
Ανθεκτικές πόλεις στην 
κλιµατική αλλαγή - LIFE UrbanProof

Στο πλαίσιο του LIFE URBANPROOF, οι ∆ήµοι-εταίροι του έργου υλοποίησαν πράσινα και 
ήπια µέτρα προσαρµογής µικρής κλίµακας, προκειµένου να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητά 

τους στη µείωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την 

προετοιµασία του εδάφους για την εφαρµογή των στρατηγικών προσαρµογής.

Co-funded by the 
European Union 

(LIFE15 
CCA/CY/000086)
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∆ήµος Λακατάµιας:
Ανακατασκευή του κόµβου της οδού Μελίνας Μερκούρη

Ο ∆ήµος Λακατάµιας ανακατασκεύασε τον κυκλικό κόµβο της λεωφόρου Μελίνας Μερκούρη 
χρησιµοποιώντας ως κυρίαρχο στοιχείο στο σχεδιασµό του έργου τη χρήση διαπερατών υλικών 
(διαπερατό σκυρόδεµα) καθώς και τη συλλογή και χρήση του βρόχινου νερού. Όσον αφορά στην 
άρδευση, εφάρµοσε µια παραδοσιακή µέθοδοη οποία βασίζεται σε κανάλια άρδευσης, δεξαµενές 
συλλογής και πηγάδια τα οποία ηλεκτροδοτούνται µέσω φωτοβολταϊκών πάνελ. Όσον αφορά στις 
φυτεύσεις, χρησιµοποιήθηκαν ενδηµικά είδη θάµνων και δέντρων µε χαµηλές απαιτήσεις σε νερό.

Ο κόµβος της οδού Μελίνας Μερκούρη
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Ο κόµβος της οδού Μελίνας Μερκούρη

∆ήµος Στροβόλου:
Ανακατασκευή του κόµβου της οδού Μελίνας Μερκούρη
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Το σχέδιο για το πρασίνισµα ανεκµετάλλευτου δηµοσίου χώρου στον δήµο Στροβόλου

∆ήµος Στροβόλου: 
Πρασίνισµα ανεκµετάλλευτου δηµόσιου χώρου της 
οδού Γεωργίου Ιωνά

Το µέτρο προσαρµογής που υλοποίησε ο ∆ήµος Στροβόλου αφορά στο πρασίνισµα ενός 
ανεκµετάλλευτου δηµόσιου χώρου έκτασης περίπου 2 στρεµµάτων όπου δηµιουργήθηκε ένας 
βοτανικός κήπος µε φυτά εξαιρετικά εναρµονισµένα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τα φυτά 
επιλέχθηκαν µε βάση το κριτήριο των µειωµένων αναγκών άρδευσης και της ανθεκτικότητας στην 
ξηρασία. Επίσης, εφαρµόστηκαν ειδικές τεχνικές φύτευσης για την κατακράτηση νερού στο επίπεδο 
της ριζόσφαιρας των φυτών µε στόχο την εξοικονόµηση περισσότερου νερού άρδευσης το οποίο 
προέρχεται από γεώτρηση που κατασκευάστηκε ειδικά γι’αυτόν τον σκοπό. Επιπλέον, σε όλα τα 
µονοπάτια εντός της πράσινης περιοχής χρησιµοποιήθηκαν διαπερατά υλικά για την καλύτερη 
κατείσδυση του νερού της βροχής. Τέλος, το σχέδιο περιλαµβάνει επίσης την κατασκευή ενός 
υπαίθριου γυµναστηρίου που θα παράγει ενέργεια µέσω της χρήσης των οργάνων εκγύµνασης.
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∆ήµος Στροβόλου: 
Πρασίνισµα ανεκµετάλλευτου δηµόσιου χώρου της 
οδού Γεωργίου Ιωνά

Βοτανόκηπος µε χρήση φυτών 
ανθεκτικών στη ξηρασία/ Τεχνικές 
φύτευσης για την ενίσχυση της 
κατακράτηση νερού/ Σύστηµα 
συλλογής βρόχινου νερού/ Χρήση 
διαπερατών υλικών/ Όργανα 
γυµναστικής που παράγουν 
ενέργεια

Κεντρικό PAVILLION:
Πρωτοποριακές κατασκευές µε 
πράσινη οροφή και 
επαναχρησιµοποίηση 
αντικειµένων/ Custom urban 
furniture- Καθίσµατα σε 
συνδυασµό µε φύτευση
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∆ήµος Περιστερίου: 
Παροχή πληροφόρησης για το επίπεδο θερµικής δυσφορίας

Ο ∆ήµος Περιστερίου εγκατέστησε ένα δίκτυο αισθητήρων για την παροχή πληροφοριών, σε 
πραγµατικό χρόνο, στους πολίτες σχετικά µε το επίπεδο θερµικής δυσφορίας, εντός του ∆ήµου, και 
την παροχή οδηγιών και συµβουλών για την αποφυγή επιβάρυνσης της υγείας κατά τη διάρκεια 
επεισοδίων θερµότητας (π.χ. κλιµατιζόµενες αίθουσες, µέρη µε χαµηλή δυσφορία, κ.λπ.).

Πιο συγκεκριµένα, τοποθετήθηκαν, 12 αυτόµατοι µετεωρολογικοί σταθµοί για την καταγραφή της 
θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Έντεκα σταθµοί εγκαταστάθηκαν σε επιλεγµένα σηµεία 
εντός του δήµου, ενώ ένας σταθµός τοποθετήθηκε σε δηµοτικό λεωφορείο που διασχίζει το 
Περιστέρι. Η παροχή πληροφοριών στους πολίτες πραγµατοποιείται µέσω ενός ηλεκτρονικού πίνακα 
ανακοινώσεων που εγκαταστάθηκε έξω από το ∆ηµαρχείο.
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Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για την πληροφόρηση των πολιτών έξω από 
το δηµαρχείο Περιστερίου..



∆ήµος Περιστερίου: 
Παροχή πληροφόρησης για το επίπεδο θερµικής δυσφορίας

Αισθητήρες για την παροχή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε 
το επίπεδο θερµικής δυσφορίας στο δήµο Περιστερίου.
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∆ήµος Ρέτζιο Εµίλια: 
Ενσωµάτωση στοιχείων προσαρµογής σε υφιστάµενα 
σχέδια και έργα

Ο δήµος Reggio Emilia επέλεξε 24 έργα προσαρµογής που είχαν ήδη προβλεφθεί στον δηµοτικό 
προγραµµατισµό και ενίσχυσε, όπου ήταν δυνατόν, τα χαρακτηριστικά προσαρµογής στα έργα που 
δεν είχαν σχεδιαστεί οριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο ∆ήµος Ρέτζιο Εµίλια υλοποίησε περισσότερα 
πράσινα και ήπια µέτρα προσαρµογής από αυτά που είχαν αρχικά προγραµµατιστεί, 
ενσωµατώνοντας επίσης ορισµένα µέτρα προσαρµογής και κριτήρια στα θεσµικά εργαλεία 
σχεδιασµού.

Ανάπλαση Piazzale Europa (Αριστερά: Πριν την ανάπλαση, ∆εξιά: Μετά την ανάπλαση)
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∆ήµος Ρέτζιο Εµίλια: 
Ενσωµάτωση στοιχείων προσαρµογής σε υφιστάµενα 
σχέδια και έργα

Τα έργα προσαρµογής που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω:
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∆ήµος Ρέτζιο Εµίλια: 
Ενσωµάτωση στοιχείων προσαρµογής σε υφιστάµενα 
σχέδια και έργα

Ανάπλαση της Piazza Vallisneri (Αριστερά: Πριν την ανάπλαση, ∆εξιά: Μετά την ανάπλαση)

Ανάπλαση της Via GUASCO (Πάνω: Πριν την ανάπλαση, Κάτω: Μετά την ανάπλαση)
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Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος

Εταίροι

Συντονιστής

Εταίροι

Δήμος Στροβόλου (Κύπρος) Δήμος Λακατάμιας (Κύπρος) Δήμος Περιστερίου (Ελλάδα)

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο - ΕΜΠ

Πανεπιστήμιο της 
Βενετίας (Ιταλία)

Δήμος Ρέτζιο Εμίλια 
(Ιταλία)

Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών - EAA

Επικοινωνία:  lifeurbanproof@gmail.com
Το παρόν ενηµερωτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο του έργου 
LIFEUrbanProof το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα 
LIFE για το Περιβάλλον και τη ∆ράση για το Κλίµα (2014-2020).


