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Αθήνα, 8/11/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στις 8/11/2019 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Παρουσίασης και Διαβούλευσης του Έργου Πρότυπη 
δημιουργία χώρων πρασίνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE GrΙn. Στην ημερίδα 
συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Αμαρουσίου, φορείς της επιστημονικής κοινότητας και η τοπική 
κοινωνία του εν λόγω Δήμου. Κατά την έναρξη της ημερίδας, χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους 
απηύθυναν ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου και ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος 
Ζυγουράκης, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία 
συμβάλλουν στην ενίσχυση και προστασία των αστικών χώρων πρασίνου και στην προσαρμογή 
των Πόλεων στην Κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια η Συντονίστρια του LIFE GrIn και Διευθύντρια 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δρ. 
Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, παρουσίασε το σκοπό του προγράμματος, ο οποίος αφορά την 
υλοποίηση έργων ενίσχυσης του αστικού πρασίνου στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης των 
πράσινων υποδομών, σύμφωνα με τις αρχές της Δασοκομίας Πόλεων και του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού. Η παρουσίαση του έργου που θα υλοποιηθεί στην οδό Πρωταγόρα πραγματοποιήθηκε 
από τα στελέχη του Δήμου Αμαρουσίου κ. Θανάση Μερκούρη, Γεωπόνο MSc και Δρ. Νίκο 
Τσόλκα Γεωπόνο – Αρχιτέκτονα Τοπίου.  

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, φορέων και εταίρων του προγράμματος. 
Θετική ήταν η ανταπόκριση των παρευρισκόμενων στη δημιουργία χώρου αστικού πρασίνου της 
οδού Πρωταγόρα. Τονίστηκε δε η σημασία της αξιοποίησης των ελληνικών ειδών χλωρίδας κατά 
την εγκατάστασή του, καθώς η χρήση τους πλεονεκτεί σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας της 
προσαρμογής τους στο μεσογειακό κλίμα. Επίσης, συζητήθηκε η προστασία και η συντήρηση του 
χώρου μετά το τέλος του προγράμματος.  

Εν κατακλείδι, η τοπική κοινωνία αποζητά την ενίσχυση των χώρων αστικού πρασίνου καθώς 
συνιστούν καθημερινό περιβάλλον για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με την ποιότητά του 
να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί ασκούν σημαντική 
οικολογική και αισθητική επίδραση. Η ύπαρξη χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού 
επηρεάζει θετικά όλους τους τομείς της διαβίωσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος και την αειφορία, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, συντελώντας έτσι στην ψυχική και σωματική υγεία των δημοτών της κάθε πόλης. 
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Ημερίδα Παρουσίασης και Διαβούλευσης του Έργου Πρότυπη δημιουργία χώρων πρασίνου στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE GrΙn 

 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου χαιρετίζει την εκδήλωση 
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Παρουσίαση του έργου που θα υλοποιηθεί στην οδό Πρωταγόρα από τον κ. Θανάση Μερκούρη, 
Γεωπόνο MSc και Δρ. Νίκο Τσόλκα Γεωπόνο – Αρχιτέκτονα Τοπίου 

 


