
UrbanProof
LIFE15 CCA/CY/000086

Εκτύπωση σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί

INFO:
FWI: Μετεωρολογικός 
δείκτης που χρησιµοποι-
είται για τον υπολογισµό 
του κινδύνου πυρκαγιάς 
και βασίζεται στη θερµο-
κρασία, τη σχετική υγρα-
σία, την ταχύτητα ανέµου 
και τη βροχόπτωση.

Περιαστικές φωτιές 
Για την αξιολόγηση των περιαστι-
κών πυρκαγιών, χρησιµοποιήθηκε 
ως δείκτης κινδύνου ο αριθµός 
ηµερών µε ∆είκτη Επικινδυνότη-
τας Πυρκαγιάς (FWI) πάνω από 30 
(εκφράζει τις ηµέρες µε υψηλή 
επικινδυνότητα), καθώς και άλλες 
σχετικές παράµετροι όπως η κλίση, 
ο προσανατολισµός και η ευφλε-
κτότητα. Επίσης, για τη µελέτη της 
επίπτωσης αυτής, κατασκευάστη-
κε ένα πλέγµα που εκτείνεται σε 
απόσταση 4 χλµ από τα σύνορα 
κάθε δήµου.

INFO:
Υπέρβαση όζοντος: 
Μέση συγκέντρωση 
όζοντος 120 µg/m3 
στο 8ωρό

∆ήµος Ρετζιο Εµίλια: Εκτίµηση της επίπτωσης της κλιµατικής αλλαγής 
σχετικά µε τις υπερβάσεις όζοντος (RCP8.5)

Το έργο υλοποιείται από:

info@urbanproof.eu

@EUrbanProof @EUrbanProof urbanproof.eu

+357 22 408948

   ∆ήµος Στροβόλου 
& Λακατάµιας: 
Εκτίµηση της επίπτωσης 
της κλιµατικής αλλαγής 
στις περιαστικές φωτίες 
(RCP8.5)

LIFE15 CCA/CY/000086

UrbanProof

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ªùîôïîéóôÜ÷:
Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
www.moa.gov.cy/environment

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
www.ntua.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
www.noa.gr

Università Iuav di Venezia
www.iuav.it

∆ήμος Στροβόλου
www.strovolos.org.cy

∆ήμος Λακατάμιας
www.lakatamia.org.cy

∆ήμος Περιστερίου
www.peristeri.gr

∆ήμος Ρέτζιο Εμίλια 
www.comune.re.it

LIFE UrbanProof - LIFE15 CCA/CY/000086
∆ιάρκεια: 44 µήνες (1 Οκτωβρίου 2016 - 31 Μαΐου 2020)

Συνολικός Προϋπολογισµός: €1,854,000 
(60% συγχρηµατοδοτούµενο από ΕΕ)



Το  Έργο Life Urbanproof
Το έργο LIFE UrbanProof στοχεύει στην ενίσχυση της ανθε-
κτικότητας των δήµων στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλα-
γής εξοπλίζοντάς τους µε ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων για το σχεδιασµό της προσαρµογής 
στην κλιµατική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, αξιολογούνται  οι αναµενόµε-
νες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για τέσσερις 
αστικούς δήµους (Περιστέρι - Ελλάδα, Ρέτζιο Εµίλια - Ιταλία, 
Στρόβολος και Λακατάµια - Κύπρος), οι οποίοι συµµετέχουν 
στο Έργο. Ακολούθως, αναπτύσσεται ένα διαδικτυακό 
εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για το σχεδιασµό 
της προσαρµογής. Παράλληλα, υλοποιούνται πράσινα και 
ήπια µέτρα προσαρµογής µικρής κλίµακας στους δήµους 
του Έργου, µε βάση τα αποτελέσµατα του εργαλείου. Τέλος, 
αναπτύσσονται τοπικές στρατηγικές προσαρµογής για 
αυτούς τους δήµους.

Οι επιπτώσεις αξιολογούνται µε βάση τις κλιµατικές προβλέ-
ψεις για δύο σενάρια συγκέντρωσης αερίων θερµοκηπίου 
(RCP4.5 & RCP8.5). Οι επιλεγµένες επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής σχετίζονται µε το αστικό περιβάλλον και είναι οι εξής:

Πλημμύρες Καύσωνες 
και υγεία

Περιαστικές 
φωτιές

Ζήτηση 
ηλεκτρισμού 

για ψύξη

Διαθεσιμότητα 
νερού 

και ξηρασία

Υπερβάσεις 
όζοντος

∆ιαθεσιµότητα νερού και ξηρασία
Για την εκτίµηση των επιπτώσεων της διαθεσιµότητας 
νερού χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι κοινώς αποδεκτοί 
δείκτες, όπως ο ∆είκτης Εκµετάλλευσης των Υδάτων και 
ο Τυποποιηµένος ∆είκτης Βροχόπτωσης και Εξατµισο-
διαπνοής. Η διαθεσιµότητα νερού αξιολογήθηκε για τα 
υδατικά σώµατα  που τροφοδοτούν µε πόσιµο νερό τους 
δήµους του έργου. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα.

Συνολική επίπτωση στη διαθεσιµότητα νερού

Ανθρώπινη δυσφορία 
Για την εκτίµηση της ανθρώπινης δυσφορίας, ως δείκτης 
κινδύνου επιλέχθηκε ο αριθµός ηµερών µε HUMIDEX πάνω 
από 38°C, που εκφράζει τις ηµέρες µε υψηλή δυσφορία.

INFO:
CDD: Κλιµατικός δείκτης 
που εκφράζει τη ζήτηση 
ενέργειας που απαιτείται 
για την ψύξη ενός κτιρίου

∆ήµος Στροβόλου & Λακατάµιας: Εκτίµηση της επίπτωσης 
της κλιµατικής αλλαγής στην ανθρώπινη δυσφορία (RCP8.5)

∆ήµος Περιστερίου: Εκτίµηση της επίπτωσης της κλιµατικής αλλαγής σχετικά 
µε τη ζήτηση ηλεκτρισµού για ψύξη (RCP8.5)

∆ήµος Ρετζιο Εµίλια, Iταλία

Στρόβολος & Λακατάµια, Kύπρος

Περιστέρι, Eλλάδα

Υπερβάσεις όζοντος
Για την εκτίµηση των υπερβάσεων του όζοντος, χρησιµο-
ποιήθηκε ως δείκτης κινδύνου ο αριθµός ηµερών µε υπε-
ρβάσεις των ορίων συγκέντρωσης του όζοντος.

Πληµµύρες
Για την εκτίµηση των επιπτώσεων από τις πληµµύρες χρησι-
µοποιήθηκαν χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας για τον 
εντοπισµό της θέσης και της έκτασης της περιοχής που 
ενδεχοµένως επηρεάζεται από αυτές, ενώ στις περιοχές 
χαµηλού υψοµέτρου δίπλα στους ποταµούς δόθηκε µια 
έξτρα βαρύτητα. Οι περιοχές πρασίνου θεωρείται ότι µετρι-
άζουν την απορροή και κατ’ 
επέκταση τις επιπτώσεις 
των πληµµυρών.

Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως συνάρτηση των κινδύνων 
της κλιµατικής αλλαγής και της ευπάθειας η οποία περιλαµ-
βάνει την έκθεση του πληθυσµού ή / και των υποδοµών στις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και την κοινωνική τρωτό-
τητα. Για την εκτίµηση της τελευταίας, δηµιουργήθηκε ένας 
σύνθετος δείκτης κοινωνικής τρωτότητας, ο οποίος αντικα-
τοπτρίζει τις ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες στις επιπτώ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµοστική ικανό-
τητα της κοινωνίας και των δοµών της, όπως:

• Πολύ νέοι και ηλικιωµένοι άνθρωποι
• Ποσοστό αναλφαβητισµού
• Πληθυσµός που κινδυνεύει από τη φτώχεια
• Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
• ∆ιαθεσιµότητα κλινών στα νοσοκοµεία
• Πληθυσµός µε χρόνιες ασθένειες

Ζήτηση ηλεκτρισµού για ψύξη
Για την εκτίµηση της ζήτησης ηλεκτρισµού για ψύξη, 
χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης κινδύνου ο αριθµός Βαθµο-
ηµερών ψύξης  (CDD) είναι πάνω από 5 το οποίο εκφράζει 
τις ηµέρες µε µεγάλη ζήτηση ηλεκτρισµού για ψύξη.

INFO:
HUMIDEX: Κλιµατικός 
δείκτης που εκφράζει 
τις επιπτώσεις της 
θερµοκρασίας και της 
υγρασίας στην ανθρώ-
πινη δυσφορία


