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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



H H Αθήνα και οι άλλες Ελληνικές Αθήνα και οι άλλες Ελληνικές 

πόλεις χαρακτηρίζονται από πόλεις χαρακτηρίζονται από 

σηµαντική κλιµατική µεταβολήσηµαντική κλιµατική µεταβολή..

Η θερµοκρασία του Η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος έχει αυξηθείπεριβάλλοντος έχει αυξηθεί

Η συχνότητα των καυσώνων Η συχνότητα των καυσώνων 

έχει αυξηθείέχει αυξηθεί..έχει αυξηθείέχει αυξηθεί..

Τα διαστήµατα µε υψηλές Τα διαστήµατα µε υψηλές 

θερµοκρασίες έχουν αυξηθείθερµοκρασίες έχουν αυξηθεί..

Η ένταση του φαινόµενου της Η ένταση του φαινόµενου της 

θερµικής νησίδας συνεχώς θερµικής νησίδας συνεχώς 

αυξάνεταιαυξάνεται..

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Στην Αθήνα αλλά και στις άλλες Στην Αθήνα αλλά και στις άλλες 

πόλεις της χώρας, οπόλεις της χώρας, ο αριθµός των αριθµός των 

ωρών σε ένα έτος όπου η ωρών σε ένα έτος όπου η 

θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 

µεγαλύτερη των 37µεγαλύτερη των 37°°C C και 40και 40°°CC,,

αυξάνεται συνεχώς και αυξάνεται συνεχώς και 

διαχρονικά,διαχρονικά, δηµιουργώντας δηµιουργώντας 

σηµαντικά προβλήµατα άνεσης σηµαντικά προβλήµατα άνεσης 

και κατανάλωσης ενέργειας στον και κατανάλωσης ενέργειας στον 

αστικό χώρο.αστικό χώρο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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July 90-04

Στην Αθήνα Στην Αθήνα ο ο αριθµός αριθµός των των ωρών ωρών 

καθώς καθώς και οι και οι βαθµοώρεςβαθµοώρες άνω άνω των των 

3030°°C , C , έχουν αυξηθεί σηµαντικά έχουν αυξηθεί σηµαντικά 

κατά κατά την την περίοδο  περίοδο  19901990--2004, 2004, 

συγκριτικά συγκριτικά µε την µε την περίοδο  περίοδο  19771977--

1989. T1989. Tο ο φαινόµενο είναι φαινόµενο είναι 

στατιστικά σηµαντικό.  στατιστικά σηµαντικό.  

Για τον Για τον Ιούλιο Ιούλιο και και Αύγουστο Αύγουστο η η 

αύξηση είναι περίπουαύξηση είναι περίπου 3030--40 40 %.  %.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ταυτόχρονα, στις περισσότερες Ταυτόχρονα, στις περισσότερες 

πόλεις της χώρας οπόλεις της χώρας ο αριθµός των αριθµός των 

διαδοχικών ωρών άνω των 35διαδοχικών ωρών άνω των 35°°C C 

αυξάνεται κατά την τελευταία αυξάνεται κατά την τελευταία 

περίοδο σταθερά χρόνο µε τον περίοδο σταθερά χρόνο µε τον περίοδο σταθερά χρόνο µε τον περίοδο σταθερά χρόνο µε τον 

χρόνο, µε σηµαντικές συνέπειες χρόνο, µε σηµαντικές συνέπειες 

τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και 

στην ενεργειακή κατανάλωση και στην ενεργειακή κατανάλωση και 

την ποιότητα του περιβάλλοντος. την ποιότητα του περιβάλλοντος. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παράλληλα, η συχνότητα Παράλληλα, η συχνότητα 

εµφάνισης των καυσώνων  εµφάνισης των καυσώνων  

στην περιοχή της Ανατολικής στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου  αυξάνεται Μεσογείου  αυξάνεται 

συνεχώς,  δηµιουργώντας συνεχώς,  δηµιουργώντας 

εξαιρετικά προβλήµατα κυρίως εξαιρετικά προβλήµατα κυρίως 

στον πληθυσµό χαµηλού στον πληθυσµό χαµηλού 

εισοδήµατος που κατοικεί σε εισοδήµατος που κατοικεί σε 

περιοχές που πλήττονται από περιοχές που πλήττονται από 

την κλιµατική µεταβολήτην κλιµατική µεταβολή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
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Το φαινόµενο της αστικής Το φαινόµενο της αστικής 

θερµικής νησίδας, δηλαδή η θερµικής νησίδας, δηλαδή η 

αύξηση της θερµοκρασίας στις αύξηση της θερµοκρασίας στις 

πυκνές αστικές περιοχές σε πυκνές αστικές περιοχές σε 

σχέση µε τις περιαστικές και σχέση µε τις περιαστικές και 

αγροτικές περιοχές, είναι αγροτικές περιοχές, είναι 

εξαιρετικά ισχυρό στην Αθήνα και εξαιρετικά ισχυρό στην Αθήνα και 

αναπτύσσεται κύρια στο κέντρο αναπτύσσεται κύρια στο κέντρο 

και τα δυτικά προάστια. και τα δυτικά προάστια. 

Η θερµοκρασιακή διαφορά Η θερµοκρασιακή διαφορά 

µπορεί να φτάσει και τους 10 Κ.µπορεί να φτάσει και τους 10 Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
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Μετρήσεις Μετρήσεις της της εσωτερικής εσωτερικής 

θερµοκρασίας θερµοκρασίας σε 60 σε 60 κατοικίες κατοικίες 

χαµηλού εισοδήµατος χαµηλού εισοδήµατος στην στην Αθήνα Αθήνα 

χωρίς µόνωση, διπλά τζάµια χωρίς µόνωση, διπλά τζάµια και και 

κλιµατισµό έγιναν καθ’ όλη τη κλιµατισµό έγιναν καθ’ όλη τη 

διάρκεια διάρκεια του του καλοκαιριού καλοκαιριού του 2007.του 2007.

Για το 50 % του Για το 50 % του χρόνου, χρόνου, οι οι 

εσωτερική θερµοκρασία ήταν άνω εσωτερική θερµοκρασία ήταν άνω 

των των 3434°°C , C , ενώ ενώ η η θερµοκρασία θερµοκρασία 

έφτανε µέχρι έφτανε µέχρι τους τους 4242°°C . C . 

MMετρήθηκανετρήθηκαν διαστήµατα διαστήµατα 145 145 

διαδοχικών ωρών άνω διαδοχικών ωρών άνω των των 3434°°C .  C .  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΒΑΘΜΟΩΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (26 C) A2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πρόσφατη  µελέτη της Τράπεζας Πρόσφατη  µελέτη της Τράπεζας 

της Ελλάδος σχετικά  µε τις της Ελλάδος σχετικά  µε τις 

επιπτώσεις της κλιµατικής επιπτώσεις της κλιµατικής 

µεταβολής στη χώρα έδειξε ότι οι µεταβολής στη χώρα έδειξε ότι οι 

ανάγκες των κτηρίων για ανάγκες των κτηρίων για 

κλιµατισµό έως το 2050 σχεδόν θα κλιµατισµό έως το 2050 σχεδόν θα 

διπλασιαστούν λόγω της αύξησης διπλασιαστούν λόγω της αύξησης 

της θερµοκρασίας, ενώ µέχρι το της θερµοκρασίας, ενώ µέχρι το 

2100 µπορεί να αυξηθούν έως και 2100 µπορεί να αυξηθούν έως και 

κατά 4 φορές.κατά 4 φορές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το ποσοστό του επιπλέον Το ποσοστό του επιπλέον κόστους κόστους 

ενεργειακής ανακαίνισης των ενεργειακής ανακαίνισης των 

κτηρίων λόγω κτηρίων λόγω της κλιµατικής της κλιµατικής 

αλλαγής κυµαίνεται µεταξύ 7.6% και αλλαγής κυµαίνεται µεταξύ 7.6% και 

10.3% του συνολικού κόστους 10.3% του συνολικού κόστους 

ανακαίνισης του ανακαίνισης του κτηριακού κτηριακού 

αποθέµατος, ανάλογα µε την αποθέµατος, ανάλογα µε την 

γεωγραφική περιφέρεια. γεωγραφική περιφέρεια. γεωγραφική περιφέρεια. γεωγραφική περιφέρεια. 

Ο Ο µέσος όρος στο σύνολο της µέσος όρος στο σύνολο της 

χώρας είναι 9,6%, δηλαδή η χώρας είναι 9,6%, δηλαδή η 

πρόσθετη δαπάνη που θα πρόσθετη δαπάνη που θα 

προκαλέσει στον τοµέα των προκαλέσει στον τοµέα των κτηρίων κτηρίων 

η κλιµατική µεταβολή έως το 2050 η κλιµατική µεταβολή έως το 2050 

εκτιµάται περί τα 20εκτιµάται περί τα 20--21 δις. ευρώ.21 δις. ευρώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες και αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες και 

στρατηγικές βελτίωσης του αστικού στρατηγικές βελτίωσης του αστικού 

µικροκλίµατος που εφαρµόζονται µικροκλίµατος που εφαρµόζονται 

πλέον σε παγκόσµια κλίµακα.πλέον σε παγκόσµια κλίµακα.

Οι τεχνικές αυτές είναι Οι τεχνικές αυτές είναι :  :  

-- H AH Aυξηση του υξηση του Αστικού Πρασίνου Αστικού Πρασίνου 

--Η Η χρήση Ψυχρών Υλικών  χρήση Ψυχρών Υλικών  

-- Η Η µείωση µείωση της της Ανθρωπογενούς Ανθρωπογενούς 

Θερµότητας Θερµότητας 

--ΗΗ χρήση Ψυχρών Πηγών χρήση Ψυχρών Πηγών για την για την 

απόρριψη απόρριψη της της πλεονάζουσας πλεονάζουσας 

θερµότητας.  θερµότητας.  

--Κατάλληλη διάταξη Κατάλληλη διάταξη και και χρήση χρήση των των 

ελεύθερων χώρων µε σκίαση και ελεύθερων χώρων µε σκίαση και 

αερισµό.  αερισµό.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η περιοχή του Η περιοχή του Φλοίσβου  Φλοίσβου  

παρουσίαζε παρουσίαζε σηµαντική αύξηση σηµαντική αύξηση 

της θερµοκρασίας της θερµοκρασίας της θερµοκρασίας της θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος, και µείωση των περιβάλλοντος, και µείωση των 

συνθηκών θερµικής άνεσης συνθηκών θερµικής άνεσης ..

Ο Ο βιοκλιµατικός βιοκλιµατικός σχεδιασµός σχεδιασµός 

που εφαρµόστηκε επιτυγχάνει που εφαρµόστηκε επιτυγχάνει 

µείωση της µεγίστης µείωση της µεγίστης 

θερµοκρασίας περιβάλλοντος θερµοκρασίας περιβάλλοντος 

από 1 έως 2.5 από 1 έως 2.5 KK, βελτιώνοντας , βελτιώνοντας 

κατά 30κατά 30--60 % τα θερινά 60 % τα θερινά 

επίπεδα θερµικής άνεσης.  επίπεδα θερµικής άνεσης.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
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EEως σήµερα ως σήµερα δεν υφίσταται δεν υφίσταται 

κλιµατικός σχεδιασµός για καµιά κλιµατικός σχεδιασµός για καµιά 

πόλη της πόλη της Ελλάδας µε Ελλάδας µε συνέπεια συνέπεια 

κάθε δράση να γίνεται κάθε δράση να γίνεται 

αποσπασµατικά και να µην αποσπασµατικά και να µην 

εντάσσεται σε ένα ολοκληρωµένο εντάσσεται σε ένα ολοκληρωµένο 

σχεδιασµό.  σχεδιασµό.  

Η έλλειψη προδιαγραφών όσον Η έλλειψη προδιαγραφών όσον 

αφορά αφορά στην στην περιβαλλοντική και περιβαλλοντική και 

κλιµατική απόδοση των έργων κλιµατική απόδοση των έργων κλιµατική απόδοση των έργων κλιµατική απόδοση των έργων 

αστικών αστικών χώρων οδηγεί σε χρήση χώρων οδηγεί σε χρήση 

ακατάλληλων ακατάλληλων επιλογών επιλογών που που 

συντελούν στην αύξηση της συντελούν στην αύξηση της 

θερµοκρασίας των θερµοκρασίας των πόλεων.πόλεων.

Ταυτόχρονα, δεν Ταυτόχρονα, δεν απαιτείται από απαιτείται από 

τους κατασκευαστές τους κατασκευαστές πιστοποίηση πιστοποίηση 

των κλιµατικών αποτελεσµάτων των κλιµατικών αποτελεσµάτων 

κάθε έργου που γίνεται σε κάθε έργου που γίνεται σε 

κοινοχρήστους αστικούς  χώρους.κοινοχρήστους αστικούς  χώρους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
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Για  την Για  την ανάσχεση ανάσχεση της της κλιµατικής κλιµατικής 

µεταβολής µεταβολής καθώς και της θερµικής καθώς και της θερµικής 

υποβάθµισης υποβάθµισης στον στον αστικό αστικό χώρο χώρο 

έχει σχεδιαστεί ένα πιλοτικό εθνικό έχει σχεδιαστεί ένα πιλοτικό εθνικό 

πρόγραµµα αστικών αναπλάσεων πρόγραµµα αστικών αναπλάσεων 

µε µε συγκεκριµένα βιοκλιµατικά συγκεκριµένα βιοκλιµατικά 

χαρακτηριστικά και µε στόχο την χαρακτηριστικά και µε στόχο την 

ανάσχεση της κλιµατικής ανάσχεση της κλιµατικής 

µεταβολής.µεταβολής.

Κεντρικός στόχος του Κεντρικός στόχος του 

προγράµµατος είναι προγράµµατος είναι η αναβάθµιση η αναβάθµιση 

της ποιότητας της ποιότητας ζωής, ζωής, η επιβράδυνση η επιβράδυνση 

και τελικά η αναστροφή της αστικής και τελικά η αναστροφή της αστικής 

κλιµατικής µεταβολής και η κλιµατικής µεταβολής και η 

βελτίωση των οικονοµικών και βελτίωση των οικονοµικών και 

κοινωνικών παραµέτρων που κοινωνικών παραµέτρων που 

σχετίζονται µε σχετίζονται µε αυτή.αυτή.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
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Στο πρόγραµµα εντάσσονται έργα που Στο πρόγραµµα εντάσσονται έργα που 

ικανοποιούν τουλάχιστον τις τρεις ικανοποιούν τουλάχιστον τις τρεις 

παρακάτω προϋποθέσεις παρακάτω προϋποθέσεις ::

1.1. H H υποψήφια περιοχή υποψήφια περιοχή παρουσιάζει παρουσιάζει 

αποδεδειγµένο πρόβληµα κλιµατικής αποδεδειγµένο πρόβληµα κλιµατικής 

υποβάθµισης, είναι σηµαντικής υποβάθµισης, είναι σηµαντικής 

επιφάνειας και επηρεάζει το κλίµα επιφάνειας και επηρεάζει το κλίµα 

της περιοχήςτης περιοχής

2.2. Το προτεινόµενο πρόγραµµα Το προτεινόµενο πρόγραµµα 

βιοκλιµατικής ανάπλασης βιοκλιµατικής ανάπλασης 

επιτυγχάνει συγκεκριµένους επιτυγχάνει συγκεκριµένους 

κλιµατικούς στόχους και αποτελεί, κλιµατικούς στόχους και αποτελεί, 

εάν είναι δυνατόν, τµήµα ενός εάν είναι δυνατόν, τµήµα ενός 

συνολικότερου αστικού σχεδιασµού συνολικότερου αστικού σχεδιασµού 

της περιοχήςτης περιοχής

3.3. Υπάρχουν πλήρως ώριµες µελέτες Υπάρχουν πλήρως ώριµες µελέτες 

της αστικής ανάπλασηςτης αστικής ανάπλασης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η τεκµηρίωση του κλιµατικού Η τεκµηρίωση του κλιµατικού 

προβλήµατος µιας υποψήφιας προβλήµατος µιας υποψήφιας 

περιοχής επιτυγχάνεται είτε περιοχής επιτυγχάνεται είτε ::

I.I. MMε εξειδικευµένες µετρήσεις που ε εξειδικευµένες µετρήσεις που 

έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή, έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή, 

(Υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις για (Υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις για (Υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις για (Υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις για 

περίπου 30 δήµους της Αττικής)περίπου 30 δήµους της Αττικής)

II.II. Με εξειδικευµένες προσοµοιώσεις Με εξειδικευµένες προσοµοιώσεις 

της περιοχής µε χρήση προηγµένων της περιοχής µε χρήση προηγµένων 

κλιµατικών µοντέλων σύµφωνα µε τις κλιµατικών µοντέλων σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προγράµµατος οδηγίες του προγράµµατος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οι κλιµατικοί στόχοι που θα πρέπει Οι κλιµατικοί στόχοι που θα πρέπει 

να επιτυγχάνονται, είναι να επιτυγχάνονται, είναι ::

1.1.Μείωση Μείωση της µέσης µεγίστης της µέσης µεγίστης 

θερινής θερµοκρασίας θερινής θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος στην περιοχή περιβάλλοντος στην περιοχή 

επέµβασης επέµβασης και σε ύψος 1.80 µ, και σε ύψος 1.80 µ, 

κατά τουλάχιστον κατά τουλάχιστον ενάµισι βαθµόενάµισι βαθµό

2.2.Μείωση του τυπικού ηµερήσιου Μείωση του τυπικού ηµερήσιου 

αθροίσµατος των βαθµοωρων αθροίσµατος των βαθµοωρων 

βάσης βάσης 2626°°CC, της µέσης , της µέσης 

θερµοκρασίας του περιβάλλοντος θερµοκρασίας του περιβάλλοντος 

της περιοχής, σε ύψος 1.80 µ, της περιοχής, σε ύψος 1.80 µ, 

κατά την θερινή περίοδο,  κατά κατά την θερινή περίοδο,  κατά 

τουλάχιστον 20 τοις εκατότουλάχιστον 20 τοις εκατό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οι κλιµατικοί στόχοι που θα πρέπει Οι κλιµατικοί στόχοι που θα πρέπει 

να επιτυγχάνονται, είναι να επιτυγχάνονται, είναι ::

3.3. Μείωση Μείωση της µέσης χωρικής της µέσης χωρικής 

µεγίστης θερµοκρασίας µεγίστης θερµοκρασίας 

επιφάνειας στον χώρο επιφάνειας στον χώρο επέµβασης επέµβασης 

κατά τουλάχιστον 5 βαθµούς για κατά τουλάχιστον 5 βαθµούς για 

την θερινή περίοδο σε σχέση µε την θερινή περίοδο σε σχέση µε 

την σηµερινή κατάσταση. την σηµερινή κατάσταση. την σηµερινή κατάσταση. την σηµερινή κατάσταση. 

4. Βελτίωση 4. Βελτίωση των µέσων χωρικών των µέσων χωρικών 

επιπέδων θερµικής άνεσης επιπέδων θερµικής άνεσης 

κατά τουλάχιστον 15% σε κατά τουλάχιστον 15% σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

επίπεδα της άνεσης που επίπεδα της άνεσης που 

επικρατούν στην περιοχή κατά επικρατούν στην περιοχή κατά 

την θερινή περίοδο πριν την την θερινή περίοδο πριν την 

εφαρµογή της µελέτηςεφαρµογή της µελέτης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για τον Υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για τον 

τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

τεκµηριωθούν οι κλιµατικές µελέτες.τεκµηριωθούν οι κλιµατικές µελέτες.

Το ΚΑΠΕ αµέσως µετά την Το ΚΑΠΕ αµέσως µετά την 

προκήρυξη του προγράµµατος και προκήρυξη του προγράµµατος και 

έως την τελική ηµέρα κατάθεσης έως την τελική ηµέρα κατάθεσης 

των προτάσεων θα θέσει σε των προτάσεων θα θέσει σε 

λειτουργία γραφείο υποστήριξης λειτουργία γραφείο υποστήριξης λειτουργία γραφείο υποστήριξης λειτουργία γραφείο υποστήριξης 

όπου θα παρέχονται εξειδικευµένες όπου θα παρέχονται εξειδικευµένες 

πληροφορίες εφόσον ζητούνται, θα πληροφορίες εφόσον ζητούνται, θα 

ελέγχεται η σκοπιµότητα και τα ελέγχεται η σκοπιµότητα και τα 

χαρακτηριστικά των προτάσεων, χαρακτηριστικά των προτάσεων, 

όπως και θα ελέγχεται η ορθή όπως και θα ελέγχεται η ορθή 

εφαρµογή των κανόνων της εφαρµογή των κανόνων της 

προκήρυξης από τους προκήρυξης από τους 

συµµετέχοντες.συµµετέχοντες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά Τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία που θα πρέπει να στοιχεία που θα πρέπει να 

κατατεθούνκατατεθούν περιέχονται στο περιέχονται στο cd cd που που 

διανεµήθηκε.διανεµήθηκε.

Όλες οι µελέτες που δεν Όλες οι µελέτες που δεν 

επηρεάζουν την κρίση για την επηρεάζουν την κρίση για την επηρεάζουν την κρίση για την επηρεάζουν την κρίση για την 

επιλογή των  έργων, (στατικά, κλπ), επιλογή των  έργων, (στατικά, κλπ), 

µπορούν να παραδοθούν εντος µπορούν να παραδοθούν εντος 

καθορισµένης ηµεροµηνίας µετά καθορισµένης ηµεροµηνίας µετά 

την επιλογή των έργων.την επιλογή των έργων.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Παράλληλα το ΚΑΠΕ ετοιµάζει και Παράλληλα το ΚΑΠΕ ετοιµάζει και 

θα παραδώσει στους υποψηφίους θα παραδώσει στους υποψηφίους 

συµµετέχοντες: συµµετέχοντες: 

I.I. ∆ιοικητικό Οδηγό∆ιοικητικό Οδηγό όπου θα όπου θα 

αναπτύσσονται όλα τα αναπτύσσονται όλα τα 

διοικητικά χαρακτηριστικά του διοικητικά χαρακτηριστικά του 

προγράµµατος καθώς και η προγράµµατος καθώς και η 

µεθοδολογία που θα µεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί από την αρχή ακολουθηθεί από την αρχή 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ακολουθηθεί από την αρχή ακολουθηθεί από την αρχή 

µέχρι το τέλοςµέχρι το τέλος

II.II. Επιστηµονικό Οδηγό Αστικών Επιστηµονικό Οδηγό Αστικών 

Βιοκλιµατικών Αναπλάσεων Βιοκλιµατικών Αναπλάσεων 

όπου παρουσιάζονται οι όπου παρουσιάζονται οι 

τεχνολογίες και τα εργαλεία τεχνολογίες και τα εργαλεία 

µέσω των οποίων µπορεί να µέσω των οποίων µπορεί να 

αναβαθµιστεί το αστικό αναβαθµιστεί το αστικό 

περιβάλλον περιβάλλον 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

1. Το ΚΑΠΕ είναι ενδιάµεσος 1. Το ΚΑΠΕ είναι ενδιάµεσος 

φορέας και είναι υπεύθυνος για την φορέας και είναι υπεύθυνος για την 

προκήρυξη, επιλογή έργων, προκήρυξη, επιλογή έργων, 

παρακολούθηση και επιστηµονική παρακολούθηση και επιστηµονική 

και οικονοµική αξιολόγηση των και οικονοµική αξιολόγηση των 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

και οικονοµική αξιολόγηση των και οικονοµική αξιολόγηση των 

έργωνέργων

2. Έχει δηµιουργηθεί επιστηµονική 2. Έχει δηµιουργηθεί επιστηµονική 

επιτροπή εκτέλεσης και επιτροπή εκτέλεσης και 

αξιολόγησης του προγράµµατος αξιολόγησης του προγράµµατος 

που αποτελείται από που αποτελείται από 

διακεκριµένους και έµπειρους διακεκριµένους και έµπειρους 

επιστήµονες.    επιστήµονες.    

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

3.3. Περί τα τέλη Μαΐου θα υπάρχει η Περί τα τέλη Μαΐου θα υπάρχει η 

επίσηµη πρόσκληση από το επίσηµη πρόσκληση από το 

ΚΑΠΕ.ΚΑΠΕ.

4.4. Θα δοθεί χρόνος κατάθεσης έως Θα δοθεί χρόνος κατάθεσης έως 

τα τέλη Ιουλίου. Όλες οι µελέτες τα τέλη Ιουλίου. Όλες οι µελέτες 

πρέπει να είναι εγκεκριµένες και πρέπει να είναι εγκεκριµένες και 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

πλήρεις.πλήρεις.

5.5. Τον Σεπτέµβριο θα γίνει η Τον Σεπτέµβριο θα γίνει η 

αξιολόγηση και µέσα στους αξιολόγηση και µέσα στους 

εποµένους µήνες θα εποµένους µήνες θα 

υπογραφούν τα συµβόλαια. υπογραφούν τα συµβόλαια. 

Υπολογίζεται ότι θα Υπολογίζεται ότι θα 

χρηµατοδοτηθούν περί τα 10χρηµατοδοτηθούν περί τα 10--12 12 

έργα µέσου προϋπολογισµού έργα µέσου προϋπολογισµού 

περί τα 5 εκ ευρώ. περί τα 5 εκ ευρώ. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

6.6. Το ΚΑΠΕ έχει το δικαίωµα να Το ΚΑΠΕ έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει όλες τις απαραίτητες ζητήσει όλες τις απαραίτητες 

πρόσθετες µελέτες και πρόσθετες µελέτες και 

διευκρινίσεις καθώς και να διευκρινίσεις καθώς και να 

διαπραγµατευτεί µέρος ή το διαπραγµατευτεί µέρος ή το 

σύνολο του προϋπολογισµού. σύνολο του προϋπολογισµού. 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

σύνολο του προϋπολογισµού. σύνολο του προϋπολογισµού. 

7.7. Η αξιολόγηση θα Η αξιολόγηση θα 

πραγµατοποιηθεί από οµάδα πραγµατοποιηθεί από οµάδα 

ανεξάρτητων επιστηµόνων που ανεξάρτητων επιστηµόνων που 

δε θα έχουν ουδεµία συµµετοχή δε θα έχουν ουδεµία συµµετοχή 

η σχέση µε τους παράγοντες του η σχέση µε τους παράγοντες του 

προγράµµατος.  προγράµµατος.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

8.8. Θα ζητηθεί από τους ∆ήµους να Θα ζητηθεί από τους ∆ήµους να 

ενσωµατώσουν στο κόστος τη ενσωµατώσουν στο κόστος τη 

συντήρηση των έργων από τους συντήρηση των έργων από τους 

εργολήπτες για δεδοµένο χρονικό εργολήπτες για δεδοµένο χρονικό 

διάστηµα µετά την παράδοση διάστηµα µετά την παράδοση 

του έργου.του έργου.του έργου.του έργου.

9.9. Θα ζητηθεί από τους ∆ήµους να Θα ζητηθεί από τους ∆ήµους να 

ενσωµατώσουν ειδικούς ενσωµατώσουν ειδικούς 

σύµβουλους που θα είναι ικανοί σύµβουλους που θα είναι ικανοί 

να παρακολουθήσουν τις ειδικές να παρακολουθήσουν τις ειδικές 

απαιτήσεις των έργων ΕΣΠΑ απαιτήσεις των έργων ΕΣΠΑ 

καθώς και την επιστηµονική του καθώς και την επιστηµονική του 

πρόοδο.πρόοδο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

10.10. Η Η προκήρυξη κατασκευής των προκήρυξη κατασκευής των 

έργων θα γίνει άµεσα από τους έργων θα γίνει άµεσα από τους 

δήµους. Υπάρχει πρόθεση να δήµους. Υπάρχει πρόθεση να 

ζητηθεί ειδική εµπειρία σε ζητηθεί ειδική εµπειρία σε 

σχετικά θέµατα από τους σχετικά θέµατα από τους σχετικά θέµατα από τους σχετικά θέµατα από τους 

κατασκευαστές. κατασκευαστές. 

11.11. Ο προϋπολογισµός του έργου θα Ο προϋπολογισµός του έργου θα 

περιλαµβάνει και το κόστος του περιλαµβάνει και το κόστος του 

αστικού φωτισµού της περιοχής, αστικού φωτισµού της περιοχής, 

ενώ ένα ορισµένο αλλά µικρό ενώ ένα ορισµένο αλλά µικρό 

ποσό µπορεί να δαπανηθεί σε ποσό µπορεί να δαπανηθεί σε 

απολύτως απαραίτητες υποδοµέςαπολύτως απαραίτητες υποδοµές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

12.12. Όπου χρησιµοποιηθούν ειδικά Όπου χρησιµοποιηθούν ειδικά 

υλικά θα ζητηθεί αυτά να είναι υλικά θα ζητηθεί αυτά να είναι 

πιστοποιηµένα και να πιστοποιηµένα και να 

προσκοµιστούν τα σχετικά προσκοµιστούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά.  πιστοποιητικά.  πιστοποιητικά.  πιστοποιητικά.  

13.13. Θα ζητηθεί να ενσωµατωθεί το Θα ζητηθεί να ενσωµατωθεί το 

κόστος ενός µικρού κόστος ενός µικρού 

µετεωρολογικού σταθµού για µετεωρολογικού σταθµού για 

την την on line on line κλιµατική κλιµατική 

παρακολούθηση της περιοχής.  παρακολούθηση της περιοχής.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

14.14. Το ΚΑΠΕ θα παρακολουθεί Το ΚΑΠΕ θα παρακολουθεί 

στενά κάθε έργο, όσον αφορά στενά κάθε έργο, όσον αφορά 

στην τήρηση των προδιαγραφών στην τήρηση των προδιαγραφών 

που έχουν τεθεί. Θα µετρά σε που έχουν τεθεί. Θα µετρά σε 

όλη τη διάρκεια του έργου την όλη τη διάρκεια του έργου την όλη τη διάρκεια του έργου την όλη τη διάρκεια του έργου την 

απόδοση και τα χαρακτηριστικά απόδοση και τα χαρακτηριστικά 

όλων των στοιχείων, προϊόντων όλων των στοιχείων, προϊόντων 

και συστηµάτων που και συστηµάτων που 

εγκαθίστανται και θα έχει το εγκαθίστανται και θα έχει το 

δικαίωµα να ζητήσει την δικαίωµα να ζητήσει την 

αντικατάσταση τους, εφόσον δεν αντικατάσταση τους, εφόσον δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές που πληρούν τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί. έχουν τεθεί. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ακολουθηθεί είναι η παρακάτω ::

15.15. Το ΚΑΠΕ θα πραγµατοποιήσει Το ΚΑΠΕ θα πραγµατοποιήσει 

πλήρεις κλιµατικές µετρήσεις πλήρεις κλιµατικές µετρήσεις 

και προσοµοιώσεις στο τέλος και προσοµοιώσεις στο τέλος 

κάθε έργου, ώστε να κάθε έργου, ώστε να 

διαπιστωθεί η πραγµατική διαπιστωθεί η πραγµατική διαπιστωθεί η πραγµατική διαπιστωθεί η πραγµατική 

κλιµατική απόδοσή του.κλιµατική απόδοσή του.

16.16. Θα υπάρχει πλήρης και Θα υπάρχει πλήρης και 

συνεχής ενηµέρωση για το συνεχής ενηµέρωση για το 

έργο, µέσω ενός ειδικού έργο, µέσω ενός ειδικού 

ιστότοπουιστότοπου αλλά και µε αλλά και µε 

εξειδικευµένες δράσεις.  εξειδικευµένες δράσεις.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με τη 
Συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης


