
Δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου 
πλαισίου για τη 
διαχείριση, την 

παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των 
αστικών χώρων 

πρασίνου, σύμφωνα με 
βέλτιστες πρακτικές.

Ενσωμάτωση και 
προώθηση των 
Ευρωπαϊκών 

πολιτικών για την 
κλιματική αλλαγή στην 
τοπική αυτοδιοίκηση 

και τον αστικό 
σχεδιασμό.

Ποσοτικοποίηση 
και βελτιστοποίηση 
της επίδρασης των 

αστικών χώρων 
πρασίνου σε 

κλιματικά 
προβλήματα των 

πόλεων.

Προώθηση της 
ενσωμάτωσης της 

βιώσιμης διαχείρισης των 
αστικών χώρων πρασίνου 
για την προσαρμογή και 

τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και 
την ένταξη των Δήμων 

στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων και λοιπές 
αντίστοιχες δράσεις.

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 

κατοίκων των 
αστικών κέντρων 

μέσω του 
μετριασμού των 
επιπτώσεων της 

αλλαγής του 
κλίματος.

Ενημέρωση των 
υπευθύνων λήψης 

αποφάσεων - σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης - 

σχετικά με την 
αναγκαιότητα και τα 
οφέλη της ανάληψης 

δράσης για τον μετριασμό 
του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή στις νέες 
κλιματικές συνθήκες. 

Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με την 

αλλαγή του κλίματος και 
στην προώθηση της 

ενεργής συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών για 

τον περιορισμό των 
επιπτώσεών του 

φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής.

Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του 

αστικού 
οικοσυστήματος και 

τη βελτίωση των 
οικοτόπων για είδη 

πανίδας και χλωρίδας 
στις πόλεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση της διακυβέρνησης για το κλίμα στη διαχείριση 
των αστικών πράσινων υποδομών, σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την εγκαθίδρυση ενός 
ολοκληρωμένου πολιτικού πλαισίου. Το έργο προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού 
σχεδιασμού διαχείρισης αστικού πρασίνου για την ενίσχυση της προσαρμογής των 
πόλεων στην κλιματική αλλαγή βάσει των αρχών της Δασοκομίας Πόλεων, κατά το οποίο οι 
αστικοί χώροι πρασίνου δε θα αποτελούν μεμονωμένα και απομονωμένα σημεία, αλλά ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο ζωτικής σημασίας. Η γενικότερη θεώρηση συμπεριλαμβάνει Ευρωπαϊκές 
πολιτικές με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας και σύνδεσης χώρων πρασίνου, 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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE

Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών 
στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης 

σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις 
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Promoting urban integration of GReen INfrastructure 
to improve climate governance in cities ΥΟΙΣΥΟΡΑ
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Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των Αστικών Χώρων 
πρασίνου των Δήμου Αμαρουσίου και του Δήμου Ηρακλείου, 
σε επίπεδο κλιματικών συνθηκών και βιοποικιλότητας.

Κατάρτιση κανόνων στρατηγικού σχεδιασμού και 
εξατομίκευσή τους για τους συμμετέχοντες Δήμους, μέσα 
από την κατάρτιση Ολοκληρωμένων Σχεδίων διαχείρισης.

Ενίσχυση της τεχνογνωσίας των Δήμων για την ενίσχυση, 
βελτίωση, παρακολούθηση και διαχείριση των αστικών 
χώρων πρασίνου, και προώθηση αυτών των προτύπων σε 
άλλους Δήμους της Ελλάδας.

Δημιουργία και ενίσχυση Αστικών Χώρων Πρασίνου των 
Δήμων.

Εναρμόνιση με τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων 
για την κλιματική αλλαγή και ένταξη του Δήμου Ηρακλείου 
στο Δίκτυο.

Δημιουργία Μητρώου Αστικών Χώρων Πρασίνου στο ΥΠΕΝ, 
πανελλήνιας εμβέλειας.

Αύξηση της δέσμευσης και αποθήκευσης CO  ως αποτέλεσμα 2

της δημιουργίας και ενίσχυσης των χώρων πρασίνου. 

Facebook: LifeGrin

www.lifegrin.gr
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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