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Χαιρετίζοντας την εκδήλωση «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις», θέλω να σας
επισημάνω ότι οι Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις, εντάσσονται στο κέντρο της πολιτικής της
ΚΕΔΕ.
Οι Δήμοι ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού αποτελούν την ουσιαστική
θεσμική έκφραση των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο του πολιτικού και διοικητικού
συστήματος της χώρας.
Με την έννοια αυτή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, ως μια οργανική βαθμίδα του
Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των πολιτικών και διοικητικών
δομών του κράτους, καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτής
της αναπτυξιακής διαδικασίας, εντάσσεται και ο στόχος για τις Βιώσιμες και Έξυπνες
πόλεις
Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία η διατύπωση Ολοκληρωμένων Στρατηγικών για την
Βιώσιμη Έξυπνη Ανάπτυξη των πόλεων αλλά και ο προσδιορισμός της σχέσης των
πόλεων με την ανάπτυξη περιαστικών και αγροτικών μικροπεριφερειών, των οποίων αυτές
αποτελούν κέντρα.
Η επιδιωκόμενη Βιώσιμη Έξυπνη Ανάπτυξη των πόλεων, πρέπει να επιτευχθεί σε όρους
οικονομικής σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής, προστασίας περιβάλλοντος και
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Για την επίτευξη αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτείται εξειδίκευση των στρατηγικών
στο τοπικό επίπεδο με αντιμετώπιση των τοπικών αδυναμιών και αναγκών και παράλληλη
ανάδειξη και αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ευκαιριών.
Προϋπόθεση επίσης είναι η συμμετοχή των πολιτών στη συγκεκριμένη διαδικασία και η
επιδίωξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης. Επομένως η διακυβέρνηση στο τοπικό
επίπεδο κατά πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο, αποτελεί επίσης βασική
προϋπόθεση.
Με δεδομένη την αντίληψη μας, για έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα στρατηγικών για
Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον μας, σε ότι αφορά τα
πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις.
Η ανάπτυξη προτύπου Βιώσιμης και Έξυπνης πόλης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια
αντικειμενική προσέγγιση, των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων των πόλεων μας,
για Βιώσιμη και Έξυπνη Ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη προτύπου, θα επιτρέψει επίσης την αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων
Στρατηγικών για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις κατά την διάρκεια του σχεδιασμού τους, για
τη διαπίστωση της συμβατότητάς τους με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των πόλεων.
Θα επιτρέψει επίσης την αξιολόγηση κατά την εφαρμογή των Στρατηγικών για την έγκαιρη
προσαρμογή τους αλλά και την αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωσή τους, για τη διάγνωση
της αποτελεσματικότητας τους.
Στις αποφάσεις τους ετήσιου Συνεδρίου μας στην Θεσσαλονίκη το 2016, ζητήσαμε την
δημιουργία πιστοποιημένων βάσεων δεικτών (δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών)
στο επίπεδο Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων, πόλεων – οικισμών, πολεοδομικών ενοτήτων,
οικοδομικών τετραγώνων ή και επιμέρους διαφοροποιημένων μη αστικών περιοχών τους
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που θα ανταποκρίνονταν στις ιδιαιτερότητες / ομοιότητες μεταξύ των επιμέρους χωρικών
ενοτήτων.
Ζητήσαμε επίσης σαφές πλαίσιο για δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος στο επίπεδο των Δήμων (συστήματα καταγραφής /
παρακολούθησης παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής,
υπηρεσίες ελέγχου, εθελοντισμός).
Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο χωρικό επίπεδο αναφοράς των δεικτών με ένα
παράδειγμα. Στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
καλούνται οι Δήμοι να διαμορφώσουν Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης, που εμπεριέχουν και θεματικές έξυπνης εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτών των
Στρατηγικών, απαιτείται και η χρήση δεικτών, για τους οποίους όμως δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία, στο επίπεδο των αστικών περιοχών ή και επιμέρους ζωνών τους.
Ακόμη και για δημογραφικά χαρακτηριστικά από απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ, οι Δήμοι πρέπει
να ακολουθήσουν μια γραφειοκρατική διαδικασία αιτημάτων και διασφάλισης
εμπιστευτικότητας.
Θέλω να πιστεύω ότι η ανάπτυξη προτύπου Βιώσιμης και Έξυπνης πόλης, θα δώσει
απαντήσεις και σε αυτά τα ζητήματα.
Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να αναδείξω είναι οι πολλαπλές ενότητες θεμάτων
βιωσιμότητας και ο μεγάλος αριθμός των δεικτών που προτείνονται στο πλαίσιο του
προτύπου. Σίγουρα οι πόλεις μας είναι σύνθετες και πολυδιάστατες και απαιτείται ένα
μεγάλο πλέγμα ποικίλλων δεικτών για να αποτυπωθούν οι επιμέρους παράμετροι. Δεν θα
πρέπει όμως η καταγραφή και η παρακολούθηση των δεικτών να γίνει αυτοσκοπός.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να υπάρξει μια ομογενοποίηση των δεικτών
του προτύπου και με άλλα συστήματα δεικτών, που είναι υποχρεωτικά για τους Δήμους,
όπως οι δείκτες για τα Στρατηγικά Επιχειρησιακά μας Σχέδια ή οι δείκτες του ΕΣΠΑ 2014 –
2020, που είναι υποχρεωτικοί για επιμέρους χρηματοδοτούμενες δράσεις μας.
Τέλος ήθελα να επισημάνω, ότι θα πρέπει να βλέπουμε και πίσω από τις τιμές των
δεικτών.
Είδα ένα δείκτη στην ενότητα για την διακυβέρνηση, που αποτυπώνει την εκπροσώπηση
και συμμετοχή πολιτών και ο τίτλος του είναι «Εκπροσώπηση χωρίς αμοιβή σε επιτροπές
και συμβούλια (ανά φύλο, εθνικότητα, ηλικία, αναπηρία, …)». Θέλω να σας πω ότι το
ενδιαφέρον γι’ αυτόν τον δείκτη, δεν έγκειται τόσο στην σύνθεση των μελών των
επιτροπών, αλλά στην συγκρότηση τους και εννοώ ότι αν πάρετε στοιχεία για το 2017 και
προηγουμένων ετών, θα δείτε ότι εξαιτίας μιας νομοθετικής ρύθμισης που υπήρξε για
δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες, ακόμη και για τα μέλη άμισθων επιτροπών, οδήγησε
τους Δήμους σε πλήρες αδιέξοδο και αδυναμία συγκρότησης των επιτροπών.
Εύχομαι οι προτάσεις σας για την «Ανάπτυξη Ελληνικού προτύπου, Βιώσιμης και
Έξυπνης πόλη» να γίνουν αφορμή για συλλογικές θετικές προσπάθειες όλων μας για
Βιώσιμες Έξυπνες πόλεις. Και να θυμόμαστε ότι οι Βιώσιμες Έξυπνες πόλεις δεν είναι
μόνο θέμα συλλογικού εγχειρήματος, αλλά και θέμα δεοντολογίας και δεν αρκεί πλέον
σήμερα να βασίζεται κανείς μόνον σε αφηρημένες έννοιες της «δημοκρατίας» και της
«ανάπτυξης της κοινωνίας».
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