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LIFE και ΠΟΛΕΙΣ 





ΘΕΣΜΙΚΑ 

-Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει εξαιρετικά οργανωμένη 

υπηρεσία που αφορά στα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα

-Το «Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» ανήκει 

στο Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και 

Αξιοποίησης Πόρων και ανήκει απευθείας στον 

Γενικό Γραμματέα 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Πολιτικός Προϊστάμενος: Γεώργιος Πατούλης, Δήμαρχος

Προϊστάμενος: Γεώργιος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας

Επικεφαλής Γραφείου Προγραμματισμού: Δημήτριος Αμίτσης, Χημ. Μηχανικός

Προσωπικό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: 

Νικόλαος Θυμάκης-Γεωπόνος MSc 

Στέργιος Χοχλιούρος- Γεωπόνος Ph D

Αθανάσιος Μερκούρης-Γεωπόνος MSc

Άννα Κουτρούλη –Γεωλόγος MsC , υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ



Με δεδομένο ότι «εμπλέκονται» κυρίως 

Γεωτεχνικοί…

…είναι απόλυτα σαφές ότι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και 
η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ είναι προτεραιότητες 
για τον ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Έτσι, ενώ την περασμένη 10ετία, ο Δήμος 
συμμετείχε σε μόνο ένα LIFE , την τρέχουσα, 
έχει ήδη 2 και έχει κατέβει σε πολλές προτάσεις. 



Γνωριμία με το Δήμο μας 

Ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται στον βόρειο-ανατολικό τομέα της Αττικής

Συνολική έκταση: 13,5 km²                                                             72.133 κάτοικοι



-Ο Δήμος μας έχει υπογράψει το Σύμφωνο των 

Δημάρχων για την Ενέργεια και την Κλιματική 

Αλλαγή (Covenant of  Mayors) (Mayors Adapt) 

-Είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού 

Δικτύου Υγειών Πόλεων και του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (W.H.O) 



Θεωρούμε πως εκτός από τα «μεγάλα», η ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται 

στα «μικρά» στη γειτονιά , την καθημερινότητα..

THINK GLOBAL-ACT LOCAL



LIFE HISTORY…

Με όλα αυτά τα εργαλεία, την πολιτική προσέγγιση , 

το στελεχιακό δυναμικό και τις σύγχρονες 

προκλήσεις…

…όλα  οδηγούν στο LIFE! 



IDEMS (Integration & Development of  

Environmental Management Systems)

Το έργο αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης με συστήματα 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και προϋπολογισμού, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ειδικές απαιτήσεις 
μιας τοπικής αρχής για την υιοθέτηση ενός Σχεδίου 
Αστικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Χρηματοδότηση Προγράμματος: LIFE

Χρονική Περίοδος: Οκτώβριος 2005 – Μάιος 2009



Μπαίνοντας στην τρέχουσα 10ετία, προχωρήσαμε ένα 

βήμα παραπέρα…

RECYCLING@HOME

LIFE/ENV/GR 000950



ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 



Βασικά στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2012-2015 (μετά από modification 

request πήγε και λίγο το 2016). 

EU ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 272.000 EURO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 40 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 1 ΣΧΟΛΕΙΟ, 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ



Τι κάναμε ακριβώς…



Που βασιστήκαμε…



Προβλήματα που παρουσιάστηκαν 

-Αρχικά το πρόγραμμα είχε πάρει η ΔΕΑΔΑ . Μετά το κλείσιμό της, 
έπρεπε να μεταφερθεί το πρόγραμμα στο Δήμο Αμαρουσίου

-Ήμασταν σε περίοδο Capital Controls. Με δεδομένο ότι ήταν ο 
Δήμος Αμαρουσίου coordinator , έπρεπε να βρεθεί τρόπος να 
πάρουν τα χρήματα κατευθείαν οι εταίροι

-Αλλαγή στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας λόγω 
δικαστικής απόφασης (προβλήματα). 

-Αλλαγές στις Δημόσιες Συμβάσεις και Έργα. Αλλαγές και 
αναπροσαρμογές σε υπηρεσίες για το πρόγραμμα. 

-ΛΥΣΕΙΣ δόθηκαν τόσο πολιτικά όσο και μεταξύ των εταίρων. 



Νέο Πρόγραμμα

LIFE17_GIC_GR_000029



Οι Εταίροι 



Βασικά Στοιχεία 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2018-2021

EU ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 153.000 EURO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 73 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΩΡΟΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Στόχοι

1. Προσδιορισμός του ρυθμού αλλαγής του κλίματος στις περιοχές μελέτης και
ποσοτικοποίηση της επίδρασης του αστικού πρασίνου στο κλίμα των πόλεων

2. Εκτίμηση της φυτικής ποικιλότητας (αυτοφυή φυτά, βλάστηση) και
αξιολόγησή της για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των αστικών χώρων πρασίνου σε καλή
κατάσταση με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής



Παλαιότερη εμπειρία στο Biowaste

(LIFE10 ENV/GR/000605)

η εμπειρία έδειξε ότι ένας Δήμος ΜΠΟΡΕΙ ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα να το επεκτείνει σε όλη του 

την έκταση και να αποτελέσει καλό παράδειγμα 

πρακτικής για όλη την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο 

συμβαίνει με το Δήμο Κηφισιάς, και με πολύ 

χαρά και ικανοποίηση βλέπω Δήμους κοντινούς 

να το έχουν εφαρμόσει και να έχουν πάει ένα 

βήμα παραπέρα. 



Διεθνή Εμπειρία

Το σημαντικότερο είναι η ΔΙΚΤΥΩΣΗ με συνεργάσιμους εταίρους .

Παρακολουθώ το GREEN CITY (παγκόσμιο πρόγραμμα του AIPH

http://aiph.org/green-city/ ) και πιστεύω ότι «κουμπώνει» με 

όποιο LIFE έχει α κάνει με χώρους πρασίνου και εφαρμογές Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου. 

http://aiph.org/green-city/


Σημαντικές οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων σε 

διοργανώσεις άλλων προγραμμάτων

AIPH ANNUAL CONFERENCE-NOORJIK HOLLAND 

1st April 2019

HELLENIC GARDEN AS A TOOL OF SUSTAINABILITY IN URBAN 
LANDSCAPE 

A LIFE project in Greece as Best future Practice



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 


