναι και θέμα επικοινωνίας. Αλλά επίσης είναι και θέμα αντίκτυπου. 
Φαίνεται πως τα έργα που υλοποιούνται  τελικά σε αυτούς τους άξονες είναι πολύ μικρά και 
αποσπασματικά, τέτοια ώστε δεν ενδιαφέρουν και δεν έχουν αποτέλεσμα στις συνειδήσεις του 
κόσμου; Μήπως αν συνδέονταν μεταξύ τους (clustering), θα είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο, 
οικονομικό αλλά και κοινωνικό, περιβαλλοντικό, στην υγεία, κοκ.; Ειδικά η οικονομική επίπτωση 
και επιρροή μιας δράσης για την πόλη, αλλά και οι επιπτώσεις στην υγεία, αποτελούν 
απαραίτητες παραμέτρους για την προτεραιοποίηση και την επικοινωνία τους προς τους 
δημότες. Μόνο έτσι επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για το μέρισμα της ανθεκτικότητας. 
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Ερωτήσεις προς διερεύνηση (Φάση II): 

1. Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την απόσταση μεταξύ χάραξης στρατηγικής και 
εφαρμογής σε επίπεδο πολύ μικρών δράσεων; Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τα 
κανάλια επικοινωνίας εντός και εκτός του δήμου; 

2. Πώς επιτυγχάνεται ένα μεσαίο επίπεδο, ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων, με εντολή συντονισμού και καταλυτική μεσολάβηση στις 
διαδικασίες;  

3. Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τις συνεργασίες με στόχο την απλοποίηση των 
διαδικασιών; 

4. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του προγραμματισμού και της εφαρμογής των 
δράσεων, και των διατιθέμενων πόρων (ανθρώπινων, εργαλείων και μεθοδολογιών, κλπ.) 
όπως για παράδειγμα το clustering των περιβαλλοντικών δράσεων για να φαίνεται το 
«αποτύπωμά» τους; 

5. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη διακυβέρνηση και επικοινωνία με άλλους αρμόδιους 
φορείς εσωτερικά και εξωτερικά του δήμου; Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα 
«δεδομένα» κατά τον σχεδιασμό; Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για 
καλύτερη επικοινωνία και λύση των προβλημάτων; 

6. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ώστε να επιτυγχάνεται 
καλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη γνώση αναφορικά με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των δράσεων; 

7. Πώς μπορούμε να έχουμε μέτρηση του αντίκτυπου του σχεδιασμού και των δράσεων 
στους πολίτες; 

8. Πώς επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα ενίσχυση της θέσης του Δήμου ως φορέα χάραξης 
και εφαρμογής πολιτικής; (μητροπολιτικός δήμος και ενίσχυση αποκεντρωμένων 
εξουσιών στις κοινότητες) 

9. Πως μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα ως τρόπο προσέγγισης σχεδιασμού και 
εφαρμογής λύσεων για τη πόλη; 

 

Μακροχρόνιες Πιέσεις: Έλλειψη κοινωνικής συνοχής, διαφθορά, κοινωνική ανισότητα, έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην διοίκηση, διαχείριση πληροφορίας (data management), διαχείριση, 
συντήρηση και διασφάλιση κρίσιμων γηρασμένων υποδομών 
 
Σοκ/Αναπάντεχες Κρίσεις: Πολιτική αστάθεια, κατάρρευση σημαντικών κτιριακών δομών της 
πόλης, Σεισμοί, καύσωνες, τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές συγκρούσεις 
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Πεδίο Διερεύνησης 3: Περιβαλλοντική Πολιτική για τους πόρους της 
Μητροπολιτικής Αθήνας 
 

Πληροφορίες 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες, όταν τους ζητήθηκε να οραματιστούν την «Ανθεκτική Αθήνα» του 
2050, περιέγραψαν μια πολύ πιο πράσινη πόλη.  

Η κατάσταση σήμερα όσον αφορά τις δράσεις που γίνονται για το πράσινο στην πόλη και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γενικότερα είναι απογοητευτική. Η περίπτωση του 
πρασίνου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά το κενό που έχουμε αναδείξει στο τρίτο 
Πεδίο Διερεύνησης ανάμεσα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή. Πολύς λόγος σε επίπεδο 
στρατηγικού σχεδιασμού που όμως δεν έχει καταφέρει να περάσει μέσα στην λογική των 
πολιτικών που θα κατάφερναν να περάσουν σε αυτόν τον τομέα πιο σημαντικά και 
ολοκληρωμένα προγράμματα. Έτσι έχουμε σειρά κατακερματισμένων σημειακών παρεμβάσεων 
που ούτε περνούν στην αντίληψη του κόσμου ως κάτι σημαντικό αλλά ούτε και δημιουργούν ένα 
ευρύτερο και μετρήσιμο αποτέλεσμα για την πόλη.  

Οι ειδικοί των φυσικών καταστροφών και κρίσεων, αλλά και πολλοί από τους πολίτες της Αθήνας, 
θεωρούν ότι η σημαντικότερη απειλή σήμερα για την Αθήνα είναι ο καύσωνας και η Αστική 
Θερμική Νησίδα κατά την οποία βλέπουμε το κέντρο της Αθήνας να είναι κατά 5 βαθμούς 
Κελσίου θερμότερο την νύχτα και κατά 10 βαθμούς την ημέρα σε σύγκριση με τις περιφερειακές 
περιοχές.  

Στην Αθήνα περίπου 200 θάνατοι συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες ανά έτος, ενώ ο 
αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 300-400 ανά έτος έως το 2030. Τα ποσοστά 
θνησιμότητας στην Αθήνα αυξάνουν κατά 5,5% ανά βαθμό Κελσίου πάνω από τους 32,7 βαθμούς 
Κελσίου, και κατά 7% ανά βαθμό για πληθυσμούς άνω των 75 ετών. Σύμφωνα με μελέτες σε 
άλλες πόλεις έχει διαπιστωθεί επίσης γραμμική σχέση μεταξύ των ποσοστών θερμοκρασίας και 
εγκληματικότητας.  

Η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα αυξάνεται κατά 4.1% για κάθε βαθμό Κελσίου που 
ανεβαίνει η θερμοκρασία με μεγάλο κόστος για τους πολίτες. Έχει παρατηρηθεί γενική μείωση 
στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στην Αθήνα σε περιόδους υψηλών 
θερμοκρασιών, και σύμφωνα με μελέτη για την πόλη της Μελβούρνης που αποτυπώνει τη 
μείωση, διαπιστώθηκε πτώση 10% των εσόδων σε επίπεδο πόλης κατά τον καύσωνα του 2014.  

Οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Τα ποσοστά του όζοντος, για παράδειγμα, αυξάνουν ραγδαία όταν οι 
θερμοκρασίες αρχίσουν να υπερβαίνουν τους 18 βαθμούς Κελσίου. H αυξημένη κατανάλωση 
ενέργειας για τις αυξημένες ανάγκες ψύξης, επιφέρει επίσης αύξηση στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. 
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Η νέα καινοτόμα επιχειρηματικότητα έχει να αναδείξει ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στην πόλη, 
που όμως δεν υποστηρίζονται κι έτσι μένουν αποκομμένες και αδύναμες. Ο τομέας των λύσεων 
με φυσικό υπόβαθρο (nature based solutions) για την πόλη, και γενικότερα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ενδεχομένως να έχει μεγάλες δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας. Αξίζει να διερευνηθεί η ολιστική ανάπτυξη της πόλης ξεκινώντας από τις 
περιβαλλοντικές λύσεις με στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών ωφελειών. Τα έργα αυτά θα 
πρέπει έχουν ορίζοντα «μητροπολιτικό» ώστε να επεκτείνονται σε όλο το λεκανοπέδιο της 
Αττικής με βασικό πυλώνα την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού και την βελτίωση της 
καθημερινότητας του πληθυσμού μέσα από την «πράσινη» καινοτομία.  

 

Ερωτήσεις προς διερεύνησης (Φάση ΙΙ): 

1. Πώς μπορούμε να διανοίξουμε στην Αθήνα πράσινους και μπλε διαδρόμους που θα 
αλλάξουν την βιοκλιματική κατάσταση, και άρα την αίσθηση της πόλης; 

2. Ποιες είναι οι πολιτικές για τον μετριασμό και τη προσαρμογή της πόλης στις σημερινές 
περιβαλλοντικές προκλήσεις;  

3. Με ποιο τρόπο μπορούμε πολιτικά να αναδείξουμε τις περιβαλλοντικές πολιτικές αλλά 
και τα πλεονεκτήματα του Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή; 

4. Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κύριες απρόσμενες κρίσεις της πόλης μας 
(Καύσωνες και Αστική Θερμική Νησίδα) ; 

5. Πως μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να 
εφαρμόσουμε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας; (π.χ. φωτισμός LED) 

6. Πώς μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για τις οικονομικές επιπτώσεις και 
τα παράλληλα οφέλη (co-benefits) των περιβαλλοντικά χρηστών δράσεων; 

7. Πώς μπορούν να ενισχυθεί η λογική και η εφαρμογή των λύσεων με φυσικό υπόβαθρο  
(nature based solutions) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης, οι βιώσιμες 
παρεμβάσεις με πιο καινοτόμες λύσεις, χρήση της τεχνολογίας, νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία; 

8. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το νερό στην πόλη με πιο βιώσιμους τρόπους; 
9. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το πράσινο σαν κρίσιμη υποδομή για την 

πόλης (αντί για χώρο αναψυχής ή πνεύμονα της πόλης); (Resilient dividend) 

 
Μακροχρόνιες Πιέσεις: Φτωχή ποιότητα αέρα, έλλειψη φυσικών ενεργειακών πόρων 
 
Σοκ/Αναπάντεχες Κρίσεις: Καύσωνες,  κτιριακές υποδομές 
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Πεδίο Διερεύνησης 4: Κρίση μέσα στη Κρίση 
 

Πληροφορίες 

Βλέπουμε μια έντονη σχέση να αναπτύσσεται ανάμεσα στον άξονα #10 «Δομές διοίκησης και 
λήψης αποφάσεων και πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση» και στον υπο-άξονα του #12 «’Έλεγχος και 
διαχείριση δεδομένων». Αυτή η σύνδεση δημιουργείται γιατί οι ερωτηθέντες συχνά αναφέρονται 
στην αδυναμία διαχείρισης, συνεργασίας τομέων και φορέων μέσα στον δήμο, και προβλήματα 
στις δομές διοίκησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι διαδικασίες και η διαχείριση 
των δράσεων που ενδεχομένως να έχουν προγραμματιστεί στα σχέδια δράσεων [#12] 
καταλήγουν να καθυστερούν πάρα πολύ ή να μην υλοποιούνται, ακολουθώντας πολύ 
δαιδαλώδεις και συχνά αδιαφανείς διαδικασίες. Για άλλη μια φορά και εδώ αναφέρεται η 
ελλιπής και ανεπαρκής επικοινωνία του δήμου προς του πολίτες. 

Οι ερωτηθέντες μας είπαν ότι στην πόλη κυριαρχεί το μοντέλο κάθετων παράλληλων δομών, 
χωρίς οριζόντια επικοινωνία. Αυτό ισχύει σε επίπεδο χώρας, πόλης, δήμου, και στο μυαλό τους 
συντηρεί ένα καθεστώς που εξυπηρετεί πελατειακά και άλλα συμφέροντα. Η οριζόντια 
επικοινωνία εντός του δήμου μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων, των διευθύνσεων, των 
τμημάτων, των έργων και δράσεων κρίνεται ως απαραίτητη.  

Κάτι σημαντικό που αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις των ανθρώπων της πόλης ήταν ο φόβος. Λόγω 
αυτής της καθετοποίησης της διοίκησης τους τρομάζει η σκέψη μιας σοβαρής αναπάντεχης 
κρίσης στην πόλη. Τι θα κάνουμε αν κάτι συμβεί; Ποιος θα μας ειδοποιήσει; Τι σχέδιο υπάρχει; 
Πώς θα συντονιστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε άδικα θύματα;  

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του αστικού χώρου, αυτό που αποδυναμώνει την ανθεκτικότητα 
της Αθήνας, μας λένε πολλοί από τους ερωτηθέντες, είναι η δύσκολη σύνδεση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και η συνεργασία μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσουν οι 
διάφοροι φορείς μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτευχθούν άμεσες, έξυπνες, καινοτόμες, βιώσιμες, 
πολύ-επίπεδες λύσεις. Η έννοια του μερίσματος ανθεκτικότητας φαίνεται να υπάρχει ήδη στην 
λογική των πολιτών που αποδεικνύεται μπροστά από αυτή της διοίκησης η οποία αντιστέκεται 
σθεναρά αναπαράγοντας κλειστά και κάθετα σχήματα. Χαρακτηριστική είναι η αδυναμία 
συλλογής και διαχείρισης δεδομένων που το κάθε τμήμα της διοίκησης, κάθε φορέας, κάθε δομή 
εξουσίας κρατά για τον εαυτό του χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ενός κόμβου που να συλλέγει 
και να διαχειρίζεται τα δεδομένα της πόλης. Χωρίς να υπάρχει άρα και η κατανόηση του πόσο 
συμφέρουσα και σημαντική είναι η εποπτεία δεδομένων για την δυνατότητα μακροπρόθεσμου, 
βιώσιμου και ανθεκτικού σχεδιασμού. 

Ανοιχτά δεδομένα – ανοιχτή πληροφορία – πρόσβαση από τους δημότες. Ίσως μια μεγάλη 
μεταρρύθμιση για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση έργων αλλά και την σχέση εμπιστοσύνης με 
τους δημότες. 

Ερωτήσεις προς διερεύνησης (Φάση ΙΙ): 
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1. Πώς μπορεί η Αθήνα να χρησιμοποιήσει την δυναμική νέων τεχνολογιών και των 
ανοιχτών δεδομένων για την πρόβλεψη κρίσεων αλλά και την επιβίωση μέσα στις 
κρίσεις; 

2. Πώς επιτυγχάνεται μια στρατηγική για τα δεδομένα του δήμου που να βελτιστοποιεί και 
την δημοτική διοίκηση αλλά και την πρόληψη και την διαχείριση των κρίσεων στην πόλη;  

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για το σχεδιασμό; Πως μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την επικοινωνία ή/και την επίλυση προβλημάτων;  

4. Πώς επιτυγχάνεται η συλλογή δεδομένων που αφορούν τις υποδομές της πόλης και η 
υλοποίηση ενός ενιαίου και αξιόπιστου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης; 

5. Ποιοι θα έπρεπε και θα μπορούν να συμμετέχουν στην συλλογή και την διαχείριση 
δεδομένων; 

6. Πώς επιτυγχάνεται η επαφή και η βέλτιστη επικοινωνία με τους πολίτες και μέσα από μια 
συνεχή χαρτογράφηση των προτεραιοτήτων και των δράσεων των πολιτών; 

7. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα δυναμικό σύστημα χαρτογράφησης μέσα από το οποίο 
θα μπορεί να γίνεται η απεικόνιση των δεδομένων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
περισσότεροι, να είναι αξιόπιστο, αλλά και να μπορούν να χαράσσονται επίκαιρες 
πολιτικές και δράσεις; 

8. Πώς επιτυγχάνεται η πρόληψη ή η ελαχιστοποίηση των καταστροφών από ένα 
ηλεκτρονικό έγκλημα; 

Μακροχρόνιες Πιέσεις: Διαχείριση πληροφορίας (data management), διαχείριση, συντήρηση και 
διασφάλιση κρίσιμων γηρασμένων υποδομών  
 
Σοκ/Αναπάντεχες Κρίσεις: Σεισμοί, καύσωνες, τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές συγκρούσεις.  
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Πεδίο Διερεύνησης 5:Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική 
συνοχή της πόλης;  [CROSS-CUTTING] 
 

Πληροφορίες 

Την πιο σημαντική σύνδεση, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των πολιτών, ανάμεσα στους 
διαφορετικούς άξονες του πλαισίου ανθεκτικότητας, την βρίσκει κανείς ανάμεσα στους άξονες #4 
και #11:«Προωθεί την ανάπτυξη συνεργατικών και συμμετοχικών κοινοτήτων» και «Ενδυναμώνει 
ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών» και αντίστοιχα, και αυτή η σύνδεση είναι αρνητική. Αν ο 
άξονας #4 είναι η δυναμική που αναπτύσσεται από την μεριά των πολιτών η οποία κάνει μια 
πόλη πιο ανθεκτική, ο άξονας #11 αφορά την μεριά της διοίκησης και το κατά πόσο υποστηρίζει 
αυτές τις πρωτοβουλίες, ενδυναμώνοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών.  

Οι άνθρωποι που μας μίλησαν αναφέρονταν πολύ στην κοινωνία των πολιτών και μάλιστα ως ένα 
από τα λίγα πεδία ισχύος της πόλης. Μας είπαν ότι αν έχει καταφέρει η Αθήνα να σταθεί στα 
πόδια της είναι κυρίως λόγω της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και της αυθόρμητης 
αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε στην πόλη. Μας μίλησαν για δυναμικές «κοινωνικές δομές και 
συνδέσεις» [#4.1] και «συμμετοχή των πολιτών» [#4.3] που κατάφεραν και «υποστήριξαν την 
διαβίωση» [σύνδεση με τον άξονα #2] «μετά από την κρίση» [#2.3] αλλά και την «τοπική 
ανάπτυξη» [#2.4] όχι μόνον για τους Έλληνες αλλά ακόμη και για τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες στην πόλη. Μας είπαν επίσης ότι το μόνο που θεωρούν ότι μας κράτησε όρθιους 
μέσα στην λαίλαπα της οικονομικής κρίσης που περνάμε είναι η οικογένεια και η γειτονιά τους 
«η τοπική ταυτότητα και κουλτούρα» [#4.2] . 

Όμως δεν θεωρούν ότι αυτές οι δυναμικές υποστηρίζονται με κάποιον τρόπο από την μεριά του 
δήμου [ή άλλων δομών εξουσίας]: υπάρχει κάποιου είδους υποστήριξη της συμμετοχής 
[engagement] αλλά δεν χτίζεται τίποτε πάνω σε αυτήν [follow up], δεν υπάρχει εκπαίδευση, 
συνέπεια και συνέχεια στην ευαισθητοποίηση ή μεταφορά καλών πρακτικών. Παρόλο που έχουν 
αρχίσει από την μεριά του δήμου προσπάθειες, όπως το συνΑθηνά, διαδικασίες διαβούλευσης,  
η Διάσκεψη, δεν φαίνεται ακόμη από την μεριά των πολιτών να υπάρχει η αίσθηση ότι κάπως 
υποστηρίζονται οι πρωτοβουλίες τους. Δεν υπάρχει ενίσχυση ή εκπαίδευση της κοινωνίας των 
πολιτών [#11.5], η γνώση και οι δομές για το πώς θα προχωρήσουν [#11.1], πώς θα γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί. «Ξεκινάμε [#4] αλλά δεν προκύπτει πολιτική [#11]». 

Επίσης ο άξονας #4 «Προωθεί την ανάπτυξη των συνεργατικών και συμμετοχικών κοινοτήτων» 
φαίνεται να έχει πολύ αδύναμη σχέση με τον άξονα #12 «Υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο και 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό». Ίσως γιατί έχει πιο πολύ σχέση με τον άξονα #10 «Ενθαρρύνει την 
ηγετική πρωτοβουλία και την αποτελεσματική διαχείριση», που μιλάει για «συνεργασία φορέων» 
[#10.1], «Πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση» [#10.2], «Δομές διοίκησης και λήψης αποφάσεων»  
[#10.3], και «Δομές διαχείρισης κρίσεων» [#10.4]. Σε αυτόν τον άξονα υπάρχει πολύ μεγάλη 
αίσθηση ότι δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Πράγμα το οποίο συνεπικουρείται από την 
έλλειψη έργων/δράσεων/στρατηγικών σε αυτό τον τομέα όπως διαφαίνεται από το εργαλείο για 
της δράσεις που γίνονται για την πόλη.  
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Προφανώς όλη αυτή η κατάσταση που διαφαίνεται από αυτή την σύνδεση των αξόνων #4 και #11 
φανερώνει την δυστοκία επικοινωνίας δήμου-πολίτη, που θα αποτελούσε το πρώτο βήμα σε 
αυτού του είδους την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών που χαρακτηρίζεται 
ως μη επαρκής. 

Η Αθήνα όπως αναφέρεται και στην παρουσίαση των μοναδικών της χαρακτηριστικών (στην αρχή 
του κειμένου) είναι μια πόλη με μεγάλο ποσοστό μικτής κατοίκησης, κοινωνικο-οικονομικά 
ακόμη και εθνοτικά διαφοροποιημένες ομάδες. Ενώ έχει κοινωνική πόλωση και εντάσεις δεν έχει 
ακόμη σκληρούς αποκλεισμούς και «γκέτο». Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό πολιτισμικό 
στοιχείο για την ανθεκτικότητας της πόλης σε κρίσεις. Υπήρξε πάντα ετερογένεια, συνύπαρξη 
στην κατοίκηση, κοινωνική/ ταξική, και αργότερα εθνοτική. Τα τελευταία χρόνια λόγω 
πολλαπλών κρίσεων αυτό το χαρακτηριστικό έχει αρχίσει να κλυδωνίζεται. Το 2015 και 2016, οι 
τεράστιες ροές προσφύγων, το εκατομμύριο των ανθρώπων που πέρασαν για λίγα 24ωρα από 
την πόλη, είχαν για άλλη μια φορά μεικτά αποτελέσματα. Παρατηρήθηκαν και αρνητικά και 
θετικά αποτελέσματα ανοχής στην διαφορετικότητα. Σημαντικό θετικό ρόλο εδώ έχει παίξει και η 
καινοτόμα πολιτιστική επιχειρηματικότητα. Όλη αυτή η εικόνα παρουσιάζει μια πόλη που μπορεί 
να υποστηρίξει τον εαυτό της σε κρίσιμες ώρες, και να υπερκεράσει τις αδυναμίες της, κυρίως 
μέσα από τις κοινωνικές της δομές που όμως θέλουν σαφώς υποστήριξη.  

 

Ερωτήσεις προς διερεύνηση (Φάση II): 

1. Πώς έρχεται ο πολίτης πιο κοντά στον δήμο; Πώς αντιμετωπίζεται η αποξένωση από τον 
Δήμο; Πώς μπορείς να αντιστρέψεις την σχέση; 

2. Πώς ενδυναμώνεται η επικοινωνία του δήμου με τους πολίτες; 
3. Πώς μπορούν καλύτερα να ενημερώνονται για τους κανόνες και τις διαδικασίες του 

δήμου αλλά και να και να συμμετέχουν σε αυτές; 
4. Πώς αξιοποιείται καλύτερα η δυναμική των κατοίκων έτσι ώστε να καλυτερεύσει ο ίδιος 

ο δήμος; 
5. Πώς αξιοποιείται καλύτερα την δυναμικότητα που έχει αρχίσει να αναπτύσσει ο δήμος 

(συνΑθηνά, Διαβούλευση, Διάσκεψη, κτλ)? Ποιο είναι το επόμενο επίπεδο [scaling-up]; 
Πώς βάζεις τον κόσμο πιο «μέσα»; 

6. Πώς αξιοποιείς το κεφάλαιο και τον πλούτο των γειτονιών σε αυτό το πεδίο εστίασης; 
7. Πώς αντιμετωπίζεται η αποξένωση από την ίδια την πόλη και η έλλειψη ταυτότητας με 

αυτήν; 

 
Μακροχρόνιες Πιέσεις: Έλλειψη εμπιστοσύνης, ανασφάλεια, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, 
υποβάθμιση δημόσιου χώρου στην πόλη και επίσης την πίεση που προκαλεί στην πόλη το 
μεταναστευτικό/προσφυγικό. 
 
Σοκ/Αναπάντεχες Κρίσεις: Βοηθά στην διαχείριση κρίσεων της πόλης όπως σεισμός, καύσωνας, 
τρομοκρατία. 
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