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Ανθεκτική Αθήνα (Resilient Athens) 

Το πρόγραμμα Αστικής Ανθεκτικότητας του δήμου Αθηναίων αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ένταξης της 

Αθήνας στο δίκτυο 100 Ανθεκτικές Πόλεις (Resilient Cities) του Ιδρύματος Rockefeller.   

Η αστική ανθεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα των πόλεων να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να 

αναπτύσσονται, απέναντι σε χρόνιες πιέσεις (κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές) ή και σε 

απρόσμενες κρίσεις και καταστροφές (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης). 

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεχή συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα 

εταίρων του Δήμου Αθηναίων, ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου δράσης που θα βοηθήσει την πόλη 

να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος, αλλά και να προετοιμαστεί για εκείνες του μέλλοντος. 

Προκλήσεις όπως είναι η χρόνια ανεργία, οι προσφυγικές ροές, η έλλειψη συνεργασίας των διαφορετικών 

επιπέδων διακυβέρνησης και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελούν θέματα που έχουν ήδη αναδειχτεί 

από τους ίδιους τους πολίτες της πόλης ως τα πιο καίρια για την ανθεκτικότητα της Αθήνας. Το πρώτο 

στάδιο της στρατηγικής είναι η διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας της πόλης. Τους επόμενους μήνες θα 

παραχθεί ένα σχέδιο Αστικής Ανθεκτικότητας που θα ενσωματώνει άμεσες δράσεις γρήγορης 

απόδοσης αλλά και παρεμβάσεις που ανήκουν σε έναν πιο μακρόπνοο σχεδιασμό για την πόλη. Το 

πρόγραμμα συνεχίζει με την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων, μέσα από διατομεακές συνεργασίες 

και την υποστήριξη διεθνών εταίρων.  

Με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη συγκροτήθηκε υπό τον ίδιο, το γραφείο 

Αστικής Ανθεκτικότητας. Επικεφαλής του προγράμματος και του γραφείου Ανθεκτικότητας είναι η 

Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Μυριβήλη.  

Μάθετε περισσότερα:                                                                                        

Ιστοσελίδα:https://resilientathens.wordpress.com/                                                                  

Email:resilient.athens@gmail.com                                                                        

Ακολουθήστε μας στα: Facebook | twitter | ΥouTube                                                                                                        

#ResilientAthens 
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100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities) 

 
 
Το πρόγραμμα 100 Ανθεκτικές Πόλεις (Resilient Cities)  είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller 

με σκοπό να υποστηρίξει ένα διεθνές δίκτυο πόλεων ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις φυσικές, 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του αιώνα μας. Το πρόγραμμα της αστικής ανθεκτικότητας 
αναφέρεται στην αντιμετώπιση τόσο των απρόσμενων κρίσεων (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), όπως 
είναι οι σεισμοί, καύσωνες, επιδημίες, κλπ, όσο και των χρόνιων πιέσεων (κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή 
οικονομικές) που εξασθενούν τον αστικό ιστό (ανεργία, μακρο-οικονομική κρίση, έλλειψη συνεργασίας 
φορέων, κτλ). 
Στις πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, παρέχεται : 

 Δικτύωση με άλλες πόλεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω της συμμετοχής στο δίκτυο 
των 100 Ανθεκτικών Πόλεων 

 Χρηματοδότηση λειτουργία γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της στρατηγικής για την αστική ανθεκτικότητα της πόλης σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς 

 Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής 
 Πρόσβαση σε πλατφόρμα με εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές ανάπτυξης της αστικής 

ανθεκτικότητας. 

Μέσα από αυτές τις παροχές, το δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, αποσκοπεί όχι μόνο στο να βοηθήσει 
συγκεκριμένες πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές, αλλά και στο να διευκολύνει μία παγκόσμια πρακτική 
ανάπτυξης της αστικής ανθεκτικότητας.  
 
*Το πρόγραμμα 100 Ανθεκτικές Πόλεις, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Rockefeller. 
 
Mάθετε περισσότερα: http://www.100resilientcities.org/ 
 
#ResilientAthens 
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