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ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα αστικά κέντρα και οι πόλεις, λόγω των

βελτιστοποιώντας τη συνολική ανθεκτικότητα

πυκνοκατοικηµένων περιοχών τους, µε µεγάλο

των

αριθµό φτωχών και ηλικιωµένων, της έλλειψης

πολιτικών.Αν και υπάρχουν εκτιµήσεις των

χώρων πρασίνου, καθώς και της έντονης

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής σε εθνικό

εξάρτησης σε υποδοµές ζωτικής σηµασίας και

και περιφερειακό επίπεδο, δεν υπάρχουν

δίκτυα,

στις

αρκετά στοιχεία για την εκτίµηση αυτών σε

Οι

τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι ∆ήµοι να

είναι

επιπτώσεις

εξαιρετικά

της

κλιµατικής

ευάλωτα
αλλαγής.

τοπικών

περιοχών

περιβάλλον και τους κατοίκους έχουν συνέπειες

προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.

για την υγεία των πολιτών, τη διαθεσιµότητα και

Επιπλέον,

την ποιότητα του νερού, την κατανάλωση της

απαραίτητων

ενέργειας και οφείλονται για την υποβάθµιση

γνώσεων

των υποδοµών.

πραγµατοποιήσουν τέτοιες στρατηγικές και ως

πόλεις

καθοριστικές

και
για

οι

τοπικές
την

αρχές

αντιµετώπιση

είναι
των

∆ήµοι

τους

έχουν

επιστηµονικών
και

έλλειψη
και

των

τεχνικών

εξειδίκευσης

για

να

εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων.

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλάγής µέσω της

Το έργο LIFE Urbanproof προτείνει µια ολιστική

προληπτικής προσαρµογής. Στην ουσία είναι

και αυτοµατοποιηµένη προσέγγιση για την

ιδανικές για να τεθούν επικεφαλής στην

υποστήριξη

εφαρµογή

προσαρµογής.

των

µέτρων

προσαρµογής,

∆ήµων

στη

διαδικασία

ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο LIFE UrbanProof στοχεύει στην ενίσχυση
της ανθεκτικότητας των δήµων στις επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής εξοπλίζοντάς τους µε
ένα

ισχυρό

εργαλείο

υποστήριξης

λήψης

National Technical
University Of Athens

στρατηγικές

αποτέλεσµα, έχουν ανάγκη των απαραίτητων

των

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

των

αναπτύξουν
οι

δικές

πεδίο

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο αστικό

Οι

τις

στο
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Περιοχές υλοποίησης: Κύπρος, Ελλάδα,
Ιταλία
Προϋπολογισµός έργου: 1,854,000 €
(60% συµµετοχή της ΕΕ)

αποφάσεων για το σχεδιασµό της προσαρµογής

∆ιάρκεια: 55 µήνες

στην κλιµατική αλλαγή.

Ηµεροµηνία έναρξης: 01/10/2016
Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 30/04/2021
Website: https://urbanproof.eu/
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ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Προσοµοίωση του κλίµατος στο παρόν και πρόβλεψη των
αναµενόµενων αλλαγών

ΣΤΑ∆ΙΟ 1: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Στο Στάδιο 1 οι χρήστες µπορούν να ενηµερωθούν µέσω
διαδραστικών γραφηµάτων, σχετικά µε τις κλιµατικές

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και της
δυνατότητας προσαρµογής

προβλέψεις µε βάση τα επίπεδα συγκέντρωσης
θερµοκηπιακών

αερίων

δύο

Αντιπροσωπευτικών

Μονοπατιών Συγκέντρωσης.

Ανάπτυξη του εργαλείου UrbanProof για την υποστήριξη της
ενηµερωµένης λήψης αποφάσεων
Υλοποίηση επιλεγµένων πράσινων και ήπιων µέτρων προσαρµογής

ΣΤΑ∆ΙΟ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών για την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή

Στο Στάδιο 2, οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν
µέσω

διαδραστικών

χαρτών

GIS,

χρήσιµες

πληροφορίες σχετικά µε επιλεγµένους δείκτες των

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ URBANPROOF

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής σχετικούς µε το

Το εργαλείο URBANPROOF αποτελεί ένα

επιµέρους

ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της

κοινωνικο - οικονοµικές) οι οποίες συντελούν στην

ενηµερωµένης λήψης αποφάσεων στο

πρόκληση των επιπτώσεων αυτών.

σχεδιασµό

της

προσαρµογής

αστικό περιβάλλον, καθώς και να ενηµερωθούν για τις
παραµέτρους

(φυσικές,

δοµικές

στην

κλιµατική αλλαγή. Πιο συγκεκριµένα, ο
χρήστης

κατευθύνεται

µέσω

των

διαφορετικών ενοτήτων του εργαλείου

ΣΤΑ∆ΙΟ 3: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

προκειµένου να αποκτήσει µια εικόνα των
αναµενόµενων
κλιµατικής

επιπτώσεων
αλλαγής

στο

της
αστικό

περιβάλλον, να ανακαλύψει και να αξιολογήσει τις διαθέσιµες επιλογές προσαρµογής, καθώς και να
διερευνήσει την επίδραση των παρεµβάσεων προσαρµογής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην
κλιµατική αλλαγή.
Το εργαλείο αποτελείται από 5 αλληλοεξαρτώµενα στάδια τα οποία διαµορφώνουν τη διαδικασία
προσαρµογής:

Στο Στάδιο 3, οι χρήστες µπορούν να δουν τα διαθέσιµα
µέτρα προσαρµογής και την βαθµολογία τους σε σχέση
µε τα καθορισµένα κριτήρια αξιολόγησης.
Επιπρόσθετα,

οι

ενδιαφερόµενοι,

µπορούν

να

αξιολογήσουν οι ίδιοι τα µέτρα προσαρµογής καθώς
και

να

ορίσουν

τις

αξιολόγησης των µέτρων.

βαρύτητες

των

κριτηρίων

&
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ΣΤΑ∆ΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
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Το εργαλείο UrbanProof toolkit (εκτός από το Στάδιο 1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα από
όλους τους αστικούς δήµους (πόλεις, κωµοπόλεις και προάστια) της Κύπρου, της Ελλάδας και
της Ιταλίας (~3000) για την ανάπτυξη των τοπικών Σχεδίων ∆ράσης για το Κλίµα. Αυτό σηµαίνει

Στο Στάδιο 4 µπορούν οι χρήστες να δουν τα

ότι όλες οι σχετικές βάσεις δεδοµένων είναι ενσωµατωµένες στο εργαλείο και συνεπώς δεν

αποτελέσµατα

απαιτείται από τους χρήστες να εισάγουν δεδοµένα.

της

ιεράρχησης

των

µέτρων

προσαρµογής σύµφωνα µε τη βαθµολογία που
συγκέντρωσαν στο Στάδιο 3 και να επιλέξουν αυτά που
συγκέντρωσαν
προκειµένου

την
να

υψηλότερη

συµπεριληφθούν

βαθµολογία
στις

τοπικές

2807

στρατηγικές προσαρµογής των δήµων.

∆ήµοι στην Ιταλία

129

∆ήµοι στην Ελλάδα

62

∆ήµοι στην Κύπρο

ΣΤΑ∆ΙΟ 5:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΡΩΡΗΣΗ
Στο Στάδιο 5, οι χρήστες µπορούν να διερευνήσουν την
επίδραση της υλοποίησης των µέτρων προσαρµογής
στην µείωση των αναµενόµενων επιπτώσεων σε κάθε
αστικό δήµο. Αυτό είναι χρήσιµο τόσο κατά την
διαδικασία καθορισµού των στόχων του τοπικού
σχεδίου

προσαρµογής,

όσο

και

κατά

την

παρακολούθησή του.

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής που εξετάζονται είναι αυτές που σχετίζονται µε το αστικό
περιβάλλον, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πληµµύρες

Καύσωνες
και Υγεία

Περιαστικές
Φωτιές

Ζήτηση
Ηλεκτρισµού
για Ψύξη

∆ιαθεσιµότητα
Νερού
και Ξηρασία

Υπερβάσεις
Όζοντος

Το εργαλείο είναι διαθέσιµο στην παρακάτω διεύθυνση
https://tool.urbanproof.eu/
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Η µεθοδολογία αξιολόγησης επιπτώσεων βασίζεται στο σχετικό εννοιολογικό πλαίσιο που

Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα

παρουσιάζεται στην 5η Έκθεση Αξιολόγησης (AR5) της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την

οικονοµική,

Κλιµατική Αλλαγή, IPCC (2014). Συγκεκριµένα, οι επιπτώσεις θεωρούνται πως είναι µια

αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και των

αλληλεπίδραση µεταξύ της επικινδυνότητας και της τρωτότητας, ενώ η δεύτερη συναρτάται από την

µέτρων προσαρµογής για όλους τους αστικούς δήµους της

έκθεση, την ευαισθησία και τη δυνατότητα προσαρµογής του πληθυσµού και των υποδοµών.

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κύπρου. Συνεπώς, η χρήση του

καθώς

το

εργαλείο

παρέχει

αποτελέσµατα

εργαλείου από τους αστικούς δήµους µπορεί να εξοικονοµήσει
∆είκτες επικινδυνότητας
Σχετικές κλιµατικές πληροφορίες για κάθε επίπτωση
∆είκτες έκθεσης
Έκθεση του πληθυσµού της γης ή/και των κρίσιµων υποδοµών σε µια επίπτωση
∆είκτες ευαισθησίας
Οµάδες του πληθυσµού που είναι ευαίσθητες στην κλιµατική αλλαγή
∆είκτες προσαρµοστικής ικανότητας
Ικανότητα του συστήµατος υγείας και της οικονοµίας να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΤΕΛΙΚΟΙ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
URBANPROOF

σηµαντικούς πόρους, καθώς οι δήµοι είναι σε θέση να

∆ήµοι

αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατά του για να αναπτύξουν την

Συµβουλευτικές εταιρείες σε

στρατηγική προσαρµογής τους, αντί να ξεκινήσουν από την αρχή τη

θέµατα περιβάλλοντος

διαδικασία

Αρµόδιες περιφερειακές και

προσαρµογής.

Συγκεκριµένα,

οι

υποψήφιοι

χρήστες/δήµοι, θα έπρεπε σε αντίθετη περίπτωση να αναζητήσουν,

εθνικές υπηρεσίες

δηµιουργήσουν και φορτώσουν τις σχετικές βάσεις δεδοµένων στο

Εταιρείες περιβαλλοντικής

εργαλείο, πράγµα το οποίο αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία, η

τεχνολογίας

οποία απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό, τόσο από την πλευρά των

Ασφαλιστικές εταιρείες

δήµων, όσο και της ερευνητικής οµάδας του έργου.

Οργανώσεις και πρωτοβουλίες
µε στόχο την προσαρµογή στην

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Το

εργαλείο

UrbanProof

κλιµατική αλλαγή
δηµιούργησε

ιδιαίτερα

θετικές

εντυπώσεις στην µεγάλη πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων µερών,
τα οποία αναγνώρισαν τη χρησιµότητά του και τη δυνατότητα
χρήσης του σε άλλους δήµους, και αξιολόγησαν θετικά τα
χαρακτηριστικά

και

τις

δυνατότητές

του.

Αποτελέσµατα

αξιολόγησης του εργαλείου UrbanProof (140 συµµετέχοντες):
100% των συµµετεχόντων αξιολόγησαν το εργαλείο
µε βαθµό ≥3/5
96% των συµµετεχόντων αξιολόγησαν το εργαλείο
µε βαθµό ≥4/5
Η µέση τιµή της αξιολόγησης ήταν 4.8/5.

Ερευνητές και φοιτητές
Πολίτες
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
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∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ:

προσαρµογής µικρής κλίµακας, προκειµένου να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητά τους στη µείωση

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ
Ο∆Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΝΑ

των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε

Το µέτρο προσαρµογής που υλοποίησε ο ∆ήµος Στροβόλου αφορά στο πρασίνισµα ενός ανεκµετάλλευτου

Στο πλαίσιο του LIFE URBANPROOF, οι ∆ήµοι-εταίροι του έργου υλοποίησαν πράσινα και ήπια µέτρα

την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την προετοιµασία του εδάφους για την εφαρµογή των
στρατηγικών προσαρµογής.

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

∆ΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΛΙΝΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ

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.

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 µέθοδο η 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.

Κεντρικό PAVILLION: Πρωτοποριακές κατασκευές µε πράσινη οροφή και επαναχρησιµοποίηση αντικειµένων/
Custom urban furniture- Καθίσµατα σε συνδυασµό µε φύτευση

Ο κόµβος της οδού Μελίνας Μερκούρη

Βιώσιµο αστικό πάρκο στην οδό Γεωργίου Ιωνά στον δήµο Στροβόλου
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

∆ΗΜΟΣ ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ:

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ∆ΥΣΦΟΡΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ο ∆ήµος Περιστερίου εγκατέστησε ένα δίκτυο αισθητήρων για την παροχή πληροφοριών, σε

Ο δήµος Reggio Emilia επέλεξε 24 έργα προσαρµογής που είχαν ήδη προβλεφθεί στον δηµοτικό

πραγµατικό χρόνο, στους πολίτες σχετικά µε το επίπεδο θερµικής δυσφορίας, εντός του ∆ήµου, και

προγραµµατισµό και ενίσχυσε, όπου ήταν δυνατόν, τα χαρακτηριστικά προσαρµογής στα έργα που δεν

την παροχή οδηγιών και συµβουλών για την αποφυγή επιβάρυνσης της υγείας κατά τη διάρκεια

είχαν σχεδιαστεί οριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο ∆ήµος Ρέτζιο Εµίλια υλοποίησε περισσότερα πράσινα

επεισοδίων θερµότητας (π.χ. κλιµατιζόµενες αίθουσες, µέρη µε χαµηλή δυσφορία, κ.λπ.).

και ήπια µέτρα προσαρµογής από αυτά που είχαν αρχικά προγραµµατιστεί, ενσωµατώνοντας επίσης

Πιο συγκεκριµένα, τοποθετήθηκαν, 12 αυτόµατοι µετεωρολογικοί σταθµοί για την καταγραφή της

ορισµένα µέτρα προσαρµογής και κριτήρια στα θεσµικά εργαλεία σχεδιασµού.

θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Έντεκα σταθµοί εγκαταστάθηκαν σε επιλεγµένα σηµεία

Τα έργα προσαρµογής που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω:

εντός του δήµου, ενώ ένας σταθµός τοποθετήθηκε σε δηµοτικό λεωφορείο που διασχίζει το
Περιστέρι. Η παροχή πληροφοριών στους πολίτες πραγµατοποιείται µέσω ενός ηλεκτρονικού πίνακα

Ανάπλαση Piazzale Europa

ανακοινώσεων που εγκαταστάθηκε έξω από το ∆ηµαρχείο.

Αριστερά, κέντρο: Πριν την ανάπλαση

∆εξιά: Μετά την ανάπλαση
Ανάπλαση της
Piazza Vallisneri

Αισθητήρες για την παροχή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε το επίπεδο θερµικής δυσφορίας
στο δήµο Περιστερίου.

Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για την πληροφόρηση των πολιτών έξω από το δηµαρχείο Περιστερίου.

Πριν την ανάπλαση

Ανάπλαση της Via GUASCO
Πάνω: Πριν την ανάπλαση,
Κάτω: Μετά την ανάπλαση

Μετά την ανάπλαση

Layman’s report

Layman’s report
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Το δίκτυο των αισθητήρων περιλαµβάνει αισθητήρες για τη µέτρηση της θερµοκρασίας αέρα, της
βροχόπτωσης, της σχετικής υγρασίας και της διήθησης του νερού. Στη συνέχεια τα δεδοµένα που
συλλέγονται από τους αισθητήρες επεξεργάζονται για να υπολογιστούν χρήσιµοι δείκτες των

Αύξηση της διαθεσιµότητας νερού µέσω της συλλογής οµβρίων υδάτων και της αύξησης της

επιπτώσεων, όπως ο δείκτης θερµικής δυσφορίας και η ηµερήσια ποσότητα διήθησης του νερού. Όλες

διήθησης των υδάτων.

οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες διαδικτυακά, στην ειδική πλατφόρµα του έργου UrbanProof, όπου ο

Αύξηση της διήθησης και της κατακράτησης των υδάτων, µέσω της χρήσης διαπερατών υλικών

κάθε ενδιαφερόµενος έχει πρόσβαση τόσο στα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο, όσο και σε ιστορικές

και φύτευσης.
Αύξηση στην αποτελεσµατικότητα της χρήσης του νερού µέσω της φύτευσης ειδών ανθεκτικών
στην ξηρασία, αξιοποίηση προηγµένων συστηµάτων άρδευσης και τεχνικών φύτευσης που
αυξάνουν τη συγκράτηση του ύδατος στο επίπεδο της ριζόσφαιρας των φυτών.
Περιορισµός της απορροής υδάτων και του κινδύνου πληµµύρας, µέσω της αύξησης της διήθησης
και συγκράτησης του ύδατος και της συλλογής των οµβρίων υδάτων.
Περιορισµός της έντασης του θερµικής δυσφορίας που προκαλείται στους ανθρώπους µε
δηµιουργία

πράσινων

περιοχών,

φύτευση

δέντρων

και

χρήση

υλικών

αυξηµένης

ανακλαστικότητας.
Περιορισµός της ζήτησης ηλεκτρισµού για ψύξη µέσω της µείωσης της θερµοκρασίας του αέρα
λόγω φύτευσης δέντρων.
Μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς µέσω της µείωσης της εύφλεκτης ύλης λόγω
αλλαγής χρήσης γης και της εφαρµογής άρδευσης.
Ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέµατα προστασίας από τους κινδύνους της
κλιµατικής αλλαγής µέσω της παροχής συµβουλών ατοµικής προστασίας στον ηλεκτρονικό
πίνακα του ∆ηµαρχείου Περιστερίου.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου UrbanProof εγκαταστάθηκαν αισθητήρες στις περιοχές των δήµων-εταίρων
του έργου όπου υλοποιήθηκαν µέτρα προσαρµογής. Η τοποθέτηση των αισθητήρων, είχε ως στόχο
την παρακολούθηση σηµαντικών µετεωρολογικών και υδρολογικών δεικτών οι οποίοι χρησιµεύουν
στον υπολογισµό των επιπτώσεων που σχετίζονται µε το νερό και τη θερµοκρασία, επιβεβαιώνοντας
την επίδραση των µέτρων προσαρµογής στον περιορισµό των επιπτώσεων, καθώς και
συνεισφέροντας στην ενηµέρωση των πολιτών.

χρονοσειρές δεδοµένων. Ο σύνδεσµος για την πλατφόρµα είναι διαθέσιµος εδώ.

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Στο πλαίσιο του έργου UrbanProof, αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές προσαρµογής για τους τέσσερις
δήµους-εταίρους του έργου. Οι στρατηγικές αυτές περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τη
µεθοδολογία που εφαρµόζεται και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των επιπτώσεων και της
προσαρµογής που προκύπτουν από το εργαλείο UrbanProof για τους δήµους-εταίρους. Στη συνέχεια,
τα επιλεγµένα µέτρα προσαρµογής περιγράφονται περαιτέρω, αναλύονται και καταρτίζεται το πλάνο
παρακολούθησης.
Το Στάδιο 5 του εργαλείου αξιοποιήθηκε για να εξεταστεί η επίδραση επιλεγµένων µέτρων
προσαρµογής στον περιορισµό της εκτιµώµενης επίπτωσης, τοπικά αλλά και συνολικά, σε επίπεδο
δήµου.
Οι στρατηγικές αποτελούν µέρος των Σχεδίων ∆ράσης για την Βιώσιµη Ενέργεια και το Περιβάλλον τα
οποία καταθέτουν οι δήµοι που έχουν προσχωρήσει στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων. Πριν την επίσηµη
υποβολή των Σχεδίων ∆ράσης, οι ∆ήµοι θέτουν τα προσχέδιά τους σε δηµόσια διαβούλευση,
προκειµένου να ενισχυθεί η προβολή και η αποδοχή των σχεδιαζόµενων δράσεων από το κοινό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
lifeurbanproof@gmail.com
Co-funded by the
European Union
(LIFE15
CCA/CY/000086)

https://www.facebook.com/EUrbanProof
https://twitter.com/EUrbanProof

