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Εδώ και αρκετές δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία αστικοποίηση στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές πόλεις, η οποία σε συνδυασμό με την πυκνή δόμηση και το μη ορθό πολεοδομικό
σχεδιασμό, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στις σύγχρονες πόλεις.

Στην Ευρώπη, το 80% περίπου του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές και το ποσοστό αυτό
προβλέπεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέχρι το 2040.
Η επιλογή του θέματος προέκυψε λόγω του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι

σύγχρονες αστικές πόλεις της χώρας μας, σε επίπεδο επάρκειας και διατήρησης χώρων
πρασίνου, σε συνδυασμό με την επαπειλούμενη κλιματική μεταβολή.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Συνολικές δαπάνες:

1, 763,885 Ευρώ

 % ΕΕ Συμμετοχή:

1,015,505 Ευρω (58.34%)

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

06/2018 - 12/2021

Συντονιστής Εταίρος: ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ)
Εταίροι:
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΑΣΤΑΣΗ
• Κεντρινή Ένωση Δήμων Ελλάδας
• Δήμος Αμαρουσίου
• Δήμος Ηρακλείου

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ
 Στην βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων μέσω της ενσωμάτωσης των
πράσινων υποδομών τους, με πιλοτικές εφαρμογές στην Αθήνα (Δήμος Αμαρουσίου) και στην
Κρήτη (Δήμος Ηρακλείου).
 Στην προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης αστικού
πρασίνου για την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή βάσει των
αρχών της Δασοκομίας Πόλεων
 Στην αξιοποίηση των ελεύθερων και πράσινων χώρων της πόλης, λόγω των σημαντικών
περιβαλλοντικών και λειτουργικών οφελών που προσφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, ενώ
επιδιώκει την επανένταξη της φύσης μέσα στον αστικό ιστό.

 Στην ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών πολιτικών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων
αστικού πρασίνου (ΧΑΠ), αποβλέποντας στην μείωση


του φαινομένου της θερμικής νησίδας



της χρήσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στα κτίρια



της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων



του ατμοσφαιρικού CO2.
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 Α1

Δράσεις A:
Preparatory
actions

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στους συμμετέχοντες δήμους

αναφορικά με τις ανάγκες προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής

 Α2

Υλοποίηση λεπτομερούς πλάνου επικοινωνίας- Ανάπτυξη Στρατηγικής

για δέσμευση εμπλεκόμενων φορέων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΧΛΩΡΙΔΑ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΧΑΠ
Η ποικιλία της
χλωριδικής σύνθεσης
ήταν ικανοποιητική με
δυνατότητα
βελτίωσης της
φυσικότητας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Μετεωρολογικός Σταθμός Ηρακλείου Κρήτης

Μετεωρολογικός Σταθμός Ηρακλείου Κρήτης
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Δράσεις C:
Implementation
actions

C1

Κατευθυντήριες γραμμές για τον στρατηγικό σχεδιασμό της βελτίωσης –

δημιουργίας – αξιοποίησης των ΧΑΠ για την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων
στην κλιματική αλλαγή


C2 Ανάπτυξη συνεργατικής πλατφόρμας και εγγραφή των (ΧΑΠ)



C3 Βιώσιμη διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου των Δήμων Αμαρουσίου και
Ηρακλείου



C4 Βελτίωση των εθνικών και διεθνών πολιτικών



C5 Επανάληψη και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες περιοχές

C.1. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
C1.1. Εφαρμογή της κλιματικής διακυβέρνησης στη διαχείριση και την παρακολούθηση των ΧΑΠ.

Περιλαμβάνει τεύχος οδηγιών για τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης το οποίο θα εμπεριέχει οδηγίες
υλοποίησης των εργασιών εγκατάστασης - ενίσχυσης - συντήρησης του αστικού πρασίνου

Περιεχόμενα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

το παρόν παραδοτέο περιλαμβάνει τα εξής:
 Το ισχύον Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση του Αστικού Πρασίνου στην Ελλάδα.
 Πρόταση για την υιοθέτηση προδιαγραφών σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου, με
στόχο την ενίσχυση της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, με την ενσωμάτωση του
εργαλείου Urban Adaptation Support Tool.
 Δημιουργία Συστήματος δεικτών για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και παρακολούθηση των ΧΑΠ σε σχέση
με την κλιματική αλλαγή (Παράρτημα 1)
 Οδηγός εφαρμογής των προτεινόμενων προδιαγραφών σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων Διαχείρισης
Αστικού Πρασίνου.
 Πρόταση Συστήματος Τυπολογίας - Κατηγοριοποίησης Xώρων Αστικού Πρασίνου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Χ.Α.Π
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓH


Δείκτες Σύνθεση και Δομή Αστικού Πρασίνου



Δείκτες Τυπολογίας Αστικού Πρασίνου



Φαινοτυπικοί Δείκτες (δείκτης υγείας)



Δείκτες Βιοπικοιλότητας



Δείκτες Ανάλυσης Τοπίου



Δείκτης Αποθήκευσης Άνθρακα



Βιοδείκτες



Κλιματικοί Δείκτες



Δείκτες Αξιολόγησης Αστικού πρασίνου

C.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Πεδία βάσης δεδομένων, που θα περιλαμβάνει αρχικά τους αστικούς χώρους
πρασίνου των 2 δήμων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν πιλοτικά σε άλλους δήμους
2. Χώρος φιλοξενίας της πλατφόρμας (ΚΕΔΕ ή ΥΠΕΝ)
3. Πρόσβαση (υπάρχουν ερωτήματα σε ποιους θα άδεια εισαγωγής δεδομένων)
4. Διαχείριση πλατφόρμας

C.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Συνδέεται με:
- Διαβούλευση με Δήμους και πολίτες
- Εμπλοκή ΚΕΔΕ και ΥΠΕΝ
- Δημιουργία Πλατφόρμας αστικών χώρων πρασίνου
- Ενημερωτικές / Πληροφοριακές Μέρες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ

Ε.Ε.

 Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια,
Με στόχο τη θωράκιση των πόλεων απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή
Ένωση υιοθέτησε τον θεσμό του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την
Ενέργεια, ο οποίος ενώνει χιλιάδες φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται
οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους αντίστοιχους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.
Για τη μεθοδολογική και τεχνική υποστήριξη των μελών του Συμφώνου των Δημάρχων,
δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Climate ADAPT.
Μέσω αυτής της πλατφόρμας προσφέρεται το εργαλείο Urban Adaptation Support Tool
(UAST), με στόχο να βοηθήσει τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη, εφαρμογή και
παρακολούθηση σχεδίων προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή.
(https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0)
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 Δράσεις D:
Monitoring Actions

• D1 Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου
• D2 Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης του έργου (KPIs) αλλά
και αξιολόγηση των δεικτών του έργου

(Ειδικοί δείκτες του έργου, που ανήκουν σε κατηγορίες γενικές: οικολογία, βιοποικιλότητα, βιοκλίμα, δείκτες
διαχείρισης κλπ)
 Σύνδεση με του δείκτες της C1

ΟΡΟΣΗΜΑ
Δράσεις E:
Dissemination
Actions

Life_grin_
@lifegrIn
@lifegrIn

ΚΑΙ
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 Ιστότοπος Έργου: https://lifegrin.gr/
 Δημιουργία Δικτύου με άλλα έργα LIFE και έργα μη LIFE:
• Στις 19-24 /2/ 2019, στην Τρίγλια της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε η 1η
Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης (European Development
Institute - EDI).
• LIFE ASTI
• LIFE Natura Slovinska
 Υλικό διάχυσης
• Λογότυπο LIFE GrIn
• Σελιδοδείκτες- Πληροφοριακό υλικό για τις ημερίδες- Πινακίδες του έργου
 Δημοσιότητα στα ΜΜΕ και στην Επιστημονική Κοινότητα
• 3 Δημοσιεύσεις, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
• Στη μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής
• Σε εκπομπή στο κανάλι της Βουλής
• ΚΕΔΕ
• Εφημερίδες και Ραδιόφωνο του Δ. Ηράκλειο Κρήτης
• Περιοδικό ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 Ενημερωτικές & εκπαιδευτικές εκδηλώσεις / δράσεις
• Ημέρα Πληροφόρησης στο Δήμο Αμαρουσίου
• Ημέρα Πληροφόρησης στο Δήμο Ηρακλείου

Φωτογραφία : Αιμιλία Κοντογιάννη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

 Βήμα 1. Προετοιμασία του σχεδίου για την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή
 Βήμα 2. Αξιολόγηση των κλιματικών συνθηκών και των ευπαθειών

 Βήμα 3. Προσδιορισμός και επιλογή των μέσων και μέτρων για την προσαρμογή
 Βήμα 4. Αξιολόγηση των μέσων και μέτρων για την προσαρμογή
 Βήμα 5. Εφαρμογή της στρατηγικής της προσαρμογής
 Βήμα 6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσαρμογής

Το αστικό πράσινο παρέχει τόσο στο οικοσύστημα, όσο και στους κατοίκους των αστικών περιοχών έναν μεγάλο αριθμό
ευεργετικών επιδράσεων. Ωστόσο, η παρουσία και μόνο των χώρων αστικού πρασίνου
δεν είναι αρκετή για την επίτευξη του βιώσιμου μοντέλου
Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου LIFE GrIn μέσω του οποίου γίνεται :
 συστηματική μελέτη του αστικού συστήματος και ανάλυση των συνολικών προβλημάτων σ΄όλα τα πεδία

 ενσωμάτωση και προώθηση των πολιτικών της Ευρώπης σε σχέση με την προσαρμογή και την άμβλυνση των

κλιματικών μεταβολών

 ευαισθητοποίηση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης
για την προσαρμογή / άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών σε επίπεδο δήμων

 ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική μεταβολή και προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερομένων
μερών για τον περιορισμό των επιπτώσεών της.

Θα υπάρξει βελτίωση των οικολογικών συνθηκών στις πόλεις μας
αλλά και ανύψωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

