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Life GrIn: Προώθηση της ενσωµάτωσης πράσινων 
υποδοµών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της 

κλιµατικής διακυβέρνησης των πόλεων



Γενικά για το Life GrIn

n Το έργο Life GrIn µε τίτλο «Προώθηση της ενσωµάτωσης πράσινων
υποδοµών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιµατικής
διακυβέρνησης των πόλεων» (LIFE17GIC_GR_000029) υλοποιείται στην
Ελλάδα από 6 φορείς
n Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων/ΕΛΓΟ Δήµητρα (Συντονιστής)
n ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
n Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος
n Δήµος Ηρακλείου (Κρήτης)
n Δήµος Αµαρουσίου
n Διεύθυνση Προστασίας Δασών/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Γενικά για το Life GrIn

n Η συνολική χρηµατοδότηση του έργου είναι 1.763.885 €, από τα οποία
τα 1.015.505 € αποτελούν Ευρωπαϊκή συµµετοχή.

n Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο 2018 και αρχική πρόβλεψη για τη λήξη του
είναι ο Δεκέµβριος 2021. Στις προθέσεις, όµως, του Συντονιστή είναι να
γίνει πρόταση για παράταση, µε αφορµή και τον COVID19, και
αναµένεται να επεκταθεί η διάρκειά του έως τον Δεκέµβριο 2022.

n Το ακρωνύµιο GrIn προέρχεται από τις λέξεις Green Infrastructure.

n Το έργο εφαρµόζεται στους Δήµους Αµαρουσίου και Ηρακλείου Κρήτης



Σκοπός του Life GrIn

Η ενσωµάτωση της διακυβέρνησης για το κλίµα στη διαχείριση των αστικών πράσινων υποδοµών, σε 
τοπικό επίπεδο, µέσα από την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου πολιτικού πλαισίου

Η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης αστικού πρασίνου για την ενίσχυση 
της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή βάσει των αρχών της Δασοκομίας Πόλεων

Η βελτίωση ποιότητας και σύνδεσης χώρων πρασίνου, αποβλέποντας στη μείωση

του φαινοµένου της 
αστικής θερµικής 

νησίδας

της χρήσης ενέργειας για 
θέρµανση & ψύξη στα 

κτίρια

της επιφανειακής 
απορροής των 

κατακρηµνισµάτων
του ατµοσφαιρικού CO2



Στόχοι του Life GrIn
Ενσωµάτωση - προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση για τον 
αστικό σχεδιασµό.

Δηµιουργία ολοκληρωµένου πλαισίου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Χώρων Αστικού 
Πρασίνου (ΧΑΠ) µε βέλτιστες πρακτικές.

Προώθηση - ενσωµάτωση της βιώσιµης διαχείρισης των ΧΑΠ για την προσαρµογή - µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής και ένταξη των Δήµων στο Σύµφωνο των Δηµάρχων.

Ποσοτικοποίηση και βελτιστοποίηση της επίδρασης των ΧΑΠ στα κλιµατικά προβλήµατα των πόλεων.

Ενηµέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά µε την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης 
δράσης για το µετριασµό του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων µέσω του µετριασµού των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής.

Ευαισθητοποίηση του κοινού και προώθηση της ενεργής συµµετοχής των ενδιαφερόµενων µερών για τον 
περιορισµό των επιπτώσεών του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής..

Διατήρηση της βιοποικιλότητας των ΧΑΠ και τη βελτίωση των οικοτόπων για είδη πανίδας και χλωρίδας στις 
πόλεις



ΥΠΕΝ και Life GrIn

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Προστασίας Δασών
•Τµήµα Επιτρεπτών Επεµβάσεων στα 
Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών



ΥΠΕΝ και Life GrIn

n Έχει συσταθεί τριμελής ομάδα έργου μόνιμων 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης

n Έχει γίνει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη που 
υποστηρίζει τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών (Δ.Π.Δ) 
για τις ανάγκες του έργου

n Έχει διοργανωθεί το kick off meeting των εταίρων στις 
10/7/2018



Δράσεις που συμμετέχει η ΔΠΔ/ΥΠΕΝ
Δράση Συµβολή της ΔΠΔ
C.1: Υιοθέτηση σχεδίου για την προσαρµογή
και µετρίαση των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγές στο αστικό πράσινο

Συνεργασία µε τον Συντονιστή και την Τεχνοοµοιόσταση σε θέµατα
που αφορούν τη διαχείριση/προστασία πάρκων και αλσών από
πλευράς της Δασικής Νοµοθεσίας

C.2: Ανάπτυξη πλατφόρµας για την
καταγραφή των πράσινων υποδοµών σε
αστικό περιβάλλον

Αφορά την ανάπτυξη της πλατφόρµας καταγραφής των πάρκων των
δήµων της Ελλάδας. Θα πρέπει να βρεθεί το νοµικό πλαίσιο
διατήρησης µιας τέτοιας πλατφόρµας στη ΔΠΔ/ΥΠΕΝ

C.3: Αειφόρος διαχείριση του αστικού
πρασίνου στους δύο συµµετέχοντες Δήµους

Θα έχει την ευθύνη να υποστηρίξει τους δήµους κατά την εφαρµογή
των προτεινόµενων µεθόδων αειφορικής διαχείρισης στα δύο πάρκα
του Δήµου Αµαρουσίου και Δήµου Ηρακλείου Κρήτης

C.4: Βελτίωση των τοπικών και εθνικών
πολιτικών

Θα εξετάσει την αναγκαιότητα αλλαγής της ΥΑ 1333384/6587/2015
που αφορά τη διαχείριση σε Πάρκα και Άλση βάσει των οδηγιών που
θα προκύψουν στις προηγούµενες δράσεις C.

C.5: Εκπόνηση σχεδίου για την µετάδοση των
αποτελεσµάτων του έργου

Θα ενηµερώσει 6 Περιφέρειες της Ελλάδας (εκτός της Κρήτης και
Αττικής που είναι ήδη ενηµερωµένες) για την εφαρµογή του
πλαισίου που θα προτείνει το έργο

E.1: Επικοινωνία και διάχυση των
αποτελεσµάτων του έργου, ιστοσελίδα κλπ

Θα διοργανώσει µια ηµερίδα για την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων

F.1: Διαχείριση Έργου Εδώ η ΔΠΔ θα συµµετέχει στις τελικές συσκέψεις µε τους δύο
Δήµους, ενώ θα οργανώσει τις τελικές 10 τεχνικές συναντήσεις



Θεσµικό πλαίσιο ΧΑΠ
n Το ΥΠΕΝ είναι αρµόδιο για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου που αφορά τους 

ΧΑΠ στην Ελλάδα
n "Τα πάρκα και άλση τα οποία ευρίσκονται εντός των πόλεων και των οικιστικών

περιοχών καθώς και το περιαστικό πράσινο, διέπονται από το προστατευτικό
καθεστώς των διατάξεων δασικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
4 του άρθρου 3 ν. 998/1979 ως ισχύει.
Στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας υπάγονται και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα
οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται όµως οργανικά µε το σύνολο του
πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής
ισορροπίας του συνόλου.
Εξοµοιώνονται µε τα δασικά οικοσυστήµατα (677/2010 Ολοµέλεια ΣτΕ) και
υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία, που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές
εκτάσεις µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος."



Θεσµικό πλαίσιο ΧΑΠ
Το νοµικό πλαίσιο της διαχείρισης του πρασίνου στα Πάρκα και Άλση ρυθµίζεται από τα παρακάτω 
εργαλεία:
n Άρθρο 24 του Συντάγµατος
n Άρθρο 58 του ν. 998/1979 – «Πάρκα και άλση»
n Άρθρο 59 του ν. 998/1979 – «Επιτρεπτές επεµβάσεις σε πάρκα και άλση»
n Άρθρο 78, παράγραφος 10, του ν. 998/1979 (εξουσιοδοτική διάταξη νόµου για την έκδοση της 

ΥΑ προδιαγραφών µελετών διαχείρισης πάρκων και αλσών)
n Άρθρο 78, παράγραφος 3, του ν. 4602/2019 (παράταση έως 8.8.2020 για τη νοµιµοποίηση 

υφιστάµενων κατασκευών σε πάρκα και άλση)
n Άρθρο 7, παράγραφος 1 του ΠΔ 59/2018 – «Ελεύθεροι Χώροι Αστικό Πράσινο»
n Υπουργική απόφαση 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ Β 2828) – «Προδιαγραφές Σύνταξης των 

Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών»
n Υπάρχουν επίσης κανονισµοί λειτουργίας στα πάρκα και άλση που εγκρίνονται µε αποφάσεις 

των Περιφερειακών Συµβουλίων. Για παράδειγµα η υπ’ αριθµ. 378/2017 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (ΦΕΚ Β 2412) έχει ισχύ στο Πάρκο του Αµαρουσίου.





ΥΑ προδιαγραφών

Αποτελεί βασικό στόχο του έργου η 
τροποποίηση της ΥΑ, κάτι που θα 

αποτελέσει και αποδοχή των 
αποτελεσµάτων του προγράµµατος από το 

Υπουργείο

Ήδη η ΔΠΔ/ΥΠΕΝ έχει συµµετάσχει σε 
επανειληµµένες συναντήσεις µε ΙΜΔΟ και 
Τεχνοοµοιόσταση και έχει αποστείλει τα 
σχόλιά της για τις προδιαγραφές που 

συντάσσει το έργο



Διασύνδεση Life GrIn- LifeIP AdaptInGR

n Ζητήθηκε από την external monitor του Life GrIn να 
γίνει διασύνδεση του έργου µε το ολοκληρωµένο 
έργο Life IP AdaptInGR που συντονίζει το ΥΠΕΝ

n Θεωρήθηκε ότι υπάρχει η κοινή βάση της 
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής στα δύο έργο

n Η ΔΠΔ/ΥΠΕΝ ανέλαβε µε δική της πρωτοβουλία τη 
διοργάνωση εσωτερικής, των εταίρων δηλαδή, 
ηµερίδας γνωριµίας των δύο έργων



Διασύνδεση Life GrIn- Life IP AdaptInGR

n Η ηµερίδα κανονίστηκε για τις 21 Σεπτεµβρίου 2020. 
n Έγιναν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις για το κλείσιµο της αίθουσας 

διεξαγωγής, για τους οµιλητές και συµµετέχοντες σε αυτή, καθώς και 
όλες οι διοικητικές ενέργειες για την ανάθεση υπηρεσιών catering. 

n Λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των 
συµµετεχόντων από τον COVID-19 

n Στις 18 Σεπτεµβρίου, όµως, επιβλήθηκαν περιοριστικά µέτρα στην 
Αττική για τέτοιες εκδηλώσεις, οπότε τελικά δεν επιτράπηκε η 
διεξαγωγή της. 

n Η ηµερίδα έχει αναβληθεί προς το παρόν και αν δεν υπάρξει βελτίωση 
της κατάστασης, υπάρχει πιθανότητα να γίνει διαδικτυακά.





Επικοινωνία

n Ιστότοπος Εργου: https://lifegrin.gr/

n https://www.facebook.com/lifegrIn

n Twitter: @life_grin

n Instagram: life_grin_

https://lifegrin.gr/
https://www.facebook.com/lifegrIn
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Ευχαριστούµε πολύ


