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«Αστική Περιβαλλοντική Διαχείριση: Κοινωνικές 

και Πολιτιστικές Προεκτάσεις» 

 
 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός 

Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και το Forum 

AgoraIdeon διοργάνωσαν από κοινού ημερίδα με θέμα: Αστική 

Περιβαλλοντική Διαχείριση: Κοινωνικές και Πολιτιστικές 

Προεκτάσεις.  Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθούν οι δράσεις και 

οι πολιτικές που οδηγούν σε νέα μοντέλα καθημερινής διαχείρισης και 

προστασίας του περιβάλλοντος σε μια βιώσιμη Πόλη, μέσα από τις 

κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις τους.  

 

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ κ. Χρήστος Τεντόμας μεταξύ άλλων τόνισε: 

«Η ημερίδα δεν έρχεται απλά να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος, αλλά κυρίως να θέσει προβληματισμούς και κυρίως να 

καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένων λύσεων πάνω σε όλα τα ζητήματα.  

Το αστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, έχει τις δυνατότητες να 

αποκτήσει χαρακτηριστικά αειφορίας, περιβαλλοντικής συνείδησης και εν 

τέλει αστικής ανάπτυξης, με σημαντικές πολιτιστικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις. Ακριβώς γιατί η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, 

καθορίζει και την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε και εν τέλει τον αστικό 

πολιτισμό που δημιουργούμε».  

 

 

 

 



 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Παναγιώτης Μανούρης 

επισήμανε: 

«Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ανταποκρινόμενο στις 

σύγχρονες προκλήσεις και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, ως 

φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ανέλαβε με την ιδιότητα του δικαιούχου από το 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» την ευθύνη για τη διαχείριση όλων των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω 

ότι από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το σημαντικό 

έργο που παράγουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ή με νέα πρόταση προσαρμοσμένη 

στις σύγχρονες απαιτήσεις ή και μέσα από τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ . 

 
Η κ. Ερμίνα Κυπριανίδου, Περιφέρεια Αττικής- Αντιπεριφερειάρχης 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών υπογράμμισε: 

«Ως Περιφέρεια Αττική δίνουμε μεγάλη έμφαση και ιδιαίτερα ευαισθησία 

στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, για αυτό το λόγο ενισχύουμε το 

ρόλο των Δήμων με προγράμματα τοπικής διαχείρισης. Στόχος μας είναι 

να δώσουμε δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα στον Κεντρικό 

Τομέα Αθηνών - το μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο της Περιφέρειας, 

καταβάλλονται καθημερινές τεράστιες προσπάθειες για την υπεράσπιση 

του δημόσιου χώρου, με αιχμή το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος, 

ως χώρους αναψυχής και πολιτισμού. Και τα αποτελέσματα θα είναι 

ορατά σύντομα».  

 

O κ. Ανδρέας Βαρελάς, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 

Αθηναίων σημείωσε: 

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε μια σειρά από πετυχημένες 

δράσεις δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα 

ήταν το «LIFE», με στόχο την οργάνωση χωριστής συλλογής 

απορριμμάτων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσω πως έχουμε 

ιδιαίτερα πετυχημένα παραδείγματα και για αυτό θα κινηθούμε προς την 

περεταίρω ενίσχυση της χωριστής συλλογής στα βιοαπόβλητα και στα 

υλικά συσκευασίας».  

  

 

 

 

O κ. Αχιλλέας Πληθάρας εκπρόσωπος της WWF Ελλάς είπε: 



 

Η ιστορία μιας πράσινης πόλης, είναι μια σύνθεση διαφόρων δεικτών που 

αφορούν όλο το κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τέτοιοι δείκτες μιας 

πράσινης πόλης είναι το ποσοστό της ηχορύπανσης, οι πράσινες ταράτσες 

αλλά και κατά πόσον μια πόλη θεωρείται καθαρή. Μια πράσινη πόλη 

είναι μια βιώσιμη πόλη που μπορεί να παράξει νέες δραστηριότητες, νέες 

ευκαιρίες απασχόλησής, νέες θέσεις εργασίας, με σεβασμό στο 

περιβάλλον.  

 

Ο κ. Ανδρέας Λουκάτος, Χημικός, Επιστημονικός Συνεργάτης του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και 

Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) ανέφερε: 

Όλη η διαδρομή της Ελλάδος στο ζήτημα διαχείρισης και προστασίας του 

περιβάλλοντος είναι συνδεδεμένη με την διαδρομή της, ως μέλος της 

Ενωμένης Ευρώπης, καθώς τόσο η πλειοψηφία της νομοθεσίας όσο και σε 

η πλειοψηφία των πόρων προέρχονται από εκεί.  Άρα πρέπει να δούμε τις 

δύο κυρίαρχες δράσεις στην Ευρώπη: 

Πρώτη τάση είναι το 7ο Πρόγραμμα Δράσης που βάζει στις 

προτεραιότητες την ενίσχυση της  αειφορίας των πόλεων- με τη λογική 

ότι το 80% των πολιτών ζει σε πόλεις ή κοντά σε πόλεις άρα η μεγάλη 

πλειοψηφία των πολιτών έχει κοινά προβλήματα διαχείρισης 

περιβάλλοντος και συνεπώς χρειάζεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

συνεργασία. Δεύτερη τάση είναι η κυκλική οικονομία, που παντρεύει τη 

διαχείριση περιβάλλοντος με την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις 

επενδύσεις τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και στο μοντέλο 

δημόσιας διοίκησης.  

 

 

 

 
Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαούσης  


