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«Πόλεις και περιβάλλον» 

Οι πόλεις είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται  η οικονομική, η κοινωνική, η 

πνευματική και η πολιτιστική λειτουργία της ανθρώπινης ζωής. Μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κοιτίδες ιστορίας και πολιτισμού ή ακόμη χώροι κοινωνικών εξελίξεων. 

Κάθε αστική περιοχή κατέχει σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία εμπνέουν την ιδιαίτερη 

ταυτότητά της. Η μορφή των πόλεων τροποποιείται και επηρεάζεται από τα οικονομικά και 

πολιτικά συστήματα που επικρατούν σε κάθε ιστορική στιγμή και τα χαρακτηριστικά της 

γεωγραφικής τους θέσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η αστική πολιτική είναι 

σημαίνουσας σημασίας. Το ζητούμενο των κρίσιμων ενεργειών είναι : “Η ολοκληρωμένη 

αστική διακυβέρνηση να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται 

στις αστικές ευρωπαϊκές περιοχές, όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανάγκη για την εξασφάλιση 

βιώσιμων πηγών ενέργειας, οι επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών, καθώς και η 

κλιματική αλλαγή και η εθνική ασφάλεια”. 

 
Η πολιτική που προωθεί η ΓΓΧΣΑΠ στοχεύει δημιουργία ανθρωποκεντρικού βιώσιμου 

αστικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για την διασφάλιση 

ευημερίας και ανάπτυξης  σε βάθος χρόνου, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, κοινωνικής 

δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης, βασικά χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης και 

ευημερούσας πόλης η οποία σέβεται και ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών της. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των θεματικών τομέων της ΓΓΧΣΑΠ, 

έχοντας σαν γνώμονα τις βασικές διεθνείς και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και δεσμεύσεις 

(Στόχοι Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Συμφωνία για το Κλίμα, Αστική Ατζέντα, πράσινη και 

ψηφιακή μετάβαση  κ.λπ.) και βεβαίως τις Εθνικές  Στρατηγικές σε όλα τα σχετικά και 

συνδυαστικά πεδία. Συμπληρωματικά στα παραπάνω αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό, τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν το έργο μας μέσα από τις νέες 

τεχνολογίες και την καινοτομία, αξιοποιώντας υφιστάμενα καθώς και νέα ψηφιακά 

εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις χωρικές πολιτικές.  

 

Ενδεικτικά οι βασικότερες πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΓΓΧΣΑΠ, εστιάζουν στο πρόγραμμα 

της πολεοδομικής μεταρρύθμισης, στα γεωχωρικά δεδομένα, στην αστική αναζωογόνηση, 

στην διάσωση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην προσβασιμότητα, στην 

ηλεκτροκίνηση, στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, στην ψηφιοποίηση του δομημένου 

περιβάλλοντος και των κατασκευών κ.ο.κ. Ειδικότερα : 

- Θεσμοθετήσαμε νέο χωροταξικό – πολεοδομικό νμσχ (ν.4759/2020 

«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις») και επιταχύνουμε την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού για το σύνολο της επικράτειας με σύνταξη των ΠΧΠ και ΕΧΠ, των ΤΠΣ 

και ΕΠΣ μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

- Ενεργοποιούμε το πολεοδομικό εργαλείο της ΜΣΔ  και προστατεύουμε την 

αρχιτεκτονική κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα τα προγράμματα ΔΙΑΤΗΡΩ και 



ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ συμβάλουν στην ανάσχεση της αστικής διάχυσης και την αξιοποίηση / 

αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. 

- Αναβαθμίζουμε το αστικό περιβάλλον μέσω της χρηματοδότησης αστικών 

αναπλάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης (203 εκ. ευρώ), το ΕΣΠΑ και το Πράσινο 

Ταμείο, και προετοιμάσαμε Σ/Ν για την αστική αναζωογόνηση συμπληρώνοντας το 

νομοθετικό κενό πολλών ετών. 

- Επιταχύνουμε την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης μέσω της θεσμοθέτησης και της 

χρηματοδότησης σύνταξης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) σε 

επίπεδο Δήμου (πρόγραμμα 7 εκ. ευρώ από το Π.Τ.). 

- Ενισχύουμε την εξασφάλιση της προσβασιμότητας  μέσω της συμπλήρωσης  και 

επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου για τα κτίρια και τον υπαίθριο δημόσιο 

χώρο, καθώς και της θεσμοθέτησης και της χρηματοδότησης της σύνταξης των 

Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) των δήμων. 

- Προωθούμε την αειφόρο δόμηση μέσω συνεργασιών με το ΚΑΠΕ, το ΤΕΕ  και το Υπ. 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

- Προωθούμε την βιώσιμη αστική κινητικότητα μέσω προώθησης σημαντικών έργων 

για υποδομές ποδηλάτων και πεζή μετακίνησης. 

 

Σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας και περιβαλλοντικής 

προστασίας για το ασφαλές μέλλον του πλανήτη, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις και 

αξιοποιούμε  όλες τις δυνατότητες. Η έκθεση της  Verde-tec είναι πραγματικά μια ευκαιρία 

ανάδειξης των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιρειών προς την ίδια κατεύθυνση και με 

τους ίδιους στόχους,  και γι αυτό την χαιρετίζουμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Όλοι μαζί 

συνεργαζόμενοι, πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος και κοινωνία των πολιτών, μπορούμε να  

κάνουμε την διαφορά. 

 
 


