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ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Παύλος Κασόλας



Oι Global Shapers της Αθήνας και o οργανισμός καινοτομίας Youthnest, με την αποκλειστική
υποστήριξη της Eurolife FFH, δημιούργησαν το Athens Climate Lab, μια σειρά 4 εργαστηρίων για
την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής & της ποιότητας ζωής
στην Αθήνα. Το Athens Climate Lab δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, ώστε να συνδιαλλαγούν, να εντοπίσουν τις κύριες προκλήσεις που δυσχεραίνουν την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα και να προτείνουν νέες, συστημικές ιδέες.

Κατά την διάρκεια των 4 εργαστηρίων αξιοποιήθηκε η μεθοδολογία του systemic impact (η
μελέτη των αλλαγών/συμπεριφορών που επηρεάζουν ουσιαστικά ένα σύστημα) και ενισχύθηκε
η δικτύωση των μελών, με την καθοδήγηση των facilitators του Youthnest.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και θα επηρεάζει την Ελλάδα ακόμα περισσότερο τα επόμενα
χρόνια. Μια συζήτηση και μια προσπάθεια δεκαετιών γύρω από την κλιματική αλλαγή έχει
ωθήσει πρωτοβουλίες, κινήματα και οργανισμούς να παράξουν σημαντικό έργο. 

- Γιατί, όμως, ενώ έχουν προταθεί δεκάδες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής στην Αθήνα, συναντάμε δυσκολία στην εφαρμογή τους; 
- Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς επιρροής στη συζήτηση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα
- Ποιες οι δυναμικές και σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους και επηρεάζουν το
περιβάλλον που ζούμε;

Εκπρόσωποι από τις οργανώσεις των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, την εθνική πολιτική σκηνή, τις εταιρίες, τα ΜΜΕ κ.λπ. αναζήτησαν τις
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στο σύστημα που ζούμε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τι γνωρίζουμε ήδη για την επιρροή της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα;        
Mελετάμε ρεαλιστικά και συστημικά την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα;
Ποιο είναι το μεγαλύτερο όραμα που μας εμπνέει σαν πολίτες, ακτιβιστές, πολιτικούς,
επαγγελματίες;
Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στο μεγαλύτερο όραμα και την πραγματικότητα της
κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα σήμερα

  3.3 | 
10.3 | 
17.3 |

24.3 |



ΦΟΡΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Το Global Shapers Athens Hub είναι ένα δίκτυο νέων (20 - 30 ετών) που
αναπτύχθηκε μέσα από το World Economic Forum και έχει ως στόχο να δώσει
λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αθήνα και η Ελλάδα του σήμερα
Με περισσότερα από 450 hubs παγκοσμίως, το Global Shapers Community
αποτελεί ένα δίκτυο νέων ανθρώπων παγκοσμίως, που ηγούνται του διαλόγου
και των πρωτοβουλιών για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο Youthnest (ανα) σχεδιάζουμε projects (project management) και υπηρεσίες
(service design) που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα,
ώστε να είναι πιο οργανωμένα, συστημικά και συμμετοχικά, να αξιοποιούν
σύγχρονες μεθοδολογίες και λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των
πολιτών. Παράλληλα δημιουργούμε διαδραστικά εργαστήρια (ψηφιακά και σε
φυσικό χώρο) και συντονίζουμε συζητήσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση
και την ουσιαστική μάθηση (facilitating). www.youthnest.com

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd., σχεδιάζει, διαθέτει
και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις
ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική
αγορά και συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την
Ελλάδα. Επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές
απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους της.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, έχει δεσμευθεί να
επιστρέφει σε αυτήν μέρος των κερδών της κάθε χρόνο, μέσα από ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο
περιλαμβάνει ουσιαστικές δράσεις και επενδύσεις: για την ποιότητα ζωής και
την αναβάθμισή της, για την προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού,
για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, με περισσότερες επιλογές και
αισιοδοξία για το μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο eurolife.gr
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ATHENS
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STAKEHOLDERS 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Θεσμικοί 
Φορείς

Ακαδημαϊκοί 
& ερευνητικοί

φορείς

Ιδιώτες 
& επιχειρήσεις

Κοινωνία των
πολιτών

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Μεταφορών, Υπηρεσία
Αναδασώσεων, Υπηρεσία Διαχείρισης Απορριμμάτων, Υπηρεσία
καταγραφής Αέριων Ρύπων του Υπ. Περιβάλλοντος, Τμήμα Ποιότητας
Ατμόσφαιρας, Τράπεζα της Ελλάδας, Οργανισμός Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σώμα ελληνικού οδηγισμού,
Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων, Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών
Καποδιστριακού, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ,
Σύνδεσμοι Δήμων (ΣΠΑΥ Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης
Υμηττού, ΣΠΑΠ Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού,
ΣΠΑΤ Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Τουρκοβουνίων κλπ),
Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού
Τομέα Αθηνών κ.λπ.

Αστεροσκοπείο, ATHENA RC, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών,
Πανεπιστήμια, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ακαδημία Αθηνών, Ε.Μ.Υ,
ΕΜΠ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας
(Κ.Α.Π.Ε.), Εθνική Επιτροπή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή/
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης π.χ. Deree -
Environmental Studies Program) κ.λπ.

Teleperformance (first Earth Protector), Ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
Athinaiki brewery “water for the future”, Apivita, Κorres Recycling Lab,
Earth Guardians, Medsos κ.λπ.

Δίκτυο για την Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Greenpeace,
WWF, Αρκτούρος, Αρχέλων, Προστασία της Φύσης, iSea, ANIMA,
Archipellago, Ελληνικη Ορνιθολογικη Εταιρεια, Let's do it Greece,
Κοινωφελή Ιδρύματα κ.λπ.
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(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ)

https://www.facebook.com/ELIDEKgr/posts
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:

ΟΙ 4 ΘΕΜΑΤΙΚEΣ
Μετά από διαβούλευση με ειδικούς από την κοινωνία των πολιτών και

δημόσιους φορείς, τα 4 εργαστήρια εστίασαν στις 4 βασικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Αθήνα λόγω της κλιματικής αλλαγής:

Δομικό (οτιδήποτε είναι ήδη θεσμοθετημένο ή υφίσταται και λειτουργεί με κάποια
μορφή π.χ. Νόμοι, κανόνες)
Συμπεριφορικό (ατομικές ή συλλογικές συμπεριφορές)
Άλλες δυναμικές (Οποιαδήποτε δύναμη δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα παραπάνω
όπως π.χ. Η πανδημία του COVID-19)

Δομικό, Συμπεριφορικό, Άλλες δυναμικές

Ελέγξαμε τι δεδομένα υπάρχουν. Τι στοιχεία έχουμε; 
Τι προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής;

Μελετήσαμε ποια στοιχεία επηρεάζουν θετικά το σύστημά μας, σε τρία επίπεδα: 

Μελετήσαμε ποια στοιχεία επηρεάζουν αρνητικά το σύστημά μας, σε τρία επίπεδα:

Α

Β

Γ

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Στόχος είναι αυτές οι αναλύσεις να αξιοποιηθούν στο μελλοντικό σχεδιασμό
πρωτοβουλιών για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα.
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ



Οικο-κοινωνική επίδραση στην επιβάρυνση των περιοχών (διαφορά Ανατολικής/Δυτικής
ακτογραμμής)
Υψηλή πλαστική και χημική ρύπανση που επιβαρύνει τις ακτές με επιρροή στο θαλάσσιο
οικοσύστημα
Ανάγκη συλλογής επιστημονικών δεδομένων
ΟΛΠ-ΕΚ Αθηνά πρόγραμμα στον Πειραιά για τις επιπτώσεις (Deep demonstration)
Η ρύπανση από αλιείς πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση
Ρόλος ΕΛΚΕΘΕ είναι σημαντικός στη συλλογή και παρακολούθηση
Καθηγητής Συνολάκης ασχολείται με το θέμα - προς διερεύνηση
Σύνδεση με όλες τις άλλες πιέσεις που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν πόροι από την πολιτεία για τους καθαρισμούς αλλά και τους παραβάτες
Πρόγραμμα παρακολούθησης στο Σαρωνικό από το ΕΛΚΕΘΕ
Δεν είναι γνωστά τα προγράμματα σχετικά με τη διάβρωση ακτών κτλ. Ανάγκη να τα
ξέρουμε πιο ευρέως

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Α. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Η διάβρωση των ακτών λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει
ευρέως την Αθήνα τα επόμενα χρόνια, με μεγάλη οικο-κοινωνική επίδραση στην επιβάρυνση
των περιοχών. Τα σχετικά προγράμματα δεν είναι ευρέως γνωστά, οπότε υπάρχει ανάγκη για
ενημέρωση των πολιτών. Η συλλογή επιστημονικών δεδομένων, μέσα από πηγές όπως το
πρόγραμμα “ΟΛΠ-ΕΚ Αθηνά”, και το ΕΛΚΕΘΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
παρακολούθηση των φαινομένων. Επιπλέον πιέσεις, όπως η υψηλή πλαστική και χημική
ρύπανση, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις ακτές και επηρεάζουν το χερσαίο και θαλάσσιο
περιβάλλον.
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Ευρωπαϊκή Οδηγία κατάργησης πλαστικού μιας χρήσης

Ο ρόλος του ΕΛΚΕΘΕ στην παρακολούθηση & το πρόγραμμα στο Σαρωνικό
Πρόγραμμα “Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά μιας χρήσης” (Ίδρυμα Λασκαρίδη)
Έργα αποκατάστασης ενάντια στις πλημμύρες (π.χ Φαληρικός όρμος)
Επιμέλεια των Δήμων για τη δημιουργία κυματοθραύστη 
Ανακατασκευή εκτάσεων θαλάσσιας χλωρίδας και υφάλων
Διεθνείς συνεργασίες/ανταλλαγή know how προγραμμάτων/ομιλίες

Ανάγκη οπτικοποίησης του προβλήματος

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.

Αύξηση ευαισθητοποίησης εταιρειών για συμβολή στην προστασία ακτών
Παροχή ανταγωνιστικών λύσεων στις επιχειρήσεις για μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Εθελοντικές δράσεις καθαρισμού παραλιών
Υπογραφή petitions για αλλαγή νομοσχεδίων
Συλλογικές δράσεις όπως το Let’s Do it Greece
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών

Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αύξησης της στάθμης της θάλασσας που
επηρεάζει τη διάβρωση των ακτών
Ο COVID-19 έχει επηρεάσει την επίδρασή μας με τις ακτές (περιορισμένη κυκλοφορία
αλλά συγχρόνως και πιο έντονη χρήση της παραλίας)

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
CSR

1.
2.

ΚΙΝΗΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝIΑΣ
1.
2.
3.
4.

EΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.

2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Β. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θετική επιρροή στην προστασία των ακτών έχουν πρωτοβουλίες από κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς. Στο συμπεριφορικό επίπεδο, η συμβολή της εταιρικής υπευθυνότητας και
των συλλογικών δράσεων, σε συνδυασμό με τη σωστή ενημέρωση, παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
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Ο νέος νόμος για τις προστατευόμενες περιοχές 
Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ πιέσεων του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
Δεν υπάρχει ενσωμάτωση συμμετοχικών διαδικασιών στις νομοθεσίες
Δεν υπάρχει σαφές σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των απειλών στις ακτές της
Αθήνας από την κλιματική αλλαγή 
Δεν εφαρμόζονται υφιστάμενοι εθνικοί και διεθνείς νόμοι
Η πολιτεία δεν διαθέτει πόρους για τον καθαρισμό των ακτών
Δεν υπάρχουν τα εργαλεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των
παράκτιων περιοχών

Ανάγκη συλλογής επιστημονικών δεδομένων/απουσία δεδομένων που να τεκμηριώνουν
το μέγεθος των απειλών

Ανάγκη ενσωμάτωσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από νωρίς στο εκπαιδευτικό
σύστημα
Δεν υπάρχει σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών ως προς τις επιπτώσεις στις
ακτές
Υπάρχει η λογική της ατέρμονης ανάπτυξης

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ΕΡΕΥΝΑ
1.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.

2.

3.

Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρκετές δομικές παθογένειες έχουν αρνητική επιρροή στην προστασία των ακτών, όπως η
ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση, εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα. Η μη εφαρμογή του
υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου είναι η κυρίαρχη συμπεριφορά που επηρεάζει αρνητικά τις
ακτές της Αθήνας.
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Ανάγκη μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα (πχ. χελώνες)
Οι αρνητές της κλιματικής κρίσης και οι ψευδείς ειδήσεις

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθυνών
Ανεπαρκής διαχείριση λυμάτων 
Ανάγκη καθιέρωσης εναλλακτικών υλικών πλαστικού
Αλλαγή τρόπου ζωής για τη μείωση εκπομπών
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά standards στη λειτουργία καίριων
επιχειρήσεων, όπως της ναυτιλίας 
Υψηλή χημική και πλαστική ρύπανση 
Σύγκρουση συμφερόντων των εμπλεκόμενων φορέων που δεν επιλύονται αποτελεσματικά
για την εξεύρεση και εφαρμογή απτών λύσεων
Ανάγκη σύνδεσης πράξης-θεωρίας

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
EΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.
2.

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η αντίληψη ότι η ατομική δράση είναι μηδαμινή και ότι “δεν επηρεάζει εμένα”
ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

1.
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:

ΟΙ 4 ΘΕΜΑΤΙΚEΣ
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E 2

2

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ



Meteoalarm.eu (πρόληψη και προστασία)
Raw data στο meteo.gr
Ονοματοδοσία στις επερχόμενες κακοκαιρίες. Συστηματοποίηση των φαινομένων/
προειδοποίηση για την ένταση/ επαγρύπνηση
Έλλειψη υποδομών
Διάθεση χώρων του Δ. Αθηναίων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ενόψει ακραίων
καιρικών φαινομένων) 
Συστηματική καταγραφή/risk management

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Α. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Σε ό,τι αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που η Αθήνα αντιμετωπίζει με αυξανόμενη ένταση
ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας δεδομένων.
Παρατηρήθηκε μια συστηματική καταγραφή και συστηματοποίηση των φαινομένων, με
μεθόδους προειδοποίησης αλλά και ενέργειες, όπως η διάθεση χώρων για ευάλωτες ομάδες
εν όψει ακραίων καιρικών φαινομένων. Διαπιστώθηκε όμως και η έλλειψη υποδομών για την
αντιμετώπισή τους.
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Β. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στα στοιχεία με θετική επιρροή στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξεχωρίζει η δράση της
Πολιτικής Προστασίας και της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με την άμεση επέμβαση και
την ενημέρωση των πολιτών. Ο μεγάλος εθελοντισμός και η παιδεία ασκούν επίσης θετική
επιρροή.

Αποκαταστάσεις ρεμάτων (πχ Ιλισσός)
Υπογειοποίηση του δικτύου στις περιαστικές περιοχές
Απαλλοτρίωση εκτάσεων για δημιουργία πάρκων
Ενημέρωση από το 112
Σύγκληση οργάνου Π. Προστασίας. Οργάνωση τοπικών φορέων
Διάθεση χώρων για ευάλωτες ομάδες, ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Επιχορήγηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης/roof gardens

Πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
Ατομική πρωτοβουλία, ατομική δράση, ατομική συνειδητοποίηση, συστηματική
ενημέρωση
Ο κάθε άνθρωπος με προσωπική πρωτοβουλία
Άμεση επέμβαση
Συνειδητοποίηση του προβλήματος
Ενημέρωση
Πρόληψη και ετοιμότητα
Συλλογική αντιμετώπιση
Θεσμική πίεση από την πλευρά των πολιτών

Risk management

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
1.
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Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς όταν υπάρχει έλλειψη
πρόληψης, ανεπαρκής αντιμετώπιση και απουσία επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των
εμπλεκόμενων. Οι αρνητικές συνήθειες και τα πρότυπα, η μη επαρκής ενημέρωση και η
ατομική ασυνειδησία αποτελούν τις κύριες συμπεριφορές με αρνητική επιρροή.

Δεν υπάρχει πρόσβαση στην ενημέρωση
Έλλειψη πράσινων χώρων
Κακός χωροταξικός σχεδιασμός
Έλλειψη υποδομών για εναλλακτικές μεθόδους μετακίνησης
Καταστροφή/υποβάθμιση ποταμών/ρεμάτων
Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες & πρόστιμα

Δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις σε έργα που βοηθούν στην αντιμετώπιση των έντονων
φαινομένων
Μη σωστή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Κυρίως λόγω έλλειψης
υποδομών
Έλλειψη υποδομών και εκπαιδευμένου προσωπικού
Άγνοια υπευθύνων στο πώς θα αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα

Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη
Αρνητές της κλιματικής αλλαγής
Δεν υπάρχει πίστη και θέληση
Έλλειψη πολιτικής
Άγνοια υπεύθυνων στο πώς να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα
Δεν υπάρχει συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
Μη αποδοχή ευθυνών. Άρνηση συνεργασίας
Κακές πρακτικές στην πρόληψη και αντιμετώπιση
Συνήθειες και πρότυπα
Καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες
Συνήθειες παγιωμένες (π.χ. χρήση πλαστικών μιας χρήσης)
Το πόσο ασυνείδητα και ανεύθυνα φέρεται καθένας στην καθημερινότητά του σχετικά με
το τι μπορεί να κάνει σε προσωπικό επίπεδο
Ατομική ασυνειδησία, ατομική αδράνεια, ατομική αδιαφορία, ατομική άγνοια, έλλειψη
ενημέρωσης

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
1.

2.

3.
4.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:

ΟΙ 4 ΘΕΜΑΤΙΚEΣ
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ



Προώθηση της πράσινης κινητικότητας-ποδηλατόδρομοι/χώροι πρασίνου
Πρωτοβουλία για τις πόλεις: Συμμαχία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει ηλεκτρονικό λεωφορείο και διάφορα projects
για τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη μετακίνηση φοιτητών
Σύστημα εμπορίας ρύπων (οξείδια-άνθρακας)-ενιαία πολιτική στην ΕΕ
Vouchers για τις βιομηχανίες-όριο στην κατανάλωση
Αλλαγή στο καύσιμο
Η Ελλάδα καταναλώνει περισσότερα καύσιμα σε σχέση με τον πληθυσμό της
Όχι ανεπτυγμένο δίκτυο φορτιστών
Πρόθεση για υλοποίηση προγραμμάτων εγκατάστασης εξοπλισμού για τη συλλογή
δεδομένων που αφορούν τους ρύπους
Αιθαλομίχλη-καμία μέτρηση-αδύναμος κρίκος στην πολιτική πρόληψη
Θάνατοι στην Ελλάδα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ακριβά τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα-μικρή ποικιλία & επιχορηγήσεις για αγορά
Ευρωπαϊκές πολιτικές/προγράμματα όπως το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που προωθούν την
αναβάθμιση των παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων
Νομοσχέδιο για παροχή κινήτρων προς την ηλεκτροκίνηση
Χώρος υγειονομικής ταφής/καύση απορριμμάτων

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Α. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, καθώς συμβάλλει στην αύξηση
της θνησιμότητας και στη μείωση του προσδόκιμου ζωής. Γίνονται προσπάθειες μετάβασης σε
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά υπάρχουν προκλήσεις. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η πράσινη
κινητικότητα αρχίζουν να προωθούνται και στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση προγραμμάτων
όπως το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” προωθούν την αναβάθμιση ενεργοβόρων κτιρίων. 
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Β. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε δομικό επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί μέσω της ηλεκτροκίνησης
και της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη νομοθεσία,
οικονομικά κίνητρα, σωστές υποδομές και την αρωγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
προώθηση ενός νέου, περιβαλλοντικά φιλικού τρόπου διαβίωσης και η ευαισθητοποίηση των
πολιτών ασκούν επίσης θετική επιρροή.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος συλλέγει δεδομένα για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Οικονομικά κίνητρα και προγράμματα (π.χ. Εξοικονομώ)
Ο Ρόλος των κτιρίων/Πράσινες στέγες
Υποδομές για παραγωγή υδρογόνου μέσω της διάσπασης της βιομάζας
Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα
Δαχτύλιος: Έλεγχος ρυπογόνων οχημάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
Εκπαιδευτικές εκδρομές και ενημερώσεις
Ηλεκτρικά οχήματα & λεωφορεία/Ηλεκτροκίνηση ΜΜΜ & Αναβάθμιση του μετρό
Νομοσχέδιο για κίνητρα στην ηλεκτροκίνηση
Τεχνολογίες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Τεχνητά δέντρα που απορροφούν ρύπους
Λαμπτήρες LED 
Βιομηχανικά φίλτρα για παραγωγή καυσίμων και βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών
Υποδομές για την παραγωγή υδρογόνου μέσω της διάσπασης της βιομάζας

Προώθηση δράσεων/ευαισθητοποίηση πολιτών
Προώθηση νέου τρόπου διαβίωσης
Οικονομικά κίνητρα
Ερεθίσματα από εκδρομές-εκπαιδεύσεις
Προγράμματα σε σχολεία & μεγαλύτερη κινητοποίηση προς τις νέες γενιές
Ημερίδες με θέμα την κλιματική αλλαγή
Greta Thunberg
Οι δράσεις των ΜΚΟ
Προώθηση της πράσινης κινητικότητας, ποδηλατόδρομοι, χώροι πρασίνου
Χρήση ποδηλάτου από επιφανείς προσωπικότητες (influencing)

Υπάρχουν καλές πρακτικές π.χ. Amsterdam, City Doughnut, C40 cities
Νέο μοντέλο μετακίνησης και εργασίας

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
1.
2.
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Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη υποδομών, οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και η απουσία
κινήτρων δυσχεραίνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών και η
έλλειψη ενημέρωσης και παιδείας οδηγούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την
επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την αύξηση των θανάτων που οφείλονται σε αυτή.

Έλλειψη υποδομών & κινήτρων
Κρατικά εμπόδια, γραφειοκρατία, περίπλοκο σύστημα
Ο ρόλος των κτιρίων
Όχι ανεπτυγμένο δίκτυο φορτιστών
Μη χρήση vouchers για τις βιομηχανίες-όριο στην κατανάλωση
Ασαφείς οδηγίες για την απορρόφηση κονδυλίων
Θεσμικό πλαίσιο εναρμονισμένο με κλιματικούς στόχους ΕΕ
Το Υπουργείο παραμένει high level στις οδηγίες
Εργοστάσια & Βιομηχανική παραγωγή
Έλλειψη εκπαίδευσης
Ελλιπείς μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ελλιπείς στόχοι και πλάνο δράσης ανά ομάδα ενδιαφερόμενων μερών

Έλλειψη παιδείας
Παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας-μη τήρηση νόμων
Έλλειψη ενημέρωσης πολιτών-ΜΜΕ
Μειωμένη συμμετοχή πολιτών
Έλλειψη διάχυσης καλών πρακτικών στην Ελλάδα
Η καθημερινότητα και η νοοτροπία του Έλληνα
Καύσεις σε τζάκι
Αυξημένη χρήση ιδιωτικών οχημάτων
Έλλειψη σωστής-επαρκούς ενημέρωσης
Έλλειψη κινήτρων για συμπεριφορική αλλαγή
Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με ατμοσφαιρικό αποτύπωμα
Δεν υπάρχει ενίσχυση χρήσης του ποδηλάτου
Στάση Κυβέρνησης
Υπερκατανάλωση

Θάνατοι στην Ελλάδα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
1.
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:
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Α. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, το καλοκαίρι έχουμε πλέον έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ
τους παραδοσιακούς χειμερινούς μήνες έχουμε περισσότερη ζέστη. Ταυτόχρονα, με τους
δασικούς χάρτες να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, δεν υπάρχει ισχυρό προστατευτικό
πλαίσιο για τις δασικές περιοχές της Αθήνας.

Για να αναπτυχθεί οικιστικά, η Αθήνα μεγάλωσε πάρα πολύ
Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι χώροι πρασίνου και οι δασικές εκτάσεις
Δασικές πυρκαγιές από εμπρησμό ή αμέλεια & σχετικές δενδροφυτεύσεις
Τελευταία μεγάλη πυρκαγιά - Καρέας έως Γλυφάδα
Μελτέμια που βοηθούν στην ανάπτυξη πυρκαγιών
Οι δασικοί χάρτες δεν έχουν ολοκληρωθεί 
Ο καιρός της Αφρικής μεταφέρεται στην Ελλάδα
Στόχος είναι το 2050 να μην υπάρχουν καθόλου συμβατικά οχήματα, μόνο ηλεκτρικά
οχήματα
Δήμος Αθηναίων - Σύμφωνο δημάρχων για το κλίμα
Δαχτύλιος - έλεγχος ρυπογόνων οχημάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
Ελλιπείς μετρήσεις ατμ. ρύπανσης (ΥΠ.ΠΕΝ., Αστεροσκοπείο, ΕΛΠΕ κ.λπ.)
Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Απορριμματοφόρα μειώνονται τα δρομολόγια

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
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Β. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ιδιαίτερα θετικό ρόλο στις δασικές πυρκαγιές έχει η έμφαση στην πρόληψη (αντί για την
καταστολή), ο ενεργός ρόλος των Δήμων, η ανάπτυξη της παιδείας σε θέματα περιβάλλοντος,
η ενεργοποίηση της κοινότητας και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο ρόλος των δήμων
Παιδεία σε θέματα περιβάλλοντος
Σχετικό θεσμικό πλαίσιο
Επένδυση σε θέματα καταστολής
Τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία

Έμφαση στην πρόληψη αντί για την καταστολή
Ενεργοποίηση κοινότητας

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.

Γ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στις δασικές πυρκαγιές έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που χρήζει αποσαφήνισης και εφαρμογής.
Οι αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, η κακή ενημέρωση των πολιτών, η απουσία επαρκούς
σχεδιασμού, η διαφθορά και η έλλειψη συνεργασίας επηρεάζουν αρνητικά το σύστημα.

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο
Παράγοντας καιρού
Συνεργασίες και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων
Πρόληψη / σχεδιασμός
Κακή ενημέρωση πολιτών

Έλλειψη συνεργασίας
Εμπρησμοί
Κουλτούρα “δημοσίου χώρου”
Έλλειψη υπευθυνότητας πολιτών

ΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.
2.
3.
4.

ΔΑ
ΣΙΚΕΣ Π
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Για την αντιμετώπιση των 4 βασικών
προκλήσεων, που αναλύσαμε παραπάνω και
βασισμένοι στην ανάλυση συστήματος που

παρουσιάστηκε, εντοπίσαμε 
3 κατευθύνσεις, που η ενίσχυσή τους θα
μπορούσε να υποστηρίξει την πρόληψη

και την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής στην Αθήνα:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΓΚΥΡΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε μόνο ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;
Τι έχουμε ήδη σαν κοινωνία και μπορούμε να αξιοποιήσουμε;

Σε καθεμία από τις 3 κατηγορίες αναλύσαμε 2 βασικά ερωτήματα:

1.
2.
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Έμπνευση & υποδομές
Τεχνογνωσία
Βιωματική εκπαίδευση
Αρχές της βιωσιμότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα
''Train the trainers'' εκπαιδευτικών
 Ολιστική προσέγγιση (Διαθεματικότητα, συστήματα) 
Εκπαίδευση βασισμένη στη λογική (αιτίες, συνέπειες, βίωμα) και όχι απλά σε
data
Διεπιστημονικότητα
Κοινωνική προσέγγιση του περιβάλλοντος στην εκπαίδευση
Να μελετήσουμε τεχνικές του παρελθόντος
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και λήψη απόφασης
Μη τυπική μάθηση (από προσχολική μέχρι μεγαλύτερες βαθμίδες)
ΜΜΕ

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε μόνο ένα
πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανθρώπους παθιασμένους με την εκπαίδευση
Πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα (πολύμορφη πληροφορία)
''Επιστροφή στις ρίζες'' (Αξιοποίηση της υπαίθρου)
Πρόσβαση σε πρότυπα μοντέλα άλλων χωρών
Εκπαιδευτικοί που είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν/εκπαίδευση
Παιδιά/περιέργεια/ανοιχτοί δέκτες
ΜΚΟ περιβάλλον / μη τυπική μάθηση
Συνδρομή πολιτείας ΜΚΟ → σχολείο
Εργασίες στο σχολείο / να ψάχνουν την πληροφορία
Υποστήριξη από τεχνολογία - Μαζική ενημέρωση
Η εκπαίδευση δεν σταματάει στο σχολείο

Τι έχουμε ήδη σαν κοινωνία και μπορούμε
να αξιοποιήσουμε;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Διάχυση πληροφορίας και αλλαγή τρόπου μέτρησης της προόδου (έμφαση
στην wellbeing economy)
Ενημέρωση για την πρόληψη (prevention instead of reaction)
Τρόπος που επικοινωνούμε μεταξύ μας
Ενημέρωση με τρόπο που να απευθύνεται σε όλους μας
Ώρα κοινωνικής ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή
Άμεση επαφή δήμων-πολιτών
Συμμετοχικότητα στην ενημέρωση

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε μόνο ένα
πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και τη Βιοποικιλότητα
Αξιόπιστες βάσεις δεδομένων
Κοινωνικά δίκτυα και αυτοοργάνωση με τοπικό χαρακτήρα
Αξιοποίηση αντιθέσεων που προκύπτουν στην κοινωνία
Πετυχημένα case studies
Τεχνολογία - εργαλεία
Πίεση σε ατομικό - συλλογικό επίπεδο
Social Media - κοινοποίηση προβλημάτων
Podcasts on Spotify
Περιβαλλοντολόγοι
Συζητήσεις στην τηλεόραση γύρω από το περιβάλλον
Ατομική πρωτοβουλία για τη συλλογή πληροφοριών
Μάθημα περιβάλλοντος στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή σε όλες τις βαθμίδες
Συνέργεια σχολείων και Δήμων
Κίνητρα σε σχολεία για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
Επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, νέοι-νέες, καλλιτέχνες με πάθος

Τι έχουμε ήδη σαν κοινωνία και μπορούμε
να αξιοποιήσουμε;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Ενδυνάμωση των πολιτών στο κομμάτι της πράσινης ενέργειας (IoT)
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν γρήγορα να τεθούν σε εφαρμογή 
Μέσο για να συμμετέχουν οι πολίτες στη δημόσια διαβούλευση
Αξιοποίηση δημοσίων δεδομένων

Καθημερινά επιλογές ευεργετικές για το περιβάλλον
Θα είχαμε περάσει από το στάδιο της ευαισθητοποίησης σε μια στάση ζωής
με τις αρχές της βιωσιμότητας
Δεν θα υπήρχε ανάγκη ευαισθητοποίησης

Όπως η ΕΕ, έτσι και το κράτος μέσα από νομοθεσίες να ενεργοποιήσει τον
πολίτη
Συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις, ουσιαστικές διαβουλεύσεις από
την αρχή και χρονοδιάγραμμα βάσει των σχολίων των πολιτών
Συν-σχεδιασμός με την τοπική κοινωνία 
Ατομική συνείδηση και σκέψη

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε μόνο ένα
πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.
2.
3.
4.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1.
2.

3.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

1.

2.

3.
4.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ανακύκλωση
Ομάδες ανά δήμο που δραστηριοποιούνται & Δράσεις στις γειτονιές
Applications για τα προβλήματα & applications ανακύκλωσης
Social media και εξελισσόμενα ψηφιακά εργαλεία συμμετοχής 
Υπάρχει ανάπτυξη νέων δυναμικών, αξιών και συνηθειών, όπως ο
εθελοντισμός και η ανακύκλωση (κυρίως στις μικρότερες γενιές)
Εθελοντικά κινήματα για όλες τις ηλικίες
Υπάρχουν ενδιαφέρουσες τοπικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούσαν να
μεταφερθούν και σε άλλες περιοχές 
Παραδοσιακές αειφόρες πρακτικές προσαρμοσμένες στο τοπικό περιβάλλον
(βλέπε συλλογή νερού σε στέρνες, αναβάθμιση για την καταπολέμηση της
ερημοποίησης κ.ά.)

Τι έχουμε ήδη σαν κοινωνία και μπορούμε
να αξιοποιήσουμε;

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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Βασισμένοι σε όλα τα
παραπάνω

προτείνονται τα
παρακάτω μέτρα

πάνω στις 4 βασικές
προκλήσεις:



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ
Για την προστασία των ακτών από την κλιματική αλλαγή, προτείνεται η
παρακολούθηση σε επίπεδο πολιτικών και θεσμικού πλαισίου, αλλά και η
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των πολιτικών
Από τη μεριά της Κυβέρνησης να δημιουργηθούν πρόστιμα για όποιον
ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον, ακολουθώντας πρότυπα άλλων χωρών
Καθαρισμός ακτών και θάλασσας από σκουπίδια
Αποκατάσταση παράκτιων οικοσυστημάτων εκτός αστικού ιστού
Οργανικό χώμα-carbon sequestration
Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών
Θεσμικό πλαίσιο αιγιαλού
Παρακολούθηση ναυσιπλοΐας
Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά. Όχι μόνο τα σχολεία
Εκπαίδευση τόσο στο σχολικό χώρο όσο και στα τμήματα ΕΚΕ των
εταιρειών
Συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
Συστηματικοποίηση των μέτρων κατά της διάβρωσης

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
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ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένουμε
στην Αθήνα τα επόμενα χρόνια, επικεντρωνόμαστε σε θέματα συνέργειας,
υποδομών και εκπαίδευσης.

Συνέργειες μεταξύ ΜΚΟ-Εταιρειών-Πολιτών
Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ χωρών της Μεσογείου για τη
διαχείριση της αύξησης της θερμοκρασίας (αναμένεται αύξηση +2
βαθμών Κελσίου μέχρι το 2050)
Συλλογή νερού με παραδοσιακούς τρόπους
Δημιουργία εσωτερικών & εξωτερικών υποδομών που θα εξυπηρετούν
τους πολίτες σε ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. καύσωνας)
Ανάπτυξη εκπαίδευσης & εθελοντισμού στην πολιτική προστασία.
Αναμονή νέου συστήματος εθελοντισμού από το Φεβρουάριο του 2020
Υλοποίηση Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας
Χρήση τεχνολογίας - νέα συστήματα ελέγχου
Εθνική κλιματική στρατηγική
Περιφερειακά σχέδια δράσης
Περισσότερη περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ

Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι απαραίτητη η
μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, με έμφαση σε τομείς
όπως η πράσινη κινητικότητα, οι συσκευές χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης και η προστασία του πρασίνου.

Αντικατάσταση όλων των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης από
φυσικό αέριο. (Σχόλιο: το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο!)
Αποφορολόγηση οικολογικά φιλικών επιχειρήσεων
Εξηλεκτρισμός ΙΧ και μεταφορικών μέσων
Κατάργηση επιχορηγήσεων σε εργοστάσια που εκπέμπουν αέριους
ρύπους
Προστασία πρασίνου
Επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων & δανεισμός
Πράσινες στέγες & εκσυγχρονισμός κτιρίων
Δημοσίευση μετρήσεων
Βιοκλιματικός σχεδιασμός επιχειρηματικών κτιρίων
Συλλογή νερού από στέγες και χρήση για κήπους κτλ
Σύστημα άγριου κήπου & προώθηση άγριας φύσης
Στοχευμένη ενημέρωση περί επιστημονικών επιτευγμάτων που
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
Χρήση καθαρών ενεργειών - αποφυγή μεταβατικών καυσίμων
Συστήματα γεωθερμίας

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Σε θεσμικό επίπεδο, προτείνεται η άμεση ολοκλήρωση των δασικών
χαρτών και η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου. Για την αντιμετώπιση
των ολοένα και αυξανόμενων δασικών πυρκαγιών, η καλλιέργεια της
κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η έμφαση στην
πρόληψη είναι απαραίτητες.

Άμεση ολοκλήρωση δασικών χαρτών
Τακτικός καθαρισμός και φύλαξη δασών
Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο
Πιο στενή επιτήρηση των περιοχών
Υλοποίηση κτηματολογίου-δασολογίου
Ξεκαθάρισμα συναρμοδιοτήτων
Έμφαση στα μέτρα πρόληψης 
Αντιπυρικά σχέδια σε επίπεδο δήμου
Μείωση καύσιμης ύλης
Τα περιαστικά δασικά οικοσυστήματα να έρθουν στο επίκεντρο του
σχεδιασμού για την ανθεκτικότητα των πόλεων και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή
Αποκατάσταση καμμένων εκτάσεων
Στενότερη συνεργασία με εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
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Σύνδεσμοι για περαιτέρω
εξερεύνηση

Οι συμμετέχοντες/ουσες του Athens Climate Lab μοιράστηκαν τους εξής
σύνδεσμους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων:

Covenant of Mayors 
Listen to City stories: The podcast by Energy Cities
Followgreen: Η πλατφόρμα που σε επιβραβεύει ανακυκλώνοντας στον Δήμο σου
C40 CITIES
UK held private talks with fossil fuel firms about Glasgow Cop26
Α voice for nature: The Whanganui River in New Zealand is a legal person. 
Against the Anthropocene
Deep Demonstration in Piraeus
SysMa 4 Transition (EIT Climate KIC)
CDP Cities 2019 Response - City of Athens
World's beaches disappearing due to climate crisis – study
Sandy coastlines under threat of erosion
Ecotivity School
United Nations - Department of Economic and Social Affairs: Sustainable
Development - Forests
Scientific Assessment of climate and environmental changes impacts in the
Mediterranean Basin
Carbon Neutral Cities
Wyss Institute - Circe: Transforming Greenhouse Gases into Biodegradable Products
EVloader
Half-Earth Project
Acumen Academy - Designing for Environmental Sustainability and Social Impact
NASA Technology Transfer Program - Solar Powered Carbon Dioxide (CO2)
Conversion
Youtube - Carbon Capture Explained | How it Happens | The New York Times

P
A

G
E 3

4



EΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!

Τζεκάκη Ευαγγελία | Φοιτήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνος Μολφέτας | Σύμβουλος Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ

Ιωάννα Σαμαρτζή | Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Georgios Karakatsanis | Co-founder & CEO, EVOTROPIA Ecological Finance Architectures P.C.

Στέλλα Σταυρουλάκη | Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεώργιος Παπασπύρου | Φοιτητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αλέξανδρος Μουλόπουλος | Manager at EY Climate Change and Sustainability Services, EY Hellas
Ελένη Παλαιολόγου | Φοιτήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ecotivity

Ιωάννα Θεοδοσίου | Συνεργάτης Πολιτικής, The Green Tank
Προκόπιος Μέριανος | Διεθνολόγος - Περιβαλλοντολόγος, ΔΠΘ

Χριστιάνα Γαρδικιώτη | Ιδρύτρια και Manageress, The Meraki People
Αγγελική Μισαηλίδου | Internship Specialist Channel, Nestle

Δήμητρα Μαντζαβίνου | Μαθήτρια Λυκείου
Γιώργος Μονογιούδης | Διαχειριστής Έργου, Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Γιώργος Μήτσουλας | National Project Manager, ESN Greece
Αγγελική Βασσάλου | Chemist, Thinkbiz

Βανέσα Αρχοντίδου | Founder, Alpinist and Environmental Communicator, AWomanCanBe.org
Στέλιος Καββαδίας | Executive Committee Member, Internet Governance Forum Greece

Ήλκος Γιάννης | Project Manager, KINITRO NGO
Καλούδη Αγγελική-Νίκη | Φοιτήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντωνοπούλου Παρασκευή | Περιβαλλοντολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθηνά Τσιμπικτσιόγλου | Εθελόντρια, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Ραφαέλα Μαρτίνες | Φοιτήτρια, Deree the American College of Greece
ifigeneia konstantilieri | Project manager, cyclades preservation fund
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Πένυ Μαντζαβίνου | Φοιτήτρια
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Maria Kottari | Research Associate, School of Transnational Governance-European University Institute (EUI)
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Ναταλία Σκαλκόγιαννη | Employee Volunteering Programs Associate, ethelon
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Υποδομών & Δικτύων της Κ.Ε.Δ.Ε.
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http://awomancanbe.org/


Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και θα συνεχίσει να
επηρεάζει την Αθήνα τα επόμενα χρόνια σε διάφορα

επίπεδα. Είναι μία πρόκληση, που αφορά όλες τις
γενιές και ιδιαίτερα τα νεότερα σε ηλικία άτομα,
που κατοικούν στην πόλη. Το Athens Climate Lab

δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό: 
Να δώσει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο σε όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση

του διαλόγου γύρω από την κλιματική αλλαγή. 
Είναι στο χέρι του κάθε ατόμου να σκέφτεται πιο

συστημικά και να δρα με βάση την ατομική και
συλλογική ευθύνη, ώστε να γίνει μέρος της λύσης.

Μαζί θα τα καταφέρουμε!

Η ομάδα του Athens
Climate Lab

Η ομάδα του Youthnest

Αμαλία Αλμπερίνι
Μυρτώ Αποστολίδου
Σταυρούλα Κυριαζή

Μαρία Μπιμπή
Αγγελική Πιτταροκοίλη

Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης
Αναστάσης Σταμάτης
Δημήτρης Χατόγλου

Θάλεια Ρίζου
Χρύσα Πεταλά

www.globalshapersathens.com www.youthnest.com

Youthnest

Youthnest

Global Shapers Athens

Global Shapers Athens
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