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«Τον Ιούνιο του 2017 παρουσιάσαμε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας 
της Αθήνας για το 2030, αναδεικνύοντας ένα νέο είδος επιχειρησιακού 
προγράμματος κι ένα νέο τρόπο αντίληψης και προσέγγισης του σχεδιασμού 
για μία πόλη εύρωστη, ευέλικτη και χωρίς αποκλεισμούς. Η Στρατηγική 
διαμορφώθηκε παράλληλα με 100 άλλες πόλεις από όλο τον κόσμο, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 100 Resilient Cities (pioneered by the 
Rockefeller Foundation) και μέχρι στιγμής θεωρείται μια από τις καλύτερες 
του δικτύου. Δουλέψαμε σκληρά γι αυτή την επιτυχή εξωστρέφεια, έτσι ώστε 
σήμερα η Αθήνα να είναι μια πόλη που συνομιλεί, διεκδικεί, και συνεργάζεται 
με άλλες σημαντικές πόλεις διεθνώς. Δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση 
της Στρατηγικής, η πόλη επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε πολιτικές που 
ενισχύουν την ανθεκτικότητά της. Το επιβεβαιώνει μέσα από δράσεις που 
ήδη υλοποιούνται με ευρείες κι οριζόντιες συνεργασίες, ρεαλιστικούς, αλλά 
και μακρόπνοους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Γιώργος Καμίνης 
ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΑΘΉΝΑΊΩΝ 

 
Στρατηγική 
Ανθεκτικότητας της 
Αθήνας για το 2030

Ή Στρατηγική και οι δράσεις 

Ανθεκτικότητας οριοθετήθηκαν 

για την Αθήνα με βάση 4 αιφνίδιες 

κρίσεις και 4 μακροχρόνιες 

πιέσεις που προέκυψαν μετά 

από εργαστήρια, συζητήσεις και 

συνεντεύξεις με εκατοντάδες 

Αθηναίους. 

Χρόνιες πιέσεις

 - Χρόνια οικονομική ύφεση: Ανεργία - Φτώχεια

 - Έλλειψη εμπιστοσύνης: Έλλειψη 
αποτελεσματικής και διαφανούς 
διακυβέρνησης – Έλλειψη πολιτικών που 
βασίζονται σε δεδομένα

 - Προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές 
μεγάλης κλίμακας

 - Γηρασμένες υποδομές: Κενά κτίρια – Έλλειψη 
συντήρησης και μακροχρόνιου σχεδιασμού 

Αιφνίδιες κρίσεις

 - Κλιματική Αλλαγή: Καύσωνες – Αστική Θερμική 
Νησίδα – Αιφνίδιες πλημμύρες – Ποιότητα του 
αέρα

 - Σεισμός

 - Έκρηξη βίας: βανδαλισμοί - καταστροφές 

 - Κυβερνο-επίθεση

  14 μήνες προετοιμασίας

840  εμπλεκόμενοι

140  συνεργαζόμενοι φορείς

  40  εργαστήρια και εκδηλώσεις

138  Ευκαιρίες για την πόλη

  44 Ανθεκτικές δράσεις και 55 Υπο-δράσεις

    1  Στρατηγική Ανθεκτικότητας



Απολογισμός Εργασιών Γραφείου 
Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας 
[2016 – 2019] 

«Τον Ίανουάριο του 2016 ιδρύσαμε το πρώτο Γραφείο Ανθεκτικότητας και 
Βιωσιμότητας στο δήμο Αθηναίων. Ή δουλειά που έχει γίνει έκτοτε, χωρίζεται 
σε δύο διακριτές περιόδους. Ή πρώτη αφορά στη σύνταξη της Στρατηγικής 
Ανθεκτικότητας, στην οποία εντάσσονται οριζόντιες δράσεις που αφορούν ένα 
ευρύ φάσμα λειτουργιών του δήμου. Κατά τη δεύτερη περίοδο, το γραφείο 
μας εστίασε σε δράσεις που αφορούν στη θωράκιση της πόλης απέναντι στην 
κλιματική αλλαγή. 

Ή Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας για το 2030, ήταν το αποτέλεσμα 
δεκατετράμηνης συνεργασίας του γραφείου Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας 
του δήμου με 840 κατοίκους της πόλης. Αυτή η συνεργασία είχε ως στόχο 
να καταλάβει και να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της 
Αθήνας κι αξιοποιώντας συνέργειες και επιστημονικά δεδομένα να προτείνει 
μακροπρόθεσμες, συμμετοχικές και οριζόντιες λύσεις.

Με αυτή τη Στρατηγική, από το 2017 έχουμε στα χέρια μας μια νέα προσέγ-
γιση για την προετοιμασία της πόλης και την προστασία των πιο ευάλωτων 
πληθυσμών από μελλοντικές κρίσεις και χρόνιες πιέσεις. 

Κι όντως, ο δήμος Αθηναίων μέχρι σήμερα 
ήδη υλοποιεί 26 από τις συνολικά 44 
δράσεις και 28 από τις 55 υποδράσεις 
της Στρατηγικής.  

Το τμήμα Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας κατά τη δεύτερη περίοδο 
εργασιών του (2018 – 2019), αποφάσισε να υλοποιήσει, κατά προτεραιότητα, 
δράσεις που κάνουν την Αθήνα πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. 

Ο απολογισμός που ακολουθεί, εκφράζει από τη δική μου σκοπιά τις ανάγκες 
της πόλης όσον αφορά στην άνοδο της θερμοκρασίας και τις έντονες 
βροχοπτώσεις.  

Θέλω να ευχαριστήσω τους Αθηναίους που συνεργάστηκαν μαζί μας στη 
δημιουργία μιας παρακαταθήκης γνώσεων και εργαλείων, που μπορούν να 
καθοδηγήσουν τη συνεχή προσπάθεια για μια πόλη ανοιχτή, πράσινη, που 

σφύζει με ζωή.»

Καθ. Ελένη (Λενιώ) Μυριβήλη

ΑΝΤΊΔΉΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΊΝΟΥ, ΑΣΤΊΚΉΣ ΑΝΘΕΚΤΊΚΟΤΉΤΑΣ 
ΚΑΊ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΉΝ ΚΛΊΜΑΤΊΚΉ ΑΛΛΑΓΉ 

Οι στόχοι μας 

Αξιοποίηση φυσικών 
πόρων ως σημαντικές 
αστικές υποδομές

Μείωση φαινομένου της 
αστικής θερμικής νησίδας

Αξιοποίηση δεδομένων 
στη χάραξη πολιτικών  

Ανάδειξη δημόσιων 
χώρων με συμμετοχικές 
διαδικασίες 

Μεγιστοποίηση της 
δυναμικής της Αθηναϊκής 
γειτονιάς

Θωράκιση της πόλης 
απέναντι στις κρίσεις



Καινοτόμες πρωτοβουλίες 

Αξιοποίηση του NCFF για πράσινες υποδομές 
Η Αθήνα είναι η πρώτη πόλη στη Νότια Ευρώπη που αξιοποιεί το χρηματοδοτικό 
εργαλείο Natural Capital Financing Facility (NCFF), μέρος του δανείου της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς την Αθήνα, με τίτλο ”Athens Resilient 
City and Integrated Development”. Το NCFF αφορά στην ανάπτυξη πράσινων και 
μπλε υποδομών που κάνουν την πόλη πιο ανθεκτική στην  κλιματική αλλαγή.

  

Πρόγραμμα «Δροσερή Αθήνα»
Στο πλαίσιο της καινοτόμου καμπάνιας ενημέρωσης και προστασίας ευάλωτων 
πληθυσμών από τους καύσωνες «Δροσερή Αθήνα», η διεθνώς αναγνωρισμένη 
εφαρμογή Extrema σχεδιάστηκε πιλοτικά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε 
συνεργασία με το Γραφείο μας και έκτοτε υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται από το 
Παρίσι και το Ρότερνταμ, ενώ σχεδιάζεται ήδη για το Μιλάνο, το Βερολίνο και το 
Τελ Αβίβ. 

Δίκτυο Cool Cities: Ή Αθήνα ηγέτιδα πόλη
Το Δίκτυο Cool Cities, βασικό δίκτυο του C40 Cities Climate Leadership Group 
στο οποίο συμμετέχουν 90 μεγαλουπόλεις, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, από το οποίο πλήττεται έντονα και 
η Αθήνα. Οι πολιτικές που μειώνουν τις θερμοκρασίες στην πόλη βοηθάνε στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση της αέριας ρύπανσης, στην προστασία της 
υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Βάση δεδομένων για τα δέντρα της Αθήνας
Ο δήμος Αθηναίων για πρώτη φορά έχει ολοκληρώσει στον Εθνικό Κήπο ψηφιακή 
χαρτογράφηση με GIS όλων των δέντρων και των θάμνων, με τα χαρακτηριστικά 
τους. Η πιλοτική αυτή βάση δεδομένων και γεωχαρτογράφηση θα επεκταθεί σε 
όλα τα δέντρα της πόλης, αναδεικνύοντας τον πολύτιμο ρόλο τους θωράκισης της  
Αθήνας στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. 

Προτεραιότητές μας είναι: 
•Λυκαβηττός     •Ακαδημία Πλάτωνος 
•Πράσινη διαδρομή Στρέφη – Λυκαβηττός   •Πλατεία Λαμπρινής

Οι κεντρικές δράσεις μας 

 
Πρόγραμμα Λυκαβηττός: Το παρόν και το 
μέλλον του αστικού δάσους της Αθήνας

To 2018, το Γραφείο Ανθεκτικότητας και 
Βιωσιμότητας του δήμου Αθηναίων υποδέχθηκε 
διεθνείς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι σχεδίασαν 
και υποστήριξαν την υλοποίηση μιας μεγάλης 
συμμετοχικής διαβούλευσης για το εμβληματικό 
αυτό τοπόσημο της πόλης, τον Λυκαβηττό. 

Η διαβούλευση με κατοίκους και φορείς, 
υπό τον συντονισμό των Rebuild by Design, 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανατροφοδοτώντας 
την έρευνά τους με απόψεις, ιδέες και το 
όραμα των πολιτών της Αθήνας για το μέλλον 
του Λυκαβηττού.  

Το υλικό της διαβούλευσης θα αποτελέσει 
τη βάση για τη Διαχειριστική Μελέτη του 
Λυκαβηττού, που θα οριοθετήσει τις δράσεις 
που θα πραγματοποιηθούν στον Λυκαβηττό τις 
επόμενες δεκαετίες. 



Στρατηγική Συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ: Το 
πολύτιμο νερό

Εγκατάσταση νέων δημοσίων βρυσών 
Τοποθετήθηκαν πιλοτικά σε τρία σημεία στο 
κέντρο της πόλης: α) Ερμού 2, β) Πλατεία 
Ασωμάτων γ) Είσοδος μετρό «Κεραμεικός». 
Η δράση θα επεκταθεί καταρχάς με άλλες 
δώδεκα βρύσες πόσιμου νερού σε κεντρικά 
σημεία της πόλης. Αναγνωρίζουμε το νερό ως 
πολύτιμο, δημόσιο και προσβάσιμο για όλους 
τους πολίτες αγαθό ενώ μειώνουμε τα πλαστικά 
απόβλητα. 

Επαναχρησιμοποίηση της υποδομής του 
Αδριάνειου Υδραγωγείου 
Ο δήμος Αθηναίων εξετάζει την δυνατότητα 
εκμετάλλευσης των μεγάλων αποθεμάτων 
νερού που βρέθηκαν πρόσφατα στο μοναδικό 
τεχνολογικό επίτευγμα κοινής ωφέλειας της 
ρωμαϊκής εποχής, το Αδριάνειο Υδραγωγείο, με 
στόχο την κάλυψη των αναγκών του δήμου για 
άρδευση πρασίνου και τον καθαρισμό κοινό-
χρηστων χώρων. 

Καταγράφουμε το «Γαλάζιο Αποτύπωμα» του 
δήμου Αθηναίων 
Το «Γαλάζιο Αποτύπωμα» είναι ένας σύνθετος 
δείκτης που περιγράφει την κατανάλωση από 
τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων τόσο του 
επιφανειακού, όσο και του υπόγειου νερού. Η 
αποτύπωση αυτή έχει σκοπό την εκλογίκευση 
της χρήσης και τη μείωση της σπατάλης του 
νερού και προφανώς του αντίστοιχου κόστους. 

Δροσερές Γειτονιές:  Πολλαπλές 
παρεμβάσεις για το δροσισμό της Αθήνας

Η πρόταση αφορά πιλοτικές παρεμβάσεις για 
τη μείωση θερμοκρασιών σε δύο γειτονιές της 
πόλης, την Ακαδημία Πλάτωνος και τα Σεπό-
λια, μέσω μια σειράς μέτρων όπως αύξηση του 
πρασίνου, χρήση ψυχρών επικαλυπτικών υλικών 
στους δρόμους, τις αυλές και τις ταράτσες των 
σχολείων, δημιουργία parklets σε κατάλληλους 
δρόμους, συστηματική παρακολούθηση των 
θερμοκρασιών για τρία χρόνια από το Γεωπο-
νικό (ΓΠΑ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και δράσεις ευαι-
σθητοποίησης και προστασίας των κατοίκων.
 

Πράσινες σχολικές αυλές και οικόπεδα 

Σχεδιάζουμε νέους χώρους πρασίνου, με τη συμ-
μετοχή των κατοίκων της πόλης στη διαδικασία 
σχεδιασμού, υλοποίησης και φροντίδας τους και 
με προδιαγραφές τέτοιες που θα αντιμετωπίζουν 
τις αυξάνουσες θερμοκρασίες και τις έντονες 
βροχοπτώσεις. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει 
εργαστήρια με κατοίκους, ειδικούς, πανεπιστή-
μια, ιδιωτικούς φορείς και διεθνή δίκτυα πόλεων 

για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και προδια-
γραφές που θα επεκταθούν σε πλήθος σχολικών 
αυλών και ελεύθερων χώρων της πόλης. 

Τα δέντρα της πόλης: οδηγός 
προδιαγραφών, ανάδειξη και διαχείριση 

Υλοποιούμε έναν οδηγό προδιαγραφών κλαδεύ-
σεων και φυτεύσεων για τα δέντρα της πόλης 
βασισμένο σε διεθνή πρότυπα. Χαρτογραφούμε 
τους δυνητικούς χώρους φύτευσης και υπο-
δεικνύουμε τα είδη των δέντρων που σήμερα 
προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
θωράκισης της πόλης για την κλιματική αλλαγή. 
Αποτελεί απαραίτητη προδιαγραφή για μια 
σοβαρή πολιτική φυτεύσεων στην Αθήνα. 

Ο οδηγός, μαζί με την πλατφόρμα GIS ανάδειξης 
και διαχείρισης των δέντρων, ολοκληρώνουν μια 
καινοτόμα και σοβαρή προσέγγιση για τα δέντρα 
και το μέλλον της Αθήνας.



Οι εφαρμογές μας 

Extrema Athens
Η εφαρμογή αποσκοπεί στην προστασία των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενημερώνοντας τους 
πολίτες για περιοχές της πόλης που βάλλονται ιδιαίτερα, τρόπους 
προστασίας και για τα δροσερά σημεία που είναι διαθέσιμα. 

Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
και την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της ήταν νούμερο 1 
trending app στο Google Play. 

Inagros Urban
Η Διαδικτυακή πλατφόρμα Inagros Urban για τη διαχείριση χώρων 
πρασίνου, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Athens Digital Lab και 
απευθύνεται σε γεωπόνους και κηπουρούς του δήμου Αθηναίων. 

Σήμερα λειτουργεί πιλοτικά στον Εθνικό Κήπο, συγκεντρώνoντας 
δεδομένα (υγρασία και θερμοκρασία εδάφους και αέρα) από ένα 
δίκτυο αισθητήρων με στόχο την υποστήριξη των εργασιών εκεί. 

Novoville
Στην εφαρμογή Novoville του Δήμου Αθηναίων, θα προστεθεί η 
δυνατότητα υιοθεσίας νεαρών δέντρων από κατοίκους που θα 
αναλάβουν τη φροντίδα και την άρδευσή τους από τον Απρίλιο 
2019 και μετά. 

Κάθε καλοκαίρι χάνεται το 10-40% των νεοφυτεμένων δέντρων 
στην πόλη μας. Η συμβολή των πολιτών στην προσπάθεια υποστή-
ριξης των δέντρων της πόλης είναι πραγματικά πολύτιμη. 

Ευρωπαϊκά  Ερευνητικά Προγράμματα

Με στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων και την αξιολόγηση πολιτικών για την 
ποιότητα του αέρα και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα: 

Με στόχο την κυκλική οικονομία – πιλοτική μονάδα ανάκτησης νερού άρδευσης  
από αστικά λύματα (black water): 

Με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σύνδεση της 
επιχειρηματικότητας με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, μέσα  
από την εφαρμογή συλλογικών δράσεων: 

Με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης στις σύγχρονες 
Ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από την ανάπτυξη αστικών παιχνιδιών: 

ICARUS: Integrated Climate forcing and 
Air pollution Reduction in Urban Systems 

icarus2020.eu

Horizon 2020 

6,8 εκ. ευρώ  

4 έτη  

9 πόλεις – 18 εταίροι 

Trust-In-Play: European School for Urban 
Game Designers

trustinplay.eu

Creative Europe 

0,19 εκ. ευρώ  

2 έτη  

5 εταίροι 

ABCities: Area Based Collaborative 
Entrepreneurship in Cities 

interregeurope.eu/abcities 

Interreg Europe 

1,6 εκ. ευρώ  

4 έτη  

11 εταίροι 

NextGEN: Towards a next generation 
of water systems and services for the 
circular economy 

nextgenwater.eu

Horizon 2020 

11,4 εκ. ευρώ  

4 έτη  

30 εταίροι 



Μάθετε περισσότερα για την 
«Ανθεκτική Αθήνα»:

resilientathens.wordpress.com
www.cityofathens.gr

Resilient Athens 
CityofAthensOfficial

Resilient Athens

resilient.athens@gmail.com

ATHENS


