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Πρόλογος 
Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί παγκόσµια απειλή. Οι παρατεταµένοι 

καύσωνες, οι πυρκαγιές, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πληµµύρες που 

συµβαίνουν όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύουν την 

κρισιµότητα της κατάστασης.  Παράλληλα, εντείνεται µε γρήγορους 

ρυθµούς η αύξηση του αστικού πληθυσµού, µε τις προβλέψεις να 

εκτιµούν ότι σε µερικά χρόνια πάνω από το 66% του παγκόσµιου 

πληθυσµού θα διαµένει σε µεγάλα αστικά κέντρα. Η ανάγκη εξεύρεσης 

λύσεων για την προσαρµογή των αστικών περιοχών στην κλιµατική αλλαγή 

γίνεται όλο και πιο επιτακτική.  

Οι Λύσεις Βασισµένες στο Οικοσύστηµα (Nature Based Solutions), 

είναι λύσεις εµπνευσµένες και υποστηριζόµενες από τη φύση, που 

προσφέρουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη και 

συµβάλλουν στον περιορισµό και την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής. 

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η παρουσίαση Λύσεων 

Βασισµένων στο Οικοσύστηµα (ΛΒΟ) που µπορούν να συµβάλλουν στην 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και στην ανθεκτικότητα των 

πόλεων. Παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσµα πράσινων υποδοµών και ΛΒΟ µε 

αναφορές στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα περιβαλλοντικά οφέλη που 

παρέχουν, και τις δυνατότητες εφαρµογής τους.  Απευθύνεται σε 

επαγγελµατίες που εµπλέκονται στο σχεδιασµό, την κατασκευή και τη 

διαχείριση τέτοιων εφαρµογών, τις Τοπικές Αρχές που θα κληθούν να τις 

υιοθετήσουν καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυµεί να ενηµερωθεί και 

να ενεργοποιηθεί σε πρωτοβουλίες και δράσεις συµµετοχικού 

σχεδιασµού. 

Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε από την Πανελλήνια Ένωση 

Γεωτεχνικών & Επαγγελµατιών Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ),  µε τη µέθοδο της 

συµπαραγωγής/συσχεδιασµού, στο πλαίσιο του έργου «Participatory 

LAB: Εργαστήριο Χωρικού, Αστικού και Περιβαλλοντικού Συµµετοχικού 

Σχεδιασµού για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή» που 

χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο του άξονα 
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προτεραιότητας 3: Συµµετοχικότητα Πολιτών «Καινοτόµες δράσεις µε τους 

πολίτες» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Φυσικό περιβάλλον & 

καινοτόµες δράσεις 2020». 
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1. Εισαγωγή 
Η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ και επιδεινώνεται ταχύτατα. Τα 

πρωτοφανή κύµατα καύσωνα, οι πυρκαγιές, οι έντονες βροχοπτώσεις και 

οι πληµµύρες που βιώνουµε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, 

αποτελούν οδυνηρή απόδειξη της κρισιµότητας της κατάστασης.  

(Greenpeace, 2021) 

Σύµφωνα µε τη Διακυβερνητική Επιτροπή για το κλίµα (IPCC, 2021), 

η θερµοκρασία στην επιφάνεια της Γης, την περίοδο 2011-2020, ήταν 

περίπου 1,09°C πάνω από τα προβιοµηχανικά επίπεδα, µε τα τελευταία 

πέντε χρόνια (2016-2020) να είναι τα θερµότερα από το 1850. Η 

συγκέντρωση του ατµοσφαιρικού CO2, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Μετεωρολογικό Οργανισµό, το 2019 έφθασε σχεδόν +150 % σε σχέση µε 

το 1750. Οι επιστήµονες προειδοποιούν ότι χωρίς επείγουσα δράση, η 

αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι πιθανόν να υπερβεί τους 2°C 

σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα έως το 2060 και να φτάσει τους 

5°C έως το τέλος του αιώνα.  

Η υπερθέρµανση του πλανήτη έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση της 

συχνότητας και της διάρκειας των φαινοµένων καύσωνα στις περισσότερες 

περιοχές του κόσµου και σε έντονα φαινόµενα πληµµυρών και ξηρασίας. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες κατεγράφησαν 18 από τα θερµότερα έτη από 

τότε που τηρούνται αρχεία και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, συµβαίνουν 

όλο και συχνότερα σε όλο τον κόσµο. Οι υψηλότερες θερµοκρασίες και τα 

εντεινόµενα ακραία καιρικά φαινόµενα έχουν καταστροφικό αντίκτυπο 

στη φύση, επιφέροντας µη αναστρέψιµες αλλαγές στα οικοσυστήµατα, 

απώλεια βιοποικιλότητας αλλά και τεράστια επιβάρυνση της παγκόσµιας 

οικονοµίας. 

Για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, έχουν τεθεί, στο πλαίσιο 

διεθνών συµβάσεων, στόχοι για τον περιορισµό της εξέλιξης και των 

επιπτώσεων και την προσαρµογή στις συνέπειές της.  

Ο περιορισµός (mitigation) της κλιµατικής αλλαγής έχει σαν στόχο τη 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, µε την ανάπτυξη 

καθαρών µορφών ενέργειας και την υιοθέτηση αλλαγών σε βασικούς 
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τοµείς, όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, η βιοµηχανία, η στέγαση, η 

διαχείριση των αποβλήτων και η γεωργία.  Ακόµη στα µέτρα περιορισµού 

εντάσσεται και η  δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα, µε την αύξηση της 

δασοκάλυψης, για παράδειγµα. Η ΕΕ (και όλα τα κράτη µέλη της) στο 

πλαίσιο της Συµφωνίας του Παρισιού  (2016) έχει δεσµευτεί να µειώσει τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 

ώστε να γίνει η πρώτη κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία και κοινωνία έως το 

2050. 

Η προσαρµογή (adaptation) στην κλιµατική αλλαγή στοχεύει στην 

πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεών της µε δράσεις όπως η 

ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, η προστασία από ακραία 

καιρικά φαινόµενα, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων, κ.ά.  

Κλιµατική Αλλαγή είναι οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα µε την πάροδο 
του χρόνου, σαν αποτέλεσµα είτε φυσικών διεργασιών είτε της ανθρώπινης 
δραστηριότητας 

Περιορισµός της κλιµατικής αλλαγής είναι οι ανθρώπινες επεµβάσεις 
που έχουν σαν στόχο την µείωση των ανθρωπογενών δράσεων που 
επιδρούν στο κλίµα. Συµπεριλαµβάνει τον περιορισµό των εκποµπών  των 
αερίων του θερµοκηπίου ή πηγών τους καθώς και την αύξηση της 
δέσµευσης αερίων του θερµοκηπίου. 

Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή είναι προσαρµογή των φυσικών ή 
ανθρωπογενών συστηµάτων όπως είναι οι αστικές περιοχές σε υφιστάµενες 
ή προβλεπόµενες αλλαγές που µπορεί να συµβούν εξ΄ αιτίας αλλαγών στο 
κλίµα. Οι στρατηγικές προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή περιορίζουν 
τις ζηµίες ή εκµεταλλεύονται επωφελείς ευκαιρίες που µπορεί να 
προκύψουν από την κλιµατική αλλαγή.   

Πηγή: ΕΕΑ, 2012 

 

1.1 Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις αστικές περιοχές 

Η αύξηση της έκτασης και του πληθυσµού των πόλεων συνεχίζεται 

µε γρήγορους ρυθµούς. Το 2007 το 50% του παγκόσµιου πληθυσµού 

κατοικούσε σε αστικές περιοχές µε τις προβλέψεις να εκτιµούν ότι έως το 

2050 το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 66% (Kabisch et al., 2017).  

Ταυτόχρονα οι πόλεις είναι µέρος της περιβαλλοντικής κρίσης, καθώς µε 

τη λειτουργία τους υποβαθµίζουν το άµεσο αστικό περιβάλλον και την 

περιφέρεια γύρω από αυτό, και αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά 
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περιβαλλοντικά προβλήµατα (όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, οι υψηλές 

θερµοκρασίες και οι πληµµύρες). 

Έτσι, αναπόφευκτα, η κλιµατική αλλαγή εντείνει τις αρνητικές 

επιπτώσεις της αστικοποίησης και πλήττει σε µεγαλύτερο βαθµό τις πόλεις 

σε σχέση µε την ύπαιθρο, άµεσα λόγω της αύξησης των θερµοκρασιών και 

της  συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινοµένων όσο 

και έµµεσα από τις αντίστοιχες επιπτώσεις στις περιοχές που τις 

περιβάλλουν.  

 

Εικόνα 1. Λεκανοπέδιο Αττικής 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το φαινόµενο της Αστικής 

Θερµικής Νησίδας (ΑΘΝ) που εντείνεται µε την κλιµατική αλλαγή. ΑΘΝ 

ονοµάζουµε την αυξηµένη θερµοκρασία που παρατηρείται στις αστικές 

περιοχές σε σχέση µε τις περιαστικές και αγροτικές περιοχές. Το 

φαινόµενο επιδεινώνεται µε την αύξηση της έκτασης των σκουρόχρωµων 

επιφανειών όπως είναι η άσφαλτος, τη µείωση της έκτασης των επιφανειών 

µε βλάστηση, που βοηθούν µε την εξατµισοδιαπνοή και τη σκίαση, καθώς 

και των διαπερατών επιφανειών όπως το χώµα και το χαλίκι και 
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ανθρώπινες δραστηριότητες που εκπέµπουν θερµότητα όπως είναι τα 

αυτοκίνητα και τα κλιµατιστικά. Καθώς οι παράγοντες αυτοί δεν 

κατανέµονται οµοιόµορφα µέσα στην πόλη, η ΑΘΝ βιώνεται πιο έντονα σε 

ορισµένες περιοχές σε σχέση µε άλλες. Είναι, για παράδειγµα, πιο έντονη 

σε περιοχές µε µεγαλύτερη πυκνότητα δόµησης και περιορισµένους 

χώρους πρασίνου σε σχέση µε τα προάστια και επηρεάζει σε διαφορετικό 

βαθµό τους κάτοικους των περιοχών αυτών. Μάλιστα, τις νυχτερινές ώρες, 

το φαινόµενο της ΑΘΝ µεγιστοποιείται. 

 

Σχήµα1. Σχηµατική αναπαράσταση του φαινοµένου της Αστικής 

Θερµικής Νησίδας (Πηγή:https://repository.kallipos.gr) 

 

Καθώς πάρα πολλές πόλεις είναι δοµηµένες είτε σε λεκάνες 

απορροής είτε κοντά στη θάλασσα, πλήττονται όλο και συχνότερα από 

πληµµυρικά φαινόµενα, λόγω των αλλαγών στο κλίµα. Οι όλο και πιο 

έντονες βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας των 

πληµµυρών, καθώς τα συµβατικά δίκτυα οµβρίων υδάτων αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν, ενώ ανάλογα προβλήµατα σε παράκτιες πόλεις οφείλονται 

στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας.  
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Εικόνα 2. Πληµµύρα στα Μεσόγεια  Αττικής.  

Η κλιµατική αλλαγή έχει επηρεάσει σηµαντικά την αστική βιοποικιλότητα 

και την ποιότητα των οικοτόπων.  Οι αλλαγές στη θερµοκρασία, τις 

βροχοπτώσεις, τα ακραία καιρικά φαινόµενα και οι αυξηµένες 

συγκεντρώσεις CO2 επηρεάζουν τη φυσιολογία των ειδών, τη δυναµική των 

πληθυσµών τους και την κατανοµή τους στο χώρο καθώς τροποποιείται η 

διαθεσιµότητα του νερού και των θρεπτικών στοιχείων για την επιβίωσή 

τους.  

Ωστόσο, αν και οι πόλεις είναι µέρος του περιβαλλοντικού 

προβλήµατος µπορούν να αποτελέσουν και κρίσιµο µέσο για την επίλυσή 

του, µε την προώθηση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης µέσω αλλαγών 

της καθηµερινότητας των πολιτών, τη διαχείριση του νερού, της ενέργειας, 

του αστικού πρασίνου, των υγρών και στερεών αποβλήτων και των 

µεταφορών (Καϊσίδου Τ., 2018). Έτσι το κρίσιµο ζήτηµα της κλιµατικής 

αλλαγής και της αναγκαιότητας για αειφόρο ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε 

µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά στη διάσωση και την προστασία 

του περιβάλλοντος µε τη βοήθεια πράσινων υποδοµών και λύσεων 

βασισµένων στο οικοσύστηµα εντός του αστικού ιστού (Χρηστίδου Ν., 

2019) 
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1.2 Λύσεις βασισµένες στο οικοσύστηµα και πράσινες υποδοµές 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προκαλέσει µεγάλες αλλαγές στο 

περιβάλλον που επιταχύνθηκαν ιδιαίτερα µετά το 1950. Η φύση 

αναµφίβολα επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, προσφέρει ωστόσο και 

δυνατότητες αντιµετώπισης των προκλήσεων που βιώνουν οι αστικοί 

ιδιαίτερα πληθυσµοί στην καθηµερινότητά τους (Kabisch, et al., 2017).  

 

Εικόνα 3. Τεχνητός υδροβιότοπος, Βρανάς, Μαραθώνας. 

Ο όρος Λύσεις Βασισµένες στο Οικοσύστηµα (ΛΒΟ) εµφανίστηκε 

στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στην Παγκόσµια Τράπεζα και την Διεθνή 

Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) για να δοθεί έµφαση στη 

σηµασία της προστασίας της βιοποικιλότητας για τον περιορισµό και την 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. Αποτελεί σε µεγάλο βαθµό εξέλιξη 
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προηγούµενων εννοιών όπως η αειφορία, η ανθεκτικότητα, η διαχείριση 

οικοσυστηµάτων, οι υπηρεσίες οικοσυστήµατος, οι πράσινες και µπλε 

υποδοµές κ.ά. Αναφορά στις ΛΒΟ έγινε και στη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων του Παρισίου για το κλίµα και συµπεριλήφθηκαν στην 

οµώνυµη συµφωνία, ως µέτρα για τον περιορισµό και την προσαρµογή 

στην κλιµατική αλλαγή, την προστασία των υδάτινων πόρων, της 

ασφάλειας στην προµήθεια τροφίµων και ενέργειας, τη µείωση της 

φτώχιας και την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης.  

 

Εικόνα 4. Ρεµατιά Χαλανδρίου 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Commission, 2016), οι ΛΒΟ, είναι «λύσεις εµπνευσµένες και 

υποστηριζόµενες από τη φύση, οι οποίες είναι οικονοµικά αποδοτικές, 

προσφέρουν συγχρόνως περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη 

και συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας».  

Βασικοί στόχοι των Λύσεων Βασισµένων στο Οικοσύστηµα είναι:  

• η ενίσχυση της βιωσιµότητας των πόλεων  

• η αποκατάσταση υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων  

• η διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων  

• η ενίσχυση της ανθρώπινης ευηµερίας  
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Στις ΛΒΟ εντάσσονται εφαρµογές όπως η δηµιουργία χώρων πρασίνου 

(πάρκα, κήποι, δενδροστοιχίες), οι παρεµβάσεις σε κτίρια (φυτεµένα 

δώµατα, κάθετες φυτεύσεις), η χρήση φυσικών υλικών, τα αειφόρα 

συστήµατα διαχείρισης οµβρίων υδάτων, οι κήποι βροχής, η 

κοµποστοποίηση, κλπ.   Ο σχεδιασµός τους είναι προσαρµοσµένος στις 

ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής παρέµβασης µε τη χρήση τοπικών 

πόρων. Οι πρακτικές τους βοηθούν στη βελτίωση του κλίµατος, την 

αύξηση της βιοποικιλότητας, την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και 

ρύπων, την διαχείριση των οµβρίων υδάτων, την ορθολογική χρήση 

φυσικών πόρων, την αναβάθµιση των αστικών τοπίων κ.α.  

 

Σχήµα 2. Οφέλη από την εφαρµογή ΛΒΟ (Απόδοση στα ελληνικά από 

UNALAB, 2019) 
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Πίνακας 1. Παρεχόµενα οφέλη από ΛΒΟ (Απόδοση στη ελληνικά από 

Petsinaris et al., 2020) 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχεδιαστικά, έχει το ερώτηµα: πού και ποιά 

ΛΒΟ θα πρέπει να εφαρµοστεί ανάλογα µε τις προτεραιότητες που τίθενται 

κάθε φορά. Η ανάπτυξη των στρατηγικών και του σχεδιασµού ΛΒΟ, 

υποστηρίζεται µε εργαλεία και τεχνικές παραµετροποίησης µε 

διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας και ακρίβειας. Σηµαντική, για την 

επιλογή βιώσιµων λύσεων, προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες και 

Βασικό όφελος λύσης

Συμπληρωματικό όφελος (υψηλό)

Συμπληρωματικό όφελος (μέτριο)

Συμπληρωματικό όφελος (χαμηλό)

Ρύθμιση θερμοκρασίας 

Αντιμετώπιση ποτάμιων πλημμυρών

Αντιμετώπιση  επιφανειακών πλημμυρών

Αντιμετώπιση παράκτιων πλημμυρών

Βελτίωση της ποιότητας του νερού

Ρύθμιση του κύκλου του νερού 

Εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων

Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και 
προστασία από τη διάβρωση 

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα

Περιορισμός θορύβων 

Βιοποικιλότητα 

Επικονίαση 

Αποθήκευση άνθρακα 

Υγεία και ποιότητα ζωής 

Αναψυχή, εκπαίδευση, συνάθροιση 

Αναγέννηση υποβαθμισμένων περιοχών

Πνευματικές,  και πολιτιστικές αξίες

Ανέσεις

Απασχόληση 

Παροχή τροφής 

Παροχή νερού 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
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αποδεκτών από τους τελικούς χρήστες, είναι η εµπλοκή των τοπικών 

κοινωνιών σε διαδικασίες συν-σχεδιασµού και συν-διαχείρισης.  

 

Σχήµα 3. Διαδικασία εφαρµογής ΛΒΟ µε την ενσωµάτωση συµµετοχικών 

διαδικασιών και τεχνικών παραµετροποίησης (Απόδοση στα ελληνικά από 

Kabisch et al, 2017). 

Καθώς, τα ζητήµατα που αντιµετωπίζονται κάθε φορά 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, οι ΛΒΟ µπορούν να 

εφαρµοστούν µεµονωµένα, συνδυαστικά ή και ενσωµατώνοντας 

συµβατικές «γκρι» υποδοµές µε τη φύση να διαδραµατίζει ένα σηµαντικό 

ρόλο και  τα αστικά και περιαστικά οικοσυστήµατα να γίνονται πιο 

ανθεκτικά στην αλλαγή.  

Γκρί υποδοµές: τα µηχανικά ανθρωπογενή έργα υποδοµών, διαχείρισης 
υδάτων, αέρα, µεταφορών τηλεπικοινωνιών ενέργειας και αποβλήτων σε 
αστικές και περιαστικές περιοχές που για την κατασκευή τους 
χρησιµοποιείται συνήθως µέταλλο και σκυρόδεµα.  

Πράσινες υποδοµές:  ένα δίκτυο από φυσικές και ηµιφυσικές περιοχές 
και πράσινους χώρους που παρέχουν οικοσυστηµικές υπηρεσίες στις 
οποίες στηρίζεται η ανθρώπινη ευηµερία και η ποιότητα ζωής. 

 



02. 
Πράσινες Υποδομές 
& Λύσεις Βασισμένες 
στο Οικοσύστημα
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2. Πράσινες Υποδοµές και Λύσεις Βασισµένες στο 
Οικοσύστηµα 

Στις Πράσινες Υποδοµές (ΠΥ) και τις Λύσεις Βασισµένες στο 

Οικοσύστηµα (ΛΒΟ) µπορεί να ενταχθεί µια ποικιλία εφαρµογών όπως η 

δηµιουργία χώρων αστικού πρασίνου (πάρκα, κήποι, δενδροστοιχίες), οι 

παρεµβάσεις σε κτίρια (φυτεµένα δώµατα, κάθετες φυτεύσεις), η χρήση 

φυσικών υλικών, τα αειφόρα συστήµατα διαχείρισης οµβρίων υδάτων, οι 

κήποι βροχής, η κοµποστοποίηση, κ.ά.    

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δηµοσιευµένες µελέτες και 

τεχνικές εκθέσεις όπου οι ΛΒΟ κατηγοριοποιούνται µε βάση κριτήρια 

όπως οι λειτουργίες τους, η χρησιµότητά τους κλπ.  

Σε σχετική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC, 2015) 

αναφέρονται  310 ΛΒΟ – αν και αρκετές επαναλαµβάνονται - που 

κατατάσσονται σύµφωνα µε τις λειτουργίες που επιτελούν (ποιότητα του 

αέρα, ρύθµιση του κλίµατος, αποκατάσταση της ροής του νερού, 

διάβρωση, καθαρισµός του νερού, διαχείριση αποβλήτων, υγεία, 

φυτοϋγεία, επικονίαση, µείωση των κινδύνων από καταστροφές, κλπ) και 

τις χρήσεις γης (δάση, υδροβιότοποι, παράκτιες περιοχές, γεωργική γη, 

αστικές περιοχές).  

Στην παρούσα έκδοση επελέγησαν χαρακτηριστικές ΠΥ και ΛΒΟ  

που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν µεµονωµένα, συνδυαστικά ή και 

παράλληλα µε συµβατικές λύσεις. Για τη διευκόλυνση των αναγνωστών 

έχουν ενταχθεί σε τρεις ευρύτερες ενότητες: 

ü Αστικό και περιαστικό πράσινο 

ü Διαχείριση υδάτινων πόρων 

ü Αστική γεωργία και κοµποστοποίηση 
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2.1. Αστικό και περιαστικό πράσινο 
2.1.1 Αστικά πάρκα και άλση 
Τα πάρκα και τα άλση είναι οι εγγύτεροι, για τους κάτοικους των πόλεων, 
χώροι αναψυχής στη φύση και σηµαντικό τµήµα της αστικής πράσινης 
υποδοµής. Συχνά φιλοξενούν εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, όπως 
γήπεδα, ανοιχτά θέατρα, παιδικές χαρές, στοιχεία νερού κλπ. Αποτελούν 
οάσεις στο αστικό περιβάλλον µε θετικές επιπτώσεις στο κλίµα, τη 
βιοποικιλότητα και την ποιότητα ζωής.  
 

Πάρκο Γουδέ, Σπάρτη. (Πηγή: www.topiodοmi.gr) 

Πλεονεκτήµατα 

• Η βλάστηση δεσµεύει CO2. 

• Ρύθµιση της θερµοκρασίας µέσω της εξατµισοδιαπνοής και της 

σκίασης. 

• Μείωση της αστικής θερµικής νησίδας. 

• Μείωση της επιφανειακής απορροής και του κινδύνου πληµµυρών.  

• Απορρόφηση ρύπων και αιωρούµενων σωµατιδίων. 

• Συµβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

• Μείωση της ηχορύπανσης.  

• Συµβολή στην γενικότερη ποιότητα ζωής και τη σωµατική και ψυχική 

υγεία των πολιτών καθώς αποτελούν χώρους για φυσική άσκηση, 

συνάθροιση, αναψυχή και επανασύνδεση µε τη φύση. 

• Αύξηση υπεραξίας ακινήτων που γειτνιάζουν µε τα πάρκα 

• Οικονοµική ανάπτυξη της γύρω περιοχής 
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Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 
Ανάλογα µε τη θέση τους και τον σχεδιασµό τους τα αστικά πάρκα και άλση 
ενδέχεται να αποτελέσουν χώρους µε αυξηµένη παραβατικότητα ιδιαίτερα 
τις νυχτερινές ώρες. 

Η συστηµατική συντήρηση του πρασίνου και των υποδοµών τους 
(καθιστικά, φωτισµός, κλπ.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή 
χρήση τους.   

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασύνδεσή τους µε τις γύρω 
περιοχές και την προσβασιµότητά τους από πεζούς, εµποδιζόµενα άτοµα 
κλπ.  

Καλό είναι να επιλέγονται φυτά προσαρµοσµένα στο τοπικό περιβάλλον και 
τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής και να αποφεύγεται η εισαγωγή 
ξενικών ειδών που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την τοπική 
βιοποικιλότητα.  

 

  
Δηµοτικό πάρκο Νάουσας  (Πηγή: www.naoussa.gr) Πάρκο τσέπης, Αθήνα   (Πηγή: www.topiodomi.gr) 

Περιπτώσεις εφαρµογής 
Πάρκα πόλης έκτασης άνω των 15.000 m2 µε ακτίνα αναφοράς ολόκληρη 
των πόλη (ΦΕΚ 285Δ/05.03.2004), µε φυσική ή τεχνητή βλάστηση που 
προέκυψε µετά από κηποτεχνικές διαµορφώσεις. 

Άλση µε  δασική βλάστηση σε ελεύθερη διάταξη, χωρίς κηποτεχνικές 
διαµορφώσεις µε στόχο την προσοµοίωση στο δασικό περιβάλλον  

Πάρκα τσέπης µικρής έκτασης (σπάνια πάνω από 600 m2).Συνήθως 
δηµιουργούνται ευκαιριακά σε «αστικά κενά» που προέκυψαν κατά τη 
ρυµοτόµηση. (Ηλιόπουλος Σ., Καλιγγάς Ν., 2017). 
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2.1.2 Αστικοί κήποι 
Οι αστικοί κήποι είναι χώροι πρασίνου συνήθως µικρής κλίµακας στους 
περιβάλλοντες χώρους δηµόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων.  Παραδοσιακά στο 
παρελθόν ο ρόλος της ήταν κυρίως διακοσµητικός µε τµήµατά τους να 
λειτουργούν και ως χώροι υπαίθριας αναψυχής, παιχνιδιού, παραγωγής 
οπωροκηπευτικών κλπ.  

Στις σύγχρονες πόλεις οι αστικοί κήποι αποτελούν µέρος της «πράσινης 
υποδοµής» και συµβάλλουν στη ρύθµιση του κλίµατος, τον περιορισµό της 
αστικής θερµικής νησίδας και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. 

Στο σχεδιασµό τους µπορούν να ενταχθούν µικρές λίµνες ή άλλα υδάτινα 
στοιχεία, η συλλογή βρόχινου νερού, η κοµποστοποίηση φυτικών 
υπολειµµάτων κλπ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις αστικών κήπων που η 
συντήρηση και τη διαχείρισή τους δεν γίνεται αποκλειστικά από 
επαγγελµατίες αλλά εµπλέκονται και κάτοικοι της περιοχής.  

 

Κήπος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

Πλεονεκτήµατα 

• Απορρόφηση CO2 
• Βελτίωση µικροκλίµατος 
• Βελτίωση βιοποικιλότητας 
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κατοίκων 
• Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής 
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Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

Η χρήση χηµικών λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
επιβαρύνει το περιβάλλον και θα πρέπει αποφεύγεται όπως προβλέπει ο 
σχετική νοµοθεσία.  

Σε περιοχές µε περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού θα πρέπει να ληφθεί 
µέριµνα για επανάχρηση ή αποθήκευση νερού ή  εξοικονόµηση νερού µε 
επιλογή φυτών ανθεκτικών στην ξηρασία.  
 

 

 
Κήπος νοσοκοµείου (Πηγή: Go Green) 

 
Ελληνικός κήπος, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών 
Φωτογραφία: Νίκος Θυµάκης 

Περιπτώσεις εφαρµογής 
Σχολικοί κήποι: µπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό κοµµάτι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να 
έρθουν σε άµεση επαφή µε τη φύση, να γνωρίσουν τις διαδικασίες 
παραγωγής τροφής, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τη 
δηµιουργικότητά τους.   

Θεραπευτικοί κήποι: οι κήποι των δοµών υγείας µε τον κατάλληλο 
σχεδιασµό και προσεκτική διαχείριση, µπορούν να βοηθήσουν στην 
θεραπεία και την ανάρρωση των ασθενών, και την αποσυµπίεση και 
χαλάρρωση των εγαζοµένων και των συγγενών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η 
επαφή µε τη φύση βελτιώνει τη σωµατική και ψυχική υγεία.  

Κοινοτικοί κήποι: κήποι που η διαχείρισή τους γίνεται από την τοπική 
κοινότητα ή τη γειτονιά και λειτουργούν σαν χώροι πρασίνου,  συνεύρεσης, 
παιχνιδιού, µικροί λαχανόκηποι κλπ.   
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2.1.3 Αστικές δενδροστοιχίες 
Οι αστικές δενδροστοιχίες αναπτύσσονται κατά µήκος αυτοκινητόδροµων,  
πεζόδροµων, ποδηλατόδροµων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και στις 
δύο πλευρές της οδού.  

Η κόµη των δέντρων συχνά καλύπτει το πλάτος της οδού προσφέροντας 
σκίαση και µειωµένες θερµοκρασίες το καλοκαίρι.  

Προσοµοιάζουν τις συνθήκες ανάπτυξης των δέντρων στις παρυφές ενός 
δάσους.   

 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Μείωση της αέριας ρύπανσης σε όλη την έκταση της πόλης 
• Βελτίωση του µικροκλίµατος, περιοχές µε δενδροστοιχίες έχουν 
σηµαντικά µικρότερες ανάγκες σε κλιµατισµό και έχουν καταγραφεί 
µειωµένες καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια 15-30%. 

• Προστασία των πεζών από τον ήλιο και τη βροχή,  
• Συγκράτηση της βροχής στο φύλλωµά τους (έως και 30%), συµβολή 
στη διαχείριση των όµβριων υδάτων, 

• Δηµιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους πεζούς 
(διαχωρίζουν µε εµφανέστερο τρόπο το δρόµο από το πεζοδρόµιο). 

• Αύξηση της επιχειρηµατικότητας, δρόµοι µε δέντρα παρουσιάζουν 
12% µεγαλύτερη εµπορική κίνηση.  

• Αύξηση της αξίας των ακινήτων 
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Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

• Οι πτώσεις κλαδιών ή η εκρίζωσή τους σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
ενέχουν κινδύνους ατυχηµάτων ή ζηµιών. 

• Οι πτώσεις  φύλλων, καρπών και ανθέων  αποτελούν για κάποιους µη 
αποδεκτή ρύπανση. 

• Ο σχεδιασµός καθώς και η διαχείριση - κλάδεµα των δένδρων θα 
πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην αποτελούν εµπόδιο στις διάφορες 
σηµάνσεις καθώς και στην όδευση των πεζών. 

•  Η γειτνίαση µε εναέρια δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής 
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις φωτισµού κ.α.) δηµιουργεί 
προβλήµατα στη λειτουργία τους.  

• Δηµιουργία προβληµάτων  λόγω ανύψωσης και  καταστροφής των 
πεζοδροµίων. 

• Τήρηση της νοµοθεσίας σε ότι αφορά τη φύτευση δέντρων. 
 

 
Σχηµατική απεικόνιση της αρχής για την βέλτιστη υποδοµή φύτευσης δένδρων στην 
πόλη.https://megamanual.geosyntec.com/npsmanual/treeboxfilters.aspx 
(Image credit:University of New Hampshire, Stormwater center. 2009 Biannual Report. P.22) 
 

Προδιαγραφές-Καλές πρακτικές φύτευσης δένδρων στον αστικό ιστό, 
σύµφωνες µε τις ΛΒΟ: 

• Κατά την επιλογή των ειδών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες, τα χαρακτηριστικά και η ανάπτυξη του είδους των 
προτεινόµενων δένδρων, οι  επιδιωκόµενοι κάθε φορά στόχοι και η 
δυνατότητα επαρκούς και σωστής συντήρησης. 

• Εξασφάλιση επαρκούς χώρου για την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος των δέντρων, µε ελάχιστο όγκο τα 12 m3 ανά δέντρο και 
ελάχιστο βάθος το 1,5 m (Unalab, 2019).  

• Κατάλληλη προετοιµασία του εδάφους, µε εµπλουτισµό ή και 
αντικατάσταση του εάν χρειάζεται. 

•  Οι αποστάσεις φύτευσης να ορίζονται από το τελικό µέγεθος των 
ενήλικων δέντρων αλλά και από το σχεδιασµό.  
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• Ανάλογα µε τη θέση µπορεί να απαιτηθεί στήριξη και  προστασία από 
βανδαλισµούς.   

• Τα πρώτα χρόνια µετά τη φύτευση απαιτείται άρδευση, κατά τους 
ξηρούς µήνες. Είναι σκόπιµο να υπάρχει δυνατότητα άρδευσης σε 
µόνιµη βάση, και για τις χρονιές µε ανοµβρία.  

• Σωστή ανάπτυξη των ριζών και πρόβλεψη προστασίας των υποδοµών 
από αυτές. 

• Πρόβλεψη και εγκατάσταση υποδοµής για την αποθήκευση νερού στον 
χώρο του ριζικού συστήµατος των δένδρων, είτε µε την κατάλληλη 
σύσταση του εδαφικού στρώµατος (µε µεγαλύτερη ικανότητα 
διήθησης), είτε µε την εγκατάσταση τεχνητών υπόγειων κυψελών 
αποθήκευσης του νερού. 

• Κάλυψη των χώρων (πεζοδρόµια, δρόµοι κλπ.) γύρω από τα δένδρα µε 
διαπερατές επιφάνειες . 

• Φύτευση των δένδρων σε παρτέρια βροχής, όπου αυτό είναι εφικτό. 

  

 
Περιπτώσεις εφαρµογής 
 

• Δενδροστοιχίες σε πεζοδρόµια σε µεµονωµένες δενδροδόχους ή σε 
γραµµικά παρτέρια 

• Δενδροστοιχίες σε νησίδες οδικών αξόνων  
• Χώροι στάθµευσης  
• Πρασιές – προκήπια 
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2.1.4  Φυτεµένα δώµατα 

Οι ελεύθεροι χώροι στις πόλεις είναι περιορισµένοι. Οι ταράτσες (δώµατα) 
αποτελούν συνολικά µια µεγάλη µη χρησιµοποιούµενη έκταση µε πολλές 
δυνατότητες αξιοποίησης για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 

Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος υποδοµής, των φυτών, των 
χρήσεων και της µορφής, τα φυτεµένα δώµατα χαρακτηρίζονται ως εντατικά, 
ηµιεντατικά και εκτατικά. 

Εντατικά: Σε υπόστρωµα 15-100 εκ. µε αρχικό κορεσµένο φορτίο 270 
kg/τ.µ. Ο εντατικός τύπος µπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες κατασκευές 
όπως µονοπάτια και στοιχεία νερού. 

Ηµιεντατικά: Σε ελαφρύ υπόστρωµα πάχους 12 εώς 30 εκ. και µε φορτίο 
120-350kg/τ.µ. Μπορούν να φυτευτούν και µεγαλύτερα φυτά και θάµνοι. 

Εκτατικά: Σε ελαφρύ υπόστρωµα πάχους 8 έως 15 εκ., µε κορεσµένο φορτίο 
από 80 έως 120 kg/τ.µ. Το περιορισµένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο 
της επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή της. 

 

 

 
Φυτεµένο δώµα σε πολυκατάστηµα (Πηγή: www.topiodomi.gr 

 



 

23 
  

Πλεονεκτήµατα 

• Βελτίωση του κλίµατος. 
• Συγκράτηση αιωρούµενων σωµατιδίων. 
• Μείωση της ηχορύπανσης. 
• Μείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων. 
• Δηµιουργία φυσικού περιβάλλοντος. 
• Συµβολή στην ισοκατανοµή των χώρων πρασίνου ειδικά στις 
επιβαρυµένες αστικές περιοχές. 

• Διαχείριση των όµβριων υδάτων. 
• Θερµοµόνωση του κτιρίου. 
• Μείωση του θορύβου ( 1-10 db ). 

 
Φυτεµένο δώµα σε σχολικό συγκρότηµα  
(Πηγή: www.topiodomi.gr) 

 
Φυτεµένο δώµα σε εµπορικό κέντρο  
(Πηγή: www.prasinistegi.gr) 

Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

Ο σχεδιασµός τους πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του χώρου και του κτιρίου χωρίς να τo επιβαρύνει στατικά. Ενδέχεται να 
υπάρχουν περιορισµοί µε βάση τον τύπο και την παλαιότητα του κτιρίου. Οι 
τεχνικές λύσεις σε στέγες µε κλίσεις έως 30ο είναι πιο απλές. Για µεγαλύτερες 
κλίσεις απαιτείται ειδική αντιµετώπιση.  

Ανάλογα τον τύπο του δώµατος συνήθως επιλέγονται φυτά µε χαµηλές 
απαιτήσεις σε νερό και συντήρηση, ανθεκτικά στην ξηρασία µε ποικιλία 
µορφών και χρωµάτων. 

Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστήµατος υποδοµής: στεγάνωση του 
δώµατος, φράγµα υδρατµών, θερµοµόνωση, υγροµόνωση, µεµβράνες 
προστασίας, αποστραγγιστικό σύστηµα, γεωυφάσµατα, εδαφικό υπόστρωµα 
εγκατάστασης των φυτών. 
Περιπτώσεις εφαρµογής 

• Σε σχολεία µπορούν να λειτουργήσουν σαν σχολικοί κήποι 
• Σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια µπορούν να αποτελέσουν χώρο  
συνάθροισης και αναψυχής. 
 
 
 
 



 

24 
  

2.1.5 Κάθετη φύτευση 
Η κάθετη φύτευση δηµιουργεί τους λεγόµενους πράσινους τοίχους ή 
πράσινες προσόψεις. Αναφέρεται στην κάλυψη κάθετων ή επικλινών 
επιφανειών µε φυτικό υλικό, τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς 
χώρους. 

Μπορεί να αφορά είτε την κάλυψη τοίχων κτιρίων, είτε την ύπαρξη 
ανεξάρτητων πράσινων τοίχων σε επιλεγµένες θέσεις στην πόλη για  
αισθητικούς , ή λειτουργικούς ρόλους (π.χ. τη µείωση θορύβου). 

Διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης 
και στήριξης της βλάστησης. 

• Παραδοσιακή κάλυψη  µε αναρριχώµενα φυτά εγκατεστηµένα στο 
έδαφος και στηριγµένα σε σκληρά υλικά προσαρµοσµένα  στον τοίχο, 
όπως ξύλινες, πλαστικές ή µεταλλικές πέργκολες, στηρίγµατα από 
ανοξείδωτο χάλυβα συνδεδεµένα µε µεταλλικά καλώδια, διαφόρων 
τύπων σκοινιά, σύρµατα ή ίνες γυαλιού. 

• Τα φυτά αναπτύσσονται σε υποδοµή στηριγµένη κάθετα στον τοίχο µε 
αρθρωτή σύνδεση φυτοδοχείων µεταξύ τους ή µε την εγκατάσταση 
λεπτού καλύµµατος από ίνες µέσα στο οποίο φυτεύονται. 

Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προµήθεια νερού και θρεπτικών 
υλικών στα φυτά. 

Το νερό µπορεί να προέλθει και από την συλλογή των οµβρίων στην στέγη ή 
σε δεξαµενή. Έτσι η κατασκευή συµβαδίζει πλήρως µε την λύση των NBS. 

 

 
https://www.gwp.org/en/NCWR/news/News-and-Events/a_green_wall_in_thessaloniki/ 
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Πλεονεκτήµατα 

• Προώθηση και εγκατάσταση της βλάστησης σε σηµεία όπου η 
συµβατική φύτευση δένδρων και θάµνων είναι ανέφικτη, µε θετική 
συνέπεια τη µεταφορά σε µεγαλύτερη έκταση των πλεονεκτηµάτων των 
φυτών. 

• Μείωση της  θερµοκρασίας στην εξωτερική επιφάνεια των τοίχων έως 
και 10οC µέσω της σκίασης και της εξατµισοδιαπνοής των φυτών. 

• Συµβολή στη µείωση του φαινόµενου της αστικής θερµικής νησίδας. 
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρµανση λόγω της 

µόνωσης των τοίχων µε φυτά, µε συνέπεια την µείωση του κόστους 
λειτουργίας του κτιρίου. 

• Συµβολή στη µείωση της σκόνης και των σωµατιδίων και κατά 
συνέπεια των οργανικών και ανόργανων ρύπων της σύγχρονης πόλης, 
µέσω της δέσµευσης αυτών στους ιστούς των φυτών. 

• Συγκράτηση νερού (15-30%) κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. 
• Βελτίωση της βιοποικιλότητας των αστικών περιοχών. 
• Μείωση του θορύβου ( 1-10 db ). 

 
CaixaForum- Μαδρίτη, Κατασκευή:PatrickBlanc 

 
https://www.growup.green/ 

Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

• Χρειάζεται προσεκτική εξέταση των συνηθειών ανάπτυξης και της 
λειτουργικότητας  του φυτικού υλικού. 

• Εξάρτηση του συστήµατος από την παροχή νερού. 
• Πιθανόν µεγάλο κόστος εγκατάστασης. Το κόστος εγκατάστασης  
εξαρτάται από τον τύπο των φυτών που θα επιλεγούν. 

• Προσεκτική επιλογή των φυτών, συνεπάγεται επίσης µείωση του 
κόστους συντήρησης.  

• Συστήµατα στήριξης µε αντοχή στους δυνατούς ανέµους, ειδικά στα 
ψηλότερα κτίρια. 

• Ενσωµάτωση της πράσινης πρόσοψης στον αρχικό σχεδιασµό του 
κτιρίου για καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσµατα. 

• Ενηµέρωση των χρηστών και του κοινού για τα οφέλη του συστήµατος 
αλλά και τις  µεταβολές στην παγιωµένη αισθητική για τα κτίρια. 
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Κάθετος κήπος στη Βιέννη 
https://www.globaltimes.cn/content/1195387.shtml 

 
Κινητός κάθετος κήπος 
https://inhabitat.com/plant-covered-mobile-green-
living-room-travels-through-europe/mobile-green-
living-room-by-turas-4/ 

Περιπτώσεις εφαρµογής 

• Σε ιδιωτικά ή δηµόσια κτίρια για αισθητική και βιοκλιµατική 
αναβάθµιση. 

• Κοντά σε δρόµους ή πλατείες για µείωση του φαινοµένου της αστικής 
θερµικής νησίδας. 

• Σε περιοχές υψηλού θορύβου για µείωσή του. 
• Σε δηµόσιους χώρους, όπου µπορούν να λειτουργήσουν ως κινούµενοι 
ζωντανοί τοίχοι και να διαφοροποιούν το αστικό τοπίο, προκαλώντας 
τόσο το ενδιαφέρον των πολιτών αλλά και εξυπηρετώντας την κλιµατική 
άνεση σε δύσκολες περιόδους εκεί που εγκαθίστανται.   
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2.2. Διαχείριση υδάτινων πόρων 
2.2.1 Αποκατάσταση αστικών ποταµών και ρεµάτων 
Τα αστικά ποτάµια και ρέµατα κατά την ανοικοδόµηση των πόλεων είτε 
υπογειοποιήθηκαν είτε περιορίστηκε η κοίτη τους για την εξασφάλιση 
χώρου µε αποτέλεσµα την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης 
πληµµυρών. Η επαναφορά τους σε µια όσο το δυνατό πιο φυσική 
κατάσταση µπορεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους και να 
επιδράσει θετικά στον έλεγχο των πληµµυρών και της διάβρωσης, τον 
εµπλουτισµό των υπόγειων νερών και τη βιοποικιλότητα. 

Τα έργα αποκατάστασης ποικίλουν καθώς επεµβαίνουν σε διαφορετικά 
τµήµατα του ποταµού ή του ρέµατος (πυθµένας, πρανή, ζώνη 
πληµµύρας), και περιλαµβάνουν µικρής ή µεγάλης κλίµακας 
επεµβάσεις.  

 
Ρεµατιά Χαλανδρίου (Φωτογραφία:Εύη Παπά) 

Πλεονεκτήµατα 

• Αντιπληµµυρική προστασία. 
• Εµπλουτισµός υπόγειων νερών. 
• Βελτίωση της ποιότητας του νερού. 
• Βελτίωση της ποιότητας και της σταθερότητας του εδάφους. 
• Προστασία από τη διάβρωση. 
• Βελτίωση της βιοποικιλότητας. 
• Δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου µεγάλης οικολογικής αξίας. 
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Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

Η αποκατάσταση των ποταµών και των ρεµάτων απαιτεί την 
απαλλοτρίωση παρόχθιων εκτάσεων που ενδεχοµένως έχουν άλλες 
χρήσεις (κατοικία, εµπόριο, µεταποίηση, καλλιέργειες κλπ) και 
ενδέχεται να προκύψουν αντιδικίες µεταξύ των εµπλεκόµενων.   

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των έργων απαιτεί διεπιστηµονικές 
συνεργασίες και ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα ασφάλειας.  

Ειδικότερα όσον αφορά στα ρέµατα, καθώς τα υδρολογικά τους 
χαρακτηριστικά ποικίλουν, τα έργα αποκατάστασης θα πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες. 

Η εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών και των φορέων που σχετίζονται µε 
τη διαχείριση του νερού, τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την 
εφαρµογή τέτοιων έργων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία τους. 

 
Κηφισσός ποταµός, Πηγή:oikoinfo.wordpress.com 

 
Λιθαίος ποταµός, Τρίκαλα (Πηγή: greenagenda.gr 

Περιπτώσεις εφαρµογής 
Αποκάλυψη υπογειοποιηµένων ποταµών και ρεµάτων. 

Αποκατάσταση του εγκιβωτισµένου πυθµένα και των πρανών µε φυσικά 
υλικά και βλάστηση. 

Αύξηση της έκτασης της ζώνης πληµµύρας. 
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2.2.2 Αειφόρα συστήµατα διαχείρισης οµβρίων (ΑΣΔΟ) 
Στις πόλεις, οι δοµηµένες επιφάνειες και τα σκληρά µη διαπερατά 
υλικά, δεν επιτρέπουν στα όµβρια ύδατα να διοχετευτούν µε φυσικό 
τρόπο στους επιφανειακούς και τους υπόγειους υδροφορείς. Καθώς η 
ένταση των βροχοπτώσεων αυξάνεται λόγω της κλιµατικής αλλαγής, οι 
συµβατικοί αγωγοί οµβρίων, αποτυγχάνουν όλο και συχνότερα να 
προστατέψουν τις πόλεις από τις πληµµύρες. 

Τα Αειφόρα Συστήµατα Διαχείρισης Οµβρίων (ΑΣΔΟ) αξιοποιούν φυσικά 
στοιχεία και διεργασίες για την αντιµετώπιση των πληµµυρών και της 
ρύπανσης των υδάτων λαµβάνοντας υπόψη την ποσότητα και την 
ποιότητα του νερού, και τη βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα) της 
περιοχής. Περιλαµβάνουν δίκτυα µεταφοράς που επιβραδύνουν την 
απορροή πριν φθάσει στους υδάτινους αποδέκτες, φυσικές λεκάνες 
αποθήκευσης και κατάλληλες φυτεύσεις, ώστε το νερό να διηθείται στο 
έδαφος, να προσλαµβάνεται από τη βλάστηση, και να εξατµίζεται. 

 
Αειφόρα Συστήµατα Διαχείρισης Οµβρίων (Πηγή: www.moreland.vic.gov.au) 

Τα ΑΣΔΟ αποτελούνται από αλληλοσυµπληρούµενα στοιχεία  για τη 
διαχείριση, εξυγίανση και αξιοποίηση των οµβρίων που µπορούν να 
ενταχθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τη λειτουργία τους. 
• Στοιχεία ελέγχου στην περιοχή της βροχόπτωσης: Συγκέντρωση του 
βρόχινου νερού και διευκόλυνση της χρήσης του σε ένα κτίριο ή στο 
τοπικό περιβάλλον, (πχ συλλογή βρόχινου νερού, φυτεµένα δώµατα, 
υδατοπερατές επιφάνειες). 

• Στοιχεία κατείσδυσης: Διευκόλυνση της κατείσδυσης του νερού στο 
έδαφος συχνά σε συνδυασµό µε την προσωρινή του αποθήκευση 
πριν την αργή του διήθηση στο έδαφος. (πχ λεκάνες διήθησης, 
κήποι βροχής κλπ). 
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• Στοιχεία µεταφοράς: Μεταφορά του νερού προς τα στοιχεία 
αποθήκευσης και κατά περίπτωση έλεγχος της ροής και καθαρισµός  
(πχ κανάλια, ρυάκια κλπ) 

• Στοιχεία αποθήκευσης: Έλεγχος της ροής και του όγκου του νερού, 
µε αποθήκευση και βραδεία αποµάκρυνση. Παράλληλα µπορεί να 
επιτευχθεί και καθαρισµός (λιµνοδεξαµενές, τεχνητοί υδροβιότοποι 
κλπ).  

• Στοιχεία εξυγίανσης. Αποµάκρυνση των ρύπων από το νερό, π.χ. µε 
τη βοήθεια της βλάστησης. 
 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν διαφορετικές ΛΒΟ που µπορούν να 
λειτουργήσουν είτε σε συνδυασµό είτε µεµονωµένα. 

  
Πηγή: www.jbaconsulting.com Πηγή: geomeletitiki.gr 

Πλεονεκτήµατα 

• Mειώνουν την ένταση των πληµµυρών που οφείλονται στην 
αστικοποίηση.  

• Διευκολύνουν την αξιοποίηση του βρόχινου νερού κοντά στο 
σηµείο εκδήλωσής του.  

• Περιορίζουν τη ρύπανση του νερού.  
• Αποτελούν καταφύγια και οικοτόπους άγριας ζωής. 
• Βελτιώνουν το µικροκλίµα µέσω της εξάτµισης και της 
εξατµισοδιαπνοής. 

• Εµπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς 
• Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 

Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

Η αποτελεσµατικότητα των ΑΣΔΟ να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο 
πληµµύρας και να βελτιώσουν την ποιότητα του νερού αυξάνεται όσο 
εκτενέστερη είναι η χρήση τους στις αστικές υποδοµές. 

Η αποτελεσµατική εφαρµογή τους απαιτεί το συντονισµό διαφορετικών 
φορέων και µονάδων διοίκησης (περιβάλλοντος, αστικού σχεδιασµού, 
τεχνικών έργων κλπ). 
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2.2.3 Κήποι βροχής 
Ως κήποι βροχής θεωρούνται µικρές κοιλότητες εδάφους οι οποίες 
συγκρατούν και φιλτράρουν τα νερά που προέρχονται από τη βροχή και 
απορρέουν από τις στέγες κτιρίων και οικιών καθώς και  τους δηµόσιους 
χώρους που καλύπτονται µε σκληρά υλικά. 
Χρησιµοποιούνται για να µειώσουν την ταχύτητα απορροής µιας 
βροχόπτωσης και για να συγκρατήσουν ή να φιλτράρουν το βρόχινο 
νερό. 
Μπορεί να αποτελούν κανονικά σχεδιασµένους κήπους, των οποίων η 
βλάστηση χρησιµοποιεί το νερό για τις ανάγκες της άρδευσης, ενώ 
ταυτόχρονα µειώνει τα µικροσωµατίδια και τη ρύπανση της 
ατµόσφαιρας. 
Μπορεί επίσης να είναι καλυµµένοι µε χαλίκι, να περιέχουν άµµο ή 
άλλα υλικά που φιλτράρουν το νερό. 
Ανάλογα µε το σηµείο όπου εγκαθίστανται αποτελούνται από: 
• Μια βυθισµένη περιοχή ( λεκάνη συγκράτησης).  
• Το υπόγειο σύστηµα φιλτραρίσµατος και κατακράτησης του νερού 
που αποτελείται από στρώση άµµου και χαλικιού. 

• Τη βλάστηση. 
• Το σύστηµα εισροής και εκροής του επιφανειακού νερού.  
• Το σύστηµα εκροής του υπόγειου φιλτραρισµένου νερού  και 
παροχέτευσής του στο κοινόχρηστο δίκτυο  
 

 

              Πηγή: https://greenworkspc.com/ourwork/oregon-city-warner-milne-rain-garden 
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Πλεονεκτήµατα 

• Μείωση της έντασης µιας πληµµυρικής απορροής. 
• Συγκράτηση-αποθήκευση  µέρους του νερού µιας βροχόπτωσης 
στην επιφάνεια και στο έδαφος. 

• Ρύθµιση του κύκλου του νερού στην πόλη. 
• Φιλτράρισµα και απορρόφηση ρύπων  µέσω της βλάστησης και 
του εδάφους. 

• Ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 
• Βελτίωση του µικροκλίµατος. 
• Έλεγχος της διάβρωσης. 
• Συµβολή στην πολιτική προστασία. 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
• Αύξηση της αξίας των ακινήτων στην περιοχή εγκατάστασης . 

 
Πηγή: https://www.urbangardensweb.com/ 
2010/01/29/rain- gardens-for-small-urban-spaces/ 

 
Πηγή:RegoPark, Queens by NYC Water 

Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 
• Επιλογή φυτικού υλικού κατάλληλου και ανθεκτικού τόσο σε 
συνθήκες πληµµύρας όσο και στην ξηρασία και τους ρύπους στις 
πόλεις. 

• Συγκράτηση περιορισµένων ποσοτήτων νερού. 
• Ανάγκη συντήρησης της βλάστησης. 

 
 

Περιπτώσεις εφαρµογής 
• Σε δηµόσιους χώρους πρασίνου  
• Σε ιδιωτικούς κήπους 
• Δίπλα σε δρόµους και  πεζοδρόµια µέσα στην πόλη σε µορφή 
γραµµικών παρτεριών 

• Περιαστικά,δπλα σε αυτοκινητόδροµους σαν µεγάλες επιµήκεις 
τάφροι ή και σαν κανονικοί κήποι. 
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2.2.4 Διαπερατές – Πορώδεις επιφάνειες 

Είναι επιφάνειες που επιτρέπουν την διαχείριση-άµβλυνση των 
επιπτώσεων από τις αστικές πληµµύρες, µέσω της συγκράτησης και 
απορρόφησης του νερού στο υπόστρωµά τους ( έως και 97mm/h). 

Έτσι είτε συγκρατούνται στο έδαφος εφόσον επαρκεί η υδατοϊκανότητά 
του, είτε οδηγούνται στο δίκτυο όµβριων έχοντας ήδη µειώσει την 
ταχύτητα της πληµµυρικής απορροής στον αστικό ιστό. 

Αποτελούν µια οικολογική προσέγγιση στην επιφανειακή επίστρωση 
δηµόσιων χώρων, πεζοδροµίων, χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων κλπ. 

Ανάλογα µε την κατασκευή και το υλικό διακρίνονται σε : 

ü Διαπερατά πλακόστρωτα  
ü Διάτρητα πλαστικά ή τσιµεντένια πλέγµατα , ανάµεσα στα οποία 
τοποθετείται  άµµος , χαλίκι , χλοοτάπητας κ.α. 

ü Πορώδες σκυρόδεµα ή πορώδης άσφαλτος. 
ü Επιστρώσεις µε άµµο, χαλίκι, βότσαλο κλπ. 

 

 

Πηγή:https://www.researchgate.net/figure/a-Normal-

and-Porous-Asphalt-NAPA-2012-b-Porous-Concrete-

Hall-2012_fig1_262567315 

 
 
Πηγή:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=170
55600 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Μείωση της έντασης µιας πληµµυρικής απορροής. 
• Αποστράγγιση – διήθηση του νερού στο έδαφος. 
• Απορρόφηση - αποθήκευση σηµαντικής  ποσότητας του νερού 

µιας βροχόπτωσης στο έδαφος. 
• Ρύθµιση του κύκλου του νερού στην πόλη. 
• Παγίδευση και φιλτράρισµα των  ρύπων του νερού που 
καταλήγουν στις επιφάνειες της πόλης.   

• Βελτίωση του µικροκλίµατος. 
• Συµβολή στην πολιτική προστασία. 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 
• Αύξηση της αξίας στην περιοχή εγκατάστασης και βελτίωση της 
εικόνας του αστικού περιβάλλοντος. 



 

34 
  

Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

• Σχετικά µικρό ποσοστό διαθέσιµης έκτασης προς εφαρµογή στις 
πόλεις 

• Προτείνεται η ανάλυση του εδάφους που θα εγκατασταθούν 
• Μικρή µείωση της αποτελεσµατικότητας µε την πάροδο του 
χρόνου 

 

 

 
Τυπική διατοµή διαπερατού υλικού (SourceQSmith 2009) 
Πηγή:http://vwrrc.vt.edu/swc/NonPBMPSpecsMarch11/VASWMBMPSpec7PERMEABLEPAVEMENT.htm
l 
Περιπτώσεις εφαρµογής 

• Πεζόδροµοι , πεζοδρόµια  
• Περιπατητικές διαδροµές 
• Ποδηλατόδροµοι 
• Πλατείες , τµήµατα πάρκων ή παιδότοπων. 
• Ιδιωτικοί χώροι, αυλές, χώροι στάθµευσης. 

 
 

 
 

Πορώδεις πλάκες µε χλοοτάπητα, Πηγή:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2809465 
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2.3 Αστική γεωργία και κοµποστοποίηση 
2.3.1 Αστική Γεωργία 
Στους τρόπους – µεθόδους  εισαγωγής  της λειτουργίας των 
οικοσυσυστηµάτων στην πόλη, συγκαταλέγεται και η Αστική Γεωργία. 
Ο όρος περιγράφει την παραγωγή, διανοµή και εµπορία τροφίµων  σε 
συγκεκριµένους χώρους της πόλης , είτε ακόµη και περιαστικά. 
Σε πολλές περιπτώσεις δίνει λύσεις διατροφής σε οικονοµικά ευάλωτες 
οµάδες ή σε περιόδους κρίσεων. 
Προσφέρει επίσης σαν θεσµός την δυνατότητα παροχής τροφίµων µέσα 
ή κοντά στα αστικά κέντρα µε συνέπεια την προσαρµογή στους στόχους 
της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Η Αστική Γεωργία απαντάται στις παρακάτω µορφές: 

• Δηµοτικοί ή κοινοτικοί λαχανόκηποι 
• Αστικοί δενδρόκηποι ανεξάρτητοι ή ενσωµατωµένοι σε πάρκα και 
πλατείες. 

• Κήποι σε εγκαταλλειµένους ή ακάλυπτους  χώρους . 
• Παραγωγικοί κήποι σε φυτεµένα δώµατα ή σε κάθετες φυτεύσεις. 
• Κήποι σε µη οικοδοµηµένες ή µη οικοδοµήσιµες ιδιοκτησίες  
εντός αστικού ιστού. 

• Σχολικοί δενδρόκηποι ή λαχανόκηποι.  
 

 

 

 

Πηγή: Urban-Farming-roof-in-the-US-Source-Gunter-Mann 
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Πλεονεκτήµατα 

• Αύξηση της βιοποικιλότητας 
• Μείωση της διάβρωσης των εδαφών 
• Απορρόφηση και διείσδυση του νερού των βροχοπτώσεων 
• Βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα  
• Μείωση του φαινόµενου της αστικής θερµικής νησίδας 
• Χρήση των προϊόντων της κοµποστοποίησης από τα υπολλείµατα 
των κήπων αλλά και όσων προέρχονται από τις γύρω κατοικίες 

• Επαφή του κοινού και των παιδιών µε την διαδικασία της 
καλλιέργειας  τροφίµων και την αγροτική εµπειρία 

• Ενίσχυση οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού 
 

 
                Δηµοτικός Λαχανόκηπος στην Κοπεγχάγη 
Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

ü Απαιτείται συνεχής και υπεύθυνη συντήρηση των χώρων 
παραγωγής, ώστε να µη δηµιουργούνται εικόνες εγκατάλειψης. 

ü Προσδιορισµός, σχεδιασµός και διάθεση των κατάλληλων χώρων 
για αστική γεωργία. 

ü Θεσµική κατοχύρωση του ρόλου της αστικής γεωργίας. 
ü Εξέταση των συνθηκών σε προτεινόµενους χώρους, από άποψη 
ρύπανσης, ηλιακής επάρκειας, προστασίας από ανέµους. 
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Πηγή:https://inhabitat.com/americas-first-urban-agrihood-feeds-2000-households-for-free/ 

Michigan-Urban-Faming-Initiative-Drone-Shot-889x666 
Περιπτώσεις εφαρµογής 

• Κενοί – ακάλυπτοι χώροι  
• Ταρατσόκηποι 
• Σχολικοί κήποι  
• Πάρκα ή πλατείες  
• Άλλοι δηµόσιοι χώροι 
• Ιδιωτικοί κήποι και µπαλκόνια 
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2.3.2 Κοµποστοποίηση 
Οι αστικοί πληθυσµοί καταναλώνουν το 75% των φυσικών πόρων σε 
παγκόσµια κλίµακα και είναι υπεύθυνοι για το 50% των παραγόµενων 
στερεών και υγρών αποβλήτων. Η ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση 
όσο το δυνατό µεγαλύτερου µέρους αυτών αποτελεί κρίσιµο  στόχο.  

Η κοµποστοποίηση, ή αλλιώς η θερµόφιλη βιοαποικοδόµηση οργανικών 
υλικών, είναι η φυσική διαδικασία  σταθεροποίησης και ανακύκλωσης 
του οργανικού τµήµατος των στερεών αποβλήτων µε παράλληλη µείωση 
του όγκου τους. Το προϊόν που παράγεται (κοµπόστ) χρησιµοποιείται 
για τον εµπλουτισµό των εδαφών µε οργανική ουσία και θρεπτικά 
συστατικά.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 3-6 µήνες ή και παραπάνω (ανάλογα µε 
την πρώτη ύλη) και µπορεί να γίνει είτε σε σειράδια, είτε σε 
εγκιβωτισµένο σύστηµα.  

 
Φωτογραφία Σ. Καβασίλης 

Πλεονεκτήµατα 

• Εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας  
• Μείωση του όγκου και του βάρους αποβλήτων  
• Εξουδετέρωση δυσάρεστων οσµών. 
• Θανάτωση παθογόνων και σπόρων ζιζανίων.  
• Βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους. 
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Μειονεκτήµατα – Ζητήµατα προς εξέταση 

Απαιτείται ο διαχωρισµός των οργανικών στερεών αποβλήτων στην 
πηγή που προϋποθέτει την ενηµέρωση, τη συνεργασία και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών.   

Οι εφαρµογές κοµποστοποίησης µεγάλης κλίµακας απαιτούν 
εκτεταµένες εγκαταστάσεις που θα πληρούν όλους τους 
περιβαλλοντικούς όρους λειτουργείας.  

Οποιοδήποτε µίγµα στερεών οργανικών υλικών προσφέρεται για 
κοµποστοποίηση αρκεί η περιεκτικότητά του σε ξηρή οργανική ουσία 
να είναι άνω του 20%. Σηµαντική παράµετρος που πρέπει να ελεγχθεί, 
είναι ο λόγος άνθρακα προς αζώτο (C/N) µε πλέον ευνοϊκή τιµή το 30-
35.  

Για την οξυγόνωση του σωρού και τον έλεγχο της θερµοκρασίας 
γίνονται κατά µέσο όρο 3-5 αναστροφές του υλικού.   

Ο σωρός κοµποστοποίησης πρέπει να προστατεύεται από την έντονη 
ηλιοφάνεια, λόγω εξάτµισης της υγρασίας, καθώς και από τις 
υπερβολικές βροχοπτώσεις.  
 

 

 
Κοµποστοποίηση σε σειράδια(Φωτογραφία: Σ. 
Καβασίλης) 

 
Οικιακή κοµποστοποίηση 

Περιπτώσεις εφαρµογής 
Οικιακή κοµποστοποίηση µε χρήση οικιακών κάδων κοµποστοποίησης 
ή ιδιοκατασκευών. Αποτελεί εύχρηστη εφαρµογή χαµηλού κόστους. 

Δηµοτική κοµποστοποίηση: δηµοτικές ή διαδηµοτικές µονάδες 
κοµποστοποίησης οργανικών υλικών που προέρχονται είτε από 
ιδιωτικούς χώρους (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) είτε από εργασίες 
συντήρησης πρασίνου δηµόσιων χώρων.    

 

 

 

 

 



03. 
Ενδιαφέρουσες 
εφαρμογές 
ΛΒΟ & ΠΥ
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3.Ενδιαφέρουσες εφαρµογές ΛΒΟ και ΠΥ 
3.1 Πάρκο Τσέπης, Μεταξουργείο, Δήµος Αθηναίων 

Στο Μεταξουργείο κατασκευάστηκε πάρκο τσέπης έκτασης 365 m2 µε 

βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονοµίας. Η 

κατασκευή του πάρκου βασίστηκε στην αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

και της κυκλικής οικονοµίας. Το σύνολο του χώµατος και των 

χονδρόκοκκων υλικών που προήλθαν από τις χωµατουργικές εργασίες 

ανακυκλώθηκαν στο χώρο. Η εισαγωγή γόνιµου εδάφους ήταν ελάχιστη 

και κύρια χρησιµοποιήθηκε κοµπόστ φυτικής προέλευσης. Οι διάδροµοι 

διαστρώθηκαν µε χαλίκι ώστε να περιοριστεί η χρήση σκληρών υλικών και 

να δεσµεύεται στο πάρκο το σύνολο του νερού της βροχής. Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε ανακυκλωµένο ξύλο. Ο φωτισµός γίνεται µε αυτόνοµα 

φωτοβολταϊκά, µε στόχο την µείωση της φωτορύπανσης. Κατά τις πρώτες 

ώρες φωτίζουν 100% έπειτα για 4 ώρες 80% και µετά λειτουργούν ως 

φωτισµός ασφαλείας µε 25% έως το πρωί. 

 

Ο σχεδιασµός των φυτεύσεων έγινε µε στόχο: 

Την αισθητική αναβάθµιση του χώρου και η επίτευξη συνεχούς 

ανθοφορίας. 
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Την κλιµατική αναβάθµιση, µειώνοντας τις θερµοκρασίες και 

προσφέροντας δροσισµό. 

Την αύξηση της βιοποικιλότητας. 

Την αξιοποίηση των όµβριων υδάτων µε Σύστηµα Αειφόρου Διαχείρισης 

Οµβρίων τόσο του χώρου όσο και του γειτονικού πεζόδροµου.  

Την δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα. Υπολογίστηκε ότι η δέσµευση CO2, 

τον πρώτο χρόνο είναι άνω των 70 κιλών ενώ µε την ανάπτυξη των φυτών 

και των δέντρων το δέκατο χρόνο θα ξεπεράσει τα 127,5 κιλά ανά έτος. 

 

3.2 Φυτεµένα δώµατα, Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, Καλλιθέα 

 

Το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος – ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε, 

τον Μάιο του 2016. Φιλοξενεί την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Εθνική 

Βιβλιοθήκη και ένα πρότυπο µεσογειακό υπερτοπικό πάρκο συνολικής 

έκτασης 210.000 m2, µε χωµάτινα µονοπάτια, που συνεχίζεται πάνω από 

τα κτίρια, σε φυτεµένα δώµατα συνολικής έκτασης 17.000 m2. Στις 

φυτεύσεις χρησιµοποιήθηκαν µεσογειακά φυτά χαµηλών απαιτήσεων. 

Παράλληλα γίνεται συλλογή βρόχινου νερού, επαναχρησιµοποίηση του 

νερού άρδευσης και παραγωγή και χρήση κόµποστ.  
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3.3. Δηµοτικός Λαχανόκηπος στο Μαρούσι Αττικής 

Η παρέµβαση ξεκίνησε το 2012, στο Δήµο Αµαρουσίου Αττικής σε έναν 

εγκαταλειµµένο  χώρο που χρησιµοποιούνταν ως χώρος διάθεσης 

απορριµµάτων. Δηµιουργήθηκαν 40 ξεχωριστά τεµάχια των 25 m2 και 

παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες µε βάση κοινωνικά, κυρίως, κριτήρια. 

Στους στόχους του έργου συµπεριλαµβάνονται: 

• Η δηµιουργία αστικού πρασίνου σε έναν δηµόσιο παραµεληµένο 

χώρο 

• Η παραγωγή φρέσκων  τροφίµων στον Λαχανόκηπο µε βιολογικές 

µεθόδους 

• Η συµµετοχή στην ενίσχυση της αυτάρκειας ορισµένων 

νοικοκυριών σε τρόφιµα 

• Η δηµιουργία υποδοµής η οποία συγκρατεί το νερό  και  µειώνει 

την διάβρωση του εδάφους. 

• Η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των πολιτών µε την ενασχόληση 

της  παραγωγή τροφίµων σε αστικό χώρο 

• Η εκπαίδευση παιδιών και πολιτών όσον αφορά την πρωτογενή 

παραγωγή (γεωργία). 

• Η ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην περιοχή. 

 

 
Πηγή :https://una.city/nbs/athens/private-vegetable-and-fruit-gardening-marousi 
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3.4 Τεχνητός υδροβιότοπος από επεξεργασµένα βιοµηχανικά 
λύµατα, Σχηµατάρι, Βοιωτίας 
 

 

Στις βιοµηχανικές εγκαταταστάσεις µονάδας παραγωγής αναψυκτικών και 

χυµών στο Σχηµατάρι, έχει κατασκευαστεί τεχνητός υδροβιότοπος που 

τροφοδοτείται µε το νερό από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού. 

Το ΒΟD στην έξοδο της εγκατάστασης µειώνεται ώστε να είναι ιδανικό για 

άρδευση. Έγινε εγκατάσταση υδροχαρών φυτών όπως νούφαρα, πάπυρος 

και είδη καλαµιών. Η πανίδα επελέγη έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία στο 

σύστηµα και µην υπάρχει προβλήµατα µε κουνούπια.  

 

3.5 Ανάπλαση της οδού 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη µε 
µεθόδους οικολογικής διαχείρισης όµβριων υδάτων – Δηµιουργία 
κήπων βροχής. 

 

Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Εδαφικής 

συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. 

Η µελέτη είχε σαν στόχο την οικολογική διαχείριση των όµβριων υδάτων 

µε την ενσωµάτωση των τεχνικών της οικολογικής διαχείρισης στο 

σχεδιασµό της οδού, τη µείωση της ποσότητας και της ταχύτητας των 
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επιφανειακών υδάτων απορροής και την αισθητική και λειτουργική 

αναβάθµιση της οδού. Περιελάµβανε: 

• Τη συλλογή και τον καθαρισµός των οµβρίων υδάτων. 

• Την προστασία από πληµµυρικά φαινόµενα. 

• Τη δηµιουργία κατασκευών µε αρχιτεκτονική ποιότητα. 

• Τη χρησιµοποίηση µε δηµιουργικό τρόπο του φυτικού υλικού. 

• Το µειωµένο κόστος κατασκευής και συντήρησης. 

• Την αποδοχή από το κοινό. 

• Την προβολή ενός οικολογικού µοντέλου που θα αποτελέσει 

πρότυπο για τη µελλοντική ανάπτυξη. 

• Την ανάδειξη γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού. 

• Τη βελτίωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της. 

• Τη διαπλάτυνση των υφιστάµενων στενών πεζοδροµίων µε 

ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών για τους πεζούς. 

• Τις κατά µήκος φυτεύσεις. 

• Τη βελτίωση και συµπλήρωση του υπάρχοντος αστικού εξοπλισµού. 

Μετά από µελέτη της περιοχής εφαρµογής, επελέγη η µέθοδος του 

παρτεριού βιοκατακράτησης σε 6 ήδη υπάρχοντα παρτέρια. Υπολογίστηκε 

ότι η ικανότητα κατακράτησης νερού µε την προτεινόµενη δοµή ανέρχεται 

στα 0,525 m³/m². 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των υδρολογικών στοιχείων της έκτασης και τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων, αυτά µπορούν να 

καλύψουν το 8,3% της συνολική παροχής αιχµής. 

Από άποψη απορρύπανσης τα 6 συστήµατα προβλέπεται να καλύψουν το 

8,3% περίπου της συνολικής έκτασης. 
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Σχηµατική αναπαράσταση της λειτουργίας των παρτεριώνβιοκατακράτησης 
(Από:  Σωτηριάδης 2014 ) 
 
 

 

 

Κατασκευαστική λεπτοµέρεια (τοµή) και παρτέρι βιοκατακράτησης. (Σωτηριάδης 2014) 

 
Εικόνες από την τελική διαµόρφωση και φύτευση των παρτεριών 
Πηγή:https://waterforthecity.net/system/uploads/ckeditor/attachments/5/04_Thes
salonikiMunicipality_INGREECI_RainGardens.pdf 
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4.Θεσµικά και χρηµατοδοτικά εργαλεία 

4.1 Διεθνείς και εθνικές συµφωνίες και πολιτικές 

Η χρήση των Πράσινων Υποδοµών (ΠΥ)  και των Λύσεων Βασισµένων 

στο Οικοσύστηµα (ΛΒΟ) για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

προωθείται στο πλαίσιο διεθνών συµφωνιών και πολιτικών που αφορούν 

το κλίµα, τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και την προστασία από 

καταστροφές.  

Η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Κλίµα (2019) έφερε στο 

προσκήνιο τις ΛΒΟ µε στόχο την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η Συµµαχία ΛΒΟ (NBS Coalition),υπό την 

ηγεσία της Κίνας και της Νέας Ζηλανδίας, µε τη συµµετοχή πάνω από 70 

κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τοµέα, της κοινωνίας των πολιτών, διεθνών 

οργανισµών  και τη συνδροµή 200 πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών 

από όλο τον κόσµο, εισήγαγε στο µανιφέστο για το κλίµα (Climate 

Manifesto),ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των οικοσυστηµάτων. 

(https://www.unep.org/nature-based-solutions-climate). 

Άλλες διεθνείς συµφωνίες και πρωτοβουλίες υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την αειφόρο 

ανάπτυξη του που αφορούν ΛΒΟ και ΠΥ είναι η συνδιάσκεψη για την 

αντιµετώπιση της ερηµοποίησης (UN Convention to Combat 

Desertification, UNCCD), η συνθήκη Ramsarγια τους υδροβιότοπους 

(Ramsar Convention on Wetlands) και η Παγκόσµια Πλατφόρµα για την 

µείωση των κινδύνων από καταστροφές (Global Platform for Disaster Risk 

Reduction). Σε όλες αυτές τις διεθνείς συµφωνίες αναγνωρίζεται ο ρόλος 

των οικοσυστηµάτων για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις καταστροφές και την κλιµατική αλλαγή.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συνθήκης του Παρισιού και 

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας (European Green Deal), έχει θέσει 

φιλόδοξους στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη 

µετάβαση σε µια κλιµατικά ουδέτερη κοινωνία:  
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• Περιορισµό τουλάχιστον κατά 40% (µε στόχο το 55%) των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990) 

• Συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε ποσοστό 

τουλάχιστον 32% στο ενεργειακό µείγµα. 

• Εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον 32,5%.  

Παράλληλα η ΕΕ, φιλοδοξώντας να αποκτήσει ηγετικό ρόλο σε θέµατα 

προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης βιώσιµων και ανθεκτικών 

κοινωνιών, προωθεί πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας στις ΛΒΟ µε 

επιµέρους στόχους: 

ü τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις ΛΒΟ σε πολιτικό 

επίπεδο 

ü την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής κοινότητας έρευνας και 

καινοτοµίας για τις ΛΒΟ 

ü την ανάπτυξη γνώσεων και δεδοµένων για τις ΛΒΟ 

ü την ευρεία εφαρµογή, υιοθέτηση και διεύρυνση καινοτόµων 

ΛΒΟ 

ü τη µαζική εφαρµογή (mainstream) των ΛΒΟ σε διεθνές επίπεδο 

Πολιτικές ΛΒΟ και ΠΥ περιλαµβάνονται στις στρατηγικές της ΕΕ:  

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία (European Green Deal) 

• Στρατηγική για τη Βιοοικονοµία (Bioeconomy strategy) 

• Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα το 2030 (Biodiversity strategy 

for 2030) 

• Στρατηγική για τα δάση (Forest strategy) 
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Σε εθνικό επίπεδο ενδιαφέρον σε σχέση µε τις ΛΒΟ και ΠΥ 

παρουσιάζουν: 

• Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή 

(2014). 

• Η Εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα (ΦΕΚ 42/Α/2019) 

 

4.2 Χρηµατοδότηση προγραµµάτων και έργων ΛΒΟ και ΠΥ 

Το Πρόγραµµα LIFE είναι το σηµαντικότερο χρηµατοδοτικό 

εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 

Κλίµα. Για την προγραµµατική  περίοδο 2021-2027, ο προϋπολογισµός 

του προβλέπεται να παρέχει οικονοµική στήριξη ύψους €5,432 δις,  σε 

δύο πεδία και τέσσερα υποπρογράµµατα: 

Πεδίο Περιβάλλον 2021 

• Υπο-πρόγραµµα Φύση και Βιοποικιλότητα 

• Υπο-πρόγραµµα Κυκλική Οικονοµία και Ποιότητα Ζωής 
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Πεδίο Δράση για το Κλίµα 2021 

• Υπο-πρόγραµµα Μετριασµός και Προσαρµογή στην Κλιµατική 

Αλλαγή 

• Υπο-πρόγραµµα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας 

Το πρόγραµµα Horizon 2020 αποτέλεσε το µεγαλύτερο µέχρι σήµερα 

πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας της ΕΕ, µε προϋπολογισµό ύψους 

σχεδόν 80 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τα έργα που σχετίζονται 

µε ΛΒΟ στο Horizon 2020 χρηµατοδοτήθηκαν µε  282 εκ.  

Το πρόγραµµα Horizon Europe (2021-2027) είναι η συνέχεια του 

Horizon 2020. Ο προτεινόµενος συνολικός είναι 94,1 δισ. € και ο 

σχεδιασµός του περιλαµβάνει τρεις πυλώνες: (I) Ανοικτή επιστήµη, (II) 

Παγκόσµιες προκλήσεις και ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, (III) 

Ανοικτή καινοτοµία. Στον τοµέα κλίµα-ενέργεια-µεταφορές ο 

προτεινόµενος προϋπολογισµός είναι 15 δις €. 

Σε εθνικό επίπεδο, η στήριξη έργων ΛΒΟ και ΠΥ προέρχεται κυρίως 

από το Πράσινο Ταµείο, και το πρόγραµµα ΕΣΠΑ.  

Το Πράσινο Ταµείο(ΠΔ 26/2019 (ΦΕΚ)είναι Νοµικό Πρόσωπο 

Δηµοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης µέσω της 

προστασίας του περιβάλλοντος µε τη διαχειριστική, οικονοµική, τεχνική 

και χρηµατοπιστωτική υποστήριξη προγραµµάτων, µέτρων, παρεµβάσεων 

και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η στήριξη 

της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του 

δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος µέσω της διοίκησης, διαχείρισης 

και αξιοποίησης των Πράσινων και λοιπών Πόρων, που προέρχονται από 

περιβαλλοντικούς φόρους, τέλη περιβαλλοντικών ζηµιών, κ.λ.π., όπως 

αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) αποτελεί 

το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας µε τη συνδροµή 

πόρων που προέρχονται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία 

(ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική χρηµατοδότηση για την 

περίοδο 2021-2027 εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 26,2 € και στον τοµέα 

περιβάλλον – κλιµατική αλλαγή έχει προταθεί να διατεθούν 3,6 δις €.  
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