
 

 

 
 
 
 

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τελικό Συνέδριο LIFE ASTI 

Η Θεσσαλονίκη, η Ρώμη και το Ηράκλειο ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην Αστική Θερμική Νησίδα για την 

προστασία της υγείας των ευάλωτων ομάδων 

Με το καλοκαίρι και τους απειλητικούς καύσωνες να είναι προ των πυλών των αστικών κέντρων, το ευρωπαϊκό έργο LIFE 

ASTI παρουσίασε τα σημαντικά αποτελέσματα των δράσεών του για το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, στο 

Τελικό Συνέδριο του έργου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τις επιπτώσεις 

της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) σε 3 ευρωπαϊκές πόλεις (τη Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη και το Ηράκλειο), το σύστημα 

βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης που αποτελεί προειδοποίηση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των πόλεων σχετικά 

με τη θερμική επιβάρυνση κατά τις ημέρες του καύσωνα, καθώς και οι προτάσεις για την προστασία της υγείας των 

ευάλωτων ομάδων στις αστικές περιοχές. Στο Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υβριδικά από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

συμμετείχαν οι εταίροι του έργου από την Ελλάδα και την Ιταλία, εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας καθώς και φορέων που εργάζονται για το κρίσιμο θέμα της 

κλιματικής αλλαγής. Το συνέδριο παρακολούθησαν συνολικά (είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά) περισσότερα από 80 

άτομα. 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και επικεφαλής αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχαήλ Κούπκας, 

αναφέρθηκε στην επιτυχημένη συνεργασία των εταίρων του έργου για την ανεύρεση λύσεων που αφορούν την ΑΘΝ. Οι 

εκπρόσωποι των εταίρων του έργου παρουσίασαν από την πλευρά τους, τα οφέλη και τα επιστημονικά επιτεύγματα του 

LIFE ASTI. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στην εφαρμογή του 

Συστήματος Προειδοποίησης Υγείας από Υψηλές Θερμοκρασίες του έργου, όπως και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να προφυλαχθούν οι ευάλωτες ομάδες κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.  

Επίσης, αναφορά έγινε στην επιτυχία του Δήμου να επιλεχθεί ως μία από τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις 

της ΕΕ, δηλαδή αυτές που έχουν θέσει ως στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030.  

Τέλος, με το Συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία να εορταστούν τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος LIFE το οποίο μετρά 5.500 έργα και 5 δις ευρώ σε όλη την Ευρώπη, αποκλειστικά για το περιβάλλον και 

την κλιματική αλλαγή. 

____ 

Ενδεικτικές φωτογραφίες: Photo 1: Συνέντευξη του αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Μ. Κούπκα, στα ΜΜΕ που συμμετείχαν 

στο συνέδριο. Photo 2: Γενική άποψη της αίθουσας δημοτικού συμβουλίου Photo 3: Υβριδική διοργάνωση Photo 4: 

Εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου 

www.lifeasti.eu   
The project Implementation of a forecAsting System 
for urban heat Island effect for the development of urban 
adaptation strategies - LIFE ASTI has received funding from 
the LIFE Programme of the European Union”. 

https://lifeasti.eu/el/arxikh/
https://lifeasti.eu/el/arxikh/
https://photos.google.com/share/AF1QipOUNWm54VA-g7jqFgzOP-QWbAxvzA8EYPNgAjMo3ma9WpGv8p0pEWBHiyTY6DhJpQ/photo/AF1QipPF4FKUdezcHGPofvqZnElrgNnm9du7K6czD4qg?key=dG9VNHhRdm94UGVFOVVLbk8weDFDcEV6bkF5SXRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOUNWm54VA-g7jqFgzOP-QWbAxvzA8EYPNgAjMo3ma9WpGv8p0pEWBHiyTY6DhJpQ/photo/AF1QipPUv1LPLb-EpSVVOKQh3np_5WXpmMC2qc5A8o1s?key=dG9VNHhRdm94UGVFOVVLbk8weDFDcEV6bkF5SXRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOUNWm54VA-g7jqFgzOP-QWbAxvzA8EYPNgAjMo3ma9WpGv8p0pEWBHiyTY6DhJpQ/photo/AF1QipOwLF9QIVNkUufm1pnXehugROsgYzRRII196pf1?key=dG9VNHhRdm94UGVFOVVLbk8weDFDcEV6bkF5SXRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOUNWm54VA-g7jqFgzOP-QWbAxvzA8EYPNgAjMo3ma9WpGv8p0pEWBHiyTY6DhJpQ/photo/AF1QipPYbr7KD_nQBV3SmdiKSo3A3Lgm4bK9cuIbAsDu?key=dG9VNHhRdm94UGVFOVVLbk8weDFDcEV6bkF5SXRR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


