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Περιοχές υλοποίησης του 

έργου: Κύπρος, Ελλάδα, 

Ιταλία 

Προϋπολογισμός: €1,854,000 

(60% χρηματοδότηση από την 

Ε.Ε.) 

Διάρκεια: 44 μήνες 

Έναρξη έργου: 01/10/2016  

Λήξη έργου: 31/05/2020 

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων 
στην κλιματική αλλαγή- LIFE UrbanProof  

Ο γενικός στόχος του έργου UrbanProof είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
δήμων στην κλιματική αλλαγή εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο για την 

υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στον σχεδιασμό της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή.  

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του χρηματοδοτικού  

εργαλείου LIFE14 - Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CCA).  



Εταίροι του έργου UrbanProof 

 Συντονιστής: Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ  

 
 

 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – EAA 

 

 Πανεπιστήμιο της Βενετίας (Ιταλία) 

 



Εταίροι του έργου 

 Δήμος Ρέτζιο Εμίλια 

 
 

 Δήμος Στροβόλου 

 
 

 Δήμος Λακατάμιας  

 

 Δήμος Περιστερίου 

 



Στόχοι του Έργου 

Το έργο LIFE UrbanProof έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
αστικών δήμων στην κλιματική αλλαγή εφοδιάζοντας τους με ένα κατάλληλο 
διαδικτυακό εργαλείο  (το UrbanProof Toolkit) το οποίο θα στηρίζει το σχεδιασμό 
στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Το εργαλείο UrbanProof Toolkit θα: 

 Παρέχει πληροφορίες για τις αναμενόμενες αλλαγές στο κλίμα. 

 Ενισχύει την κατανόηση και των μηχανισμών που καθορίζουν την ευπάθεια σε 
αυτήν. 

 Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και αξιολόγησης των διαθέσιμων μέτρων 
προσαρμογής. 

 Παρέχει την καθοδήγηση για την παρακολούθηση της διαδικασίας προσαρμογής. 

 



Στόχοι του έργου 

Επιπλέον, το έργο στοχεύει, ανάμεσα σε άλλα, να: 

 Προωθήσει μικρά καινοτόμα πιλοτικά έργα προσαρμογής στους Δήμους (π.χ. 
πράσινες στέγες, χρήση διαπερατών υλικών για αποστράγγιση και αποφυγή 
κινδύνου πλημμύρας, σχεδιασμό χώρων πρασίνων με φυτά ανθεκτικά στη 
ξηρασία). 

 Αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού στην κλιματική αλλαγή και την ανάγκη 
για υιοθέτηση στρατηγικών προσαρμογής. 

 Παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση και σε άλλους δήμους που θέλουν να 
υιοθετήσουν στρατηγικές προσαρμογής. 

 Γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιστημόνων και κοινού όσο αφορά τις αντιλήψεις 
για την κλιματική αλλαγή. 

 Πετύχει την κοινωνική και πολιτική έγκριση των απαιτούμενων στρατηγικών 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 



 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 Το έργο συμβαδίζει με το πλαίσιο δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για 

την προσαρμογή και ειδικότερα με τη «Στρατηγική της ΕΕ για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
έχει εκδοθεί το 2013. 

 Επίσης, το έργο δημιουργεί συνέργειες με την πρωτοβουλία του «Mayors 

Adapt»  στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (όπως και με το 
αναθεωρημένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια 
(2030).  



ΣΥΝΕΧΙΣΗ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, MARKET-

UPTAKE)  

Δράσεις για αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων: 

1. Παρουσιάσεις και διακίνηση πληροφοριακού υλικού σε τοπικές και 

διεθνείς εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια). 

2. Ενημέρωση ιστοσελίδας. 

3. Ανάρτηση του εργαλείου UrbanProof Toolkit στην πλατφόρμα της 

ΕΕ Climate –ADAPT. 

4. Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ για 

αναπαραγωγή του εργαλείου και σε άλλες δημοτικές αρχές. 

5. Επιμορφωτικά σεμινάρια χρήσης του εργαλείου. 

6. Ενσωμάτωση/ επικαιροποίηση των τοπικών στρατηγικών 

προσαρμογής.  



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 

 
Μελίνα Μενελάου 

mmenelaou@environment.moa.gov.cy 

22408959 
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