«Η κλιματική ουδετερότητα είναι
μια επιλογή που θα επηρεάσει
όλους τους οικονομικούς
κλάδους»

Συνέντευξη με την Chiara Gallani, αντιδήμαρχο
της Πάντοβα, Ιταλία, νικήτριας των βραβείων
«City in the Spotlight» του Συμφώνου των
Δημάρχων.
[Σύμφωνο των Δημάρχων – Ευρωπαϊκό Γραφείο:] Η πόλη σας έχει δώσει μεγάλη
έμφαση στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ κάποιοι
άνθρωποι αποκαλούν την Πάντοβα ακόμη και «Εργαστήριο ανθεκτικότητας».
Ποιο ήταν το πρώτο βήμα που έκανε ο δήμος προς αυτήν την κατεύθυνση και
γιατί;
Ο δήμος της Πάντοβα έχει συμπεριλάβει εδώ και πολλά χρόνια στην πολιτική του
ατζέντα τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Πρόκειται για μια διαδρομή δύο δεκαετιών, η οποία ξεκίνησε το 1999 με την έγκριση
του πρώτου Δημοτικού Σχεδίου Ενέργειας και κορυφώθηκε το 2021 με την έγκριση του
ΣΔΒΕΚ του.
Από την ένταξή της στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων το 2010, η
διοίκηση το αξιοποίησε ως μια ευκαιρία για την προβολή των δράσεών της, την

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την κοινή αντιμετώπιση νέων προκλήσεων με πόλεις
που ακολουθούν το ίδιο σκεπτικό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα περαιτέρω βήμα
έγινε το 2016, όταν επεκτάθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της «Ανθεκτικής
Πάντοβα», ένα εγχείρημα που πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Πανεπιστήμιο της
Βενετίας και στόχευε στην περαιτέρω αξιοποίηση του σχεδίου προσαρμογής.
Το 2017, ξεκίνησε το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο LIFE Veneto ADAPT,
αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας και των λειτουργικών εργαλείων
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πόλεις να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή
και να βελτιστοποιηθεί και βελτιωθεί η ικανότητα των τοπικών αρχών να
ανταποκρίνονται σε ακραία φαινόμενα.
Στις διάφορες φάσεις του ΣΔΒΕΚ μας συμμετείχαν πολλοί φορείς, δημόσιοι και
ιδιωτικοί, από την ανάλυση της υφιστάμενης τεχνολογίας έως τον προσδιορισμό των
μέτρων, ενώ θεσμικοί εταίροι και ενδιαφερόμενοι φορείς συνένωσαν τις δυνάμεις
τους κατά τη διαδικασία της τοπικής Ατζέντας 21.
Ποια ήταν τα κύρια εμπόδια που εντοπίσατε στα εγχειρήματά σας για το τοπικό
κλίμα και την ενέργεια;
Σε πολυάριθμες περιπτώσεις και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, η Πάντοβα
αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και
κύματα καύσωνα, τα οποία προκάλεσαν σημαντική ζημιά στους πολίτες, τη
βιομηχανία, τις δημόσιες υποδομές της, καθώς και τη δενδρόβια κληρονομιά της
πόλης. Η διοίκηση αναγνώρισε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και αναζήτησε
τρόπους να τη μετατρέψει από απειλή σε ευκαιρία, αφιερώνοντας τα τελευταία χρόνια
μεγάλο μέρος των προσπαθειών στην ενίσχυση της ικανότητας μετριασμού και
πρόληψης των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων και στη μείωση της τρωτότητας της
περιοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.
Ένα από τα κύρια εμπόδια στην τοπική δέσμευση για το κλίμα και την ενέργεια ήταν ο
κατακερματισμός των διαθέσιμων δεξιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων
του δήμου: πολλά από τα εν λόγω τμήματα ασχολούνται με αυτόν τον μετριασμό και
την προσαρμογή αλλά δεν έχουν κοινούς στόχους και πραγματική συνεργασία σε ό,τι
αφορά τον σχεδιασμό νέων έργων και τον καθορισμό του μέλλοντος της πόλης. Γι’
αυτό το ΣΔΒΕΚ περιελάμβανε μια συγκεκριμένη δράση για τη σύσταση μιας
διατομεακής ομάδας εργασίας και ενός ειδικού γραφείου που θα ασχολείται με το
διατομεακό θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, συντονίζοντας την
υλοποίηση των μέτρων και εγκρίνοντας νέες συμπράξεις και μνημόνια συμφωνίας με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Γιατί αποφασίσατε να συμμετέχετε στα βραβεία City in the Spotlight του
Συμφώνου των Δημάρχων;
Η συμμετοχή στα βραβεία του Συμφώνου των Δημάρχων ήταν μια ευκαιρία για τη
διοίκηση να στρέψει τα φώτα στο έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και
να βελτιώσει την αξιοπιστία και την ισχύ του σχεδίου της. Η απονομή αυτού του
βραβείου είχε ως αποτέλεσμα πολλοί φορείς και τμήματα του δήμου να πιστέψουν
στη σημασία αυτού του εργαλείου και να διαμορφώσουν κοινούς στόχους στη βάση
μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής.
Πώς βλέπετε την Πάντοβα το 2050;
Η διοίκηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους: τη μείωση των εκπομπών της επικράτειάς
της που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή κατά 55% έως το 2030 και την επίτευξη
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Πρόκειται για μια πρόκληση που αφορά τον
δήμο και όλους τους τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των πολιτών. Η κλιματική ουδετερότητα είναι μια
επιλογή που θα επηρεάσει όλους τους οικονομικούς κλάδους και θα στοχεύει σε όλα
τα σχέδια και τους κανονισμούς του δήμου. Ορισμένα παραδείγματα είναι το Αστικό
Σχέδιο, το Πράσινο Σχέδιο και το Αστικό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο
βρίσκεται σε στάδιο εκπόνησης και θα λάβει υπόψη και θα ενσωματώσει πολιτικές
βιωσιμότητας που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη
βελτίωση της ανθεκτικότητας του δήμου.

Αυτή η εικονογράφηση από το "Słucham i rysuję" προσφέρθηκε στην πόλη της Πάντοβα, που επιλέχθηκε νικήτρια του
"Συμφώνου των Δημάρχων - Βραβεία Ευρώπης" το 2021. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την εικόνα σε HD!

Το σχέδιο χωρίζεται σε 116 δράσεις που καλύπτουν έξι θεματικούς τομείς:
•

προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

•

αποδοτικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων,

•

βιώσιμη διαχείριση δικτύων και υποδομών,

•

ενίσχυση υπηρεσιών ήπιας κινητικότητας και τοπικών δημόσιων
συγκοινωνιών,

•

εδραίωση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

•

σχεδιασμό μιας ανθεκτικής πόλης χωρίς αποκλεισμούς.

Ο στόχος αποτελεί πρόκληση. Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050
προϋποθέτει τον ολοκληρωτικό μετασχηματισμό του τρόπου παραγωγής των αγαθών
και παροχής των υπηρεσιών, τη ριζική αλλαγή των καταναλωτικών επιλογών, τη
διαβίωση σε πιο αποδοτικές κατοικίες που μπορούν να παράγουν την ενέργεια που
χρειάζονται μέσω ανανεώσιμων πηγών, καθώς και την υιοθέτηση μεταφορών με
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή τη χρήση έξυπνων συστημάτων και συστημάτων
συλλογικής κινητικότητας. Η διοίκηση του δήμου εργάζεται προς την κατεύθυνση
όλων αυτών των πραγμάτων.

