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1. Το έργο LIFE ASTI σε 165 λέξεις  

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat Island – UHI) περιγράφει τη θέρμανση 

των πόλεων σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις θερμοκρασίες του μη αστικού περιβάλλοντος. 

Ως αποτέλεσμα αυτού, όταν εμφανίζονται κύματα καύσωνα, το φαινόμενο μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά την τοπική τους ένταση και να επιδεινώσει τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. 

Οι ίδιοι οι καύσωνες αναμένεται να είναι συχνότεροι και εντονότεροι λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Το έργο LIFE ASTI εργάστηκε για τη βραχυπρόθεσμη (4 ημέρες) πρόβλεψη της Αστικής Θερμικής 

Νησίδας, ώστε να φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας κατάλληλο για την έγκαιρη προειδοποίηση των 

πολιτών, ιδίως των πιο ευάλωτων στη ζέστη. 

Το έργο αξιολόγησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει την εμφάνιση 

της Αστικής Θερμικής Νησίδας στο μέλλον, καθώς και τις δυνατότητες δράσεων μετριασμού και 

προσαρμογής, όπως η αύξηση του αστικού πρασίνου. 

Το LIFE ASTI επικεντρώθηκε στις μητροπολιτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ρώμης. Τα 

αποτελέσματα προσαρμόστηκαν επίσης για τις ελληνικές πόλεις Ηράκλειο και Παύλος Μελάς και 

για τη Civitavecchia στην Ιταλία. 

 

 



   
 
 
 
 

2. Το πλαίσιο του έργου LIFE ASTI 

Τι είναι το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας; 

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat Island – UHI) περιγράφει τη θέρμανση 

των πόλεων σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις θερμοκρασίες του μη αστικού περιβάλλοντος. 

Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, όπως: 

• Έντονη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από επιφάνειες των πόλεων όπως η άσφαλτος 

και οι περισσότερες επίπεδες στέγες. 

• Εκπομπή θερμότητας από ανθρωπογενείς πηγές όπως τα αυτοκίνητα. Αυτό περιλαμβάνει τα 

συστήματα κλιματισμού, τα οποία μεταφέρουν θερμότητα από το εσωτερικό των κτιρίων και 

των οχημάτων, στον εξωτερικό χώρο, επιδεινώνοντας έτσι την Αστική Θερμική Νησίδα. 

• Περιορισμένο αστικό πράσινο (φυτά) και γαλάζιο (υδάτινες επιφάνειες), η εξάτμιση από τις 

οποίες θα βοηθούσε στην ψύξη των χερσαίων περιοχών. 

Τα κοινά αστικά υλικά, όπως η άσφαλτος και το τσιμέντο, λειτουργούν επίσης ως αποθήκες 

θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκπέμποντάς 

την πίσω στο περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ως αποτέλεσμα, οι πόλεις δεν 

δροσίζονται και οι θερμοκρασίες αυξάνονται περαιτέρω. 

 

 Πώς εμφανίζεται το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας.  

(Πηγή: Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα) 



 

  
 

  

 
 

Έγκαιρη προειδοποίηση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας 

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται στατιστικά με αυξημένη θνησιμότητα, μαζί με εισαγωγές σε 

νοσοκομεία και κλήσεις ασθενοφόρων. Ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού είναι πιο ευάλωτες, 

ανάλογα π.χ. με την ηλικία, τις χρόνιες παθήσεις, την έκθεση, κ.λπ. Επιπλέον, παράγοντες που 

σχετίζονται με την τοποθεσία, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε νερό και χώρους πρασίνου, 

καθώς και το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, μπορούν να αυξήσουν την ευπάθεια. 

Η έγκαιρη προειδοποίηση και προετοιμασία για τους επερχόμενους καύσωνες μπορεί να σώσει 

ζωές. Οι προγραμματισμένες μετακινήσεις και άλλες σχετικές δραστηριότητες μπορούν να 

προσαρμοστούν, να γίνουν εκ των προτέρων, ή να αναβληθούν. 

Ωστόσο, οι πόλεις είναι κόμβοι για ένα πλήθος δραστηριοτήτων και η πλήρης επιβράδυνσή τους 

κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα είναι μη ρεαλιστική. Μπορεί επίσης να είναι περιττή, εάν 

οι περιοχές που επηρεάζονται έντονα από τη ζέστη λόγω της Αστικής Θερμικής Νησίδας είναι 

περιορισμένες. 

Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες θα είναι αυτές οι περιοχές και να σχεδιάζουμε 

αναλόγως. Τα ευάλωτα άτομα μπορούν στη συνέχεια να αποφεύγουν τις περιοχές αυτές όσο το 

δυνατόν περισσότερο. 

Ο προσδιορισμός των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο από τους καύσωνες και την 

Αστική Θερμική Νησίδα μπορεί επίσης να καθοδηγήσει τις δράσεις των αρμόδιων αρχών, της 

τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης. Βραχυπρόθεσμα, 

μπορούν να λάβουν μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων στις περιοχές αυτές. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να εστιάσουν καλύτερα τις πρωτοβουλίες τους για τη μείωση του 

φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας. 

Η αξιοπιστία στην πρόβλεψη των περιοχών που θα επηρεαστούν είναι πολύ σημαντική. Οι αλλαγές 

στην τακτική δραστηριότητα της πόλης επηρεάζουν την οικονομία, οπότε είναι απίθανο να 

εφαρμοστούν χωρίς έγκυρες πληροφορίες. Επιπλέον, οι ψευδείς συναγερμοί μπορούν να μειώσουν 

την εμπιστοσύνη στις προβλέψεις και οι πολίτες μπορεί να επιλέξουν να τις αγνοήσουν στο μέλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο LIFE ASTI συνέβαλε στην έγκαιρη, αξιόπιστη και ακριβή πρόβλεψη του 

φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας. 

 



   
 
 
 
 

 



 

  
 

  

 
 

3. Αποστολή και φιλοδοξία του έργου LIFE ASTI 

Το έργο LIFE ASTI εργάστηκε για τη βραχυπρόθεσμη (4 ημέρες) πρόβλεψη της Αστικής Θερμικής 

Νησίδας, ώστε να φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας κατάλληλο για την έγκαιρη προειδοποίηση των 

πολιτών, ιδίως των πιο ευάλωτων στη ζέστη. 

Η βάση του έργου LIFE ASTI είναι η αξιόπιστη και ακριβής μοντελοποίηση της εμφάνισης της 

Αστικής Θερμικής Νησίδας σε μια συγκεκριμένη πόλη. Το έργο πέτυχε ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

έως και 250 μέτρα, επιτρέποντας να διακρίνουμε αν και πόσο διαφορετικά θα παρατηρηθεί η 

Αστική Θερμική Νησίδα σε κοντινές γειτονιές. 

Η μοντελοποίηση του LIFE ASTI συνδυάζεται με ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Αυτό 

επιτρέπει την απεικόνιση της επιρροής της Αστικής Θερμικής Νησίδας πάνω στον ψηφιακό χάρτη 

μιας πόλης, οπτικοποιώντας και επικαλύπτοντας σχετικές πληροφορίες, όπως χώρους πρασίνου, 

πυκνότητα κτιρίων και πληθυσμού, υδάτινες επιφάνειες κ.λπ. Διευκολύνει τον εντοπισμό των πιο 

ευάλωτων περιοχών και των μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών σε επίπεδο γειτονιάς και 

δημοτικού διαμερίσματος. 

Το σύστημα πρόβλεψης που αναπτύχθηκε από το LIFE ASTI αξιοποιήθηκε σε ένα σύστημα 

προειδοποίησης για την υγεία λόγω θερμότητας, το οποίο μπορεί να ενημερώνει τις αρχές της 

πόλης και τους κατοίκους. Η μοντελοποίηση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση και 

την αξιολόγηση σχεδίων δράσης για τη μείωση της εμφάνισης της Αστικής Θερμικής Νησίδας και 

των αρνητικών επιπτώσεών της, ιδίως στην ανθρώπινη υγεία. 

Το έργο LIFE ASTI φιλοδοξεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις που 

επηρεάζονται από την Αστική Θερμική Νησίδα. Τα αποτελέσματα του έργου διευκολύνουν την 

έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για την υγεία, καθώς και τον 

μακροπρόθεσμο αστικό σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη την Αστική Θερμική Νησίδα και 

υποστηρίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.  

 



   
 
 
 
 

4. Βασικά αποτελέσματα του έργου LIFE ASTI 

Πιλοτικά συστήματα πρόβλεψης της Αστικής Θερμικής Νησίδας στη Θεσσαλονίκη, 

τη Ρώμη, το Ηράκλειο, τον Δήμο Παύλου Μελά και τη Civitavecchia  

Τα συστήματα πρόβλεψης του LIFE ASTI ενσωματώνουν μετεωρολογικές προβλέψεις και πολλούς 

άλλους τύπους δεδομένων, ώστε να προβλέπουν την εμφάνιση της Αστικής Θερμικής Νησίδας στις 

πόλεις που καλύπτονται, έως και 4 ημέρες νωρίτερα. Αυτό επιτρέπει στις αρχές και τους πολίτες να 

προετοιμαστούν εγκαίρως. 

Τα συστήματα που αναπτύσσονται μπορούν επίσης να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: 

• Σε ποιες τοποθεσίες ο επερχόμενος καύσωνας θα είναι πιο έντονος; 

• Πώς θα μεταβάλλονται οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας στις 

διάφορες περιοχές της πόλης; 

• Πόσο συχνά θα απαιτείται θέρμανση ή δροσισμού κατά τη διάρκεια του έτους σε κάθε περιοχή 

της πόλης; Αυτό εκφράζεται συνήθως στις λεγόμενες βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης. 

Σχέδια προσαρμογής στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας για τη Ρώμη 

και τη Θεσσαλονίκη 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE ASTI, έχουν εκπονηθεί σχέδια προσαρμογής για τη Ρώμη και τη 

Θεσσαλονίκη. Τα σχέδια τεκμηριώνουν τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

στην πόλη κατά τη διάρκεια του καύσωνα και της εμφάνισης Αστικής Θερμικής Νησίδας. 

Πιλοτικά συστήματα προειδοποίησης για την υγεία λόγω καύσωνα για τη 

Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη, το Ηράκλειο, τον Δήμο Παύλου Μελά και τη Civitavecchia 

Το σύστημα πρόβλεψης που αναπτύχθηκε από το έργο LIFE ASTI αξιοποιήθηκε σε ένα σύστημα 

προειδοποίησης για την υγεία, το οποίο ακολουθεί την εξέλιξη της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Ένα 

τέτοιο σύστημα διαφέρει από την κανονική πρόγνωση των καιρικών φαινομένων καύσωνα, καθώς 

επικεντρώνεται στις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής ζέστης στην ανθρώπινη υγεία, 

συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης θνησιμότητας. Τα επίπεδα προειδοποίησης καθορίζονται με 

βάση συγκεκριμένα όρια κινδύνου για την υγεία. 



 

  
 

  

 
 

5. Η διαδικτυακή πλατφόρμα LIFE ASTI 

Το κύριο δημόσιο προϊόν του έργου LIFE ASTI είναι η διαδικτυακή του πλατφόρμα, η οποία είναι 

προσβάσιμη στη διεύθυνση app.lifeasti.eu, μέσω του δικτυακού τόπου του έργου στη διεύθυνση 

www.lifeasti.eu και μέσω της επίσημης εφαρμογής* LIFE ASTI για Android και iOS. Η πλατφόρμα 

επιτρέπει στο κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στις ζωντανές προβλέψεις του LIFE ASTI, στα 

δεδομένα που συλλέγονται και στις προειδοποιήσεις. 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την τοποθεσία τους από τις περιφέρειες και τους δήμους που 

καλύπτονται, οι οποίοι χωρίζονται σε υποπεριοχές. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν 

να έχουν πρόσβαση στον αντίστοιχο χάρτη ή πίνακα πληροφοριών. Ο χάρτης παρέχει μια 

επισκόπηση ολόκληρης της περιοχής ή του δήμου, ενώ ο πίνακας εστιάζει στην περιοχή επιλογής. 

Οι πληροφορίες στον πίνακα περιλαμβάνουν ημερήσιους μέσους όρους για τη Θερμοκρασία, τη 

Σχετική Υγρασία και τον Παγκόσμιο Δείκτη Θερμικού Κλίματος. Περιλαμβάνουν επίσης την 

ημερήσια μέγιστη τιμή της Αισθητής Θερμοκρασίας στην περιοχή. Αυτή αντιπροσωπεύει τη 

θερμοκρασία που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο ως θερμική δυσφορία. Όλες οι πληροφορίες 

μπορούν να προβληθούν για την ημέρα πρόσβασης καθώς και για τις τρεις επόμενες ημέρες. 

Η προειδοποίηση για την υγεία λόγω καύσωνα απεικονίζεται με συγκεκριμένα χρώματα που 

αντιπροσωπεύουν τη σοβαρότητα: πράσινο – κανένας κίνδυνος, κίτρινο – συναγερμός και 

ετοιμότητα, πορτοκαλί – συναγερμός, κόκκινο – κύμα καύσωνα. 

Οι επιστήμονες και άλλοι εμπειρογνώμονες μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή "Expert Panel" 

για να δουν πρόσθετα λεπτομερή γραφήματα για κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους, καθώς 

και να κατεβάσουν τα σχετικά δεδομένα. 

 

  

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εφαρμογή καλύπτει προς το παρόν μόνο τις τρεις πρώτες πόλεις 

που εντάχθηκαν στο σύστημα, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη και το Ηράκλειο. 



   
 
 
 
 



 

  
 

  

 
 

6. Τα σχέδια δράσης του LIFE ASTI 

Το έργο LIFE ASTI αξιολόγησε την επίδραση των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στην 

Αστική Θερμική Νησίδα στη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Επίσης, εκτίμησε τον πιθανό αντίκτυπο των 

στρατηγικών προσαρμογής, όπως η επέκταση των χώρων πρασίνου. Οι εργασίες αυτές οδήγησαν 

στην παραγωγή των ακόλουθων αναφορών: 

• Πλαίσια σχεδίων δράσης για την Αστική Θερμική Νησίδα για τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη 

• Οδηγός καλών πρακτικών για την καταπολέμηση της Αστικής Θερμικής Νησίδας και την αύξηση 

της ανθεκτικότητας στη θερμότητα 

Αυτά τα αποτελέσματα του έργου LIFE ASTI συμβάλλουν περαιτέρω στις τρέχουσες πρωτοβουλίες 

των πόλεων εφαρμογής που σχετίζονται με το κλίμα. Για παράδειγμα, τόσο η Ρώμη όσο και η 

Θεσσαλονίκη είναι μέλη του νέου Συμφώνου των Δημάρχων (2030) και έχουν δεσμευτεί για Σχέδια 

Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (SECAPs). Άλλα σχετικά πλαίσια περιλαμβάνουν το 

«Θεσσαλονίκη – κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» και την πρωτοβουλία 100 

ανθεκτικές πόλεις. 

 

Θεσσαλονίκη: 5 νέοι χώροι πρασίνου + πιλοτικές δράσεις σε δύο κτίρια  



   
 
 
 
 

7. Η ευρύτερη συνεισφορά του έργου LIFE ASTI  

Επιπτώσεις στις πόλεις εφαρμογής 

Τα συστήματα πρόβλεψης και προειδοποίησης της Αστικής Θερμικής Νησίδας LIFE ASTI στοχεύουν 

στην υποστήριξη α) της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις υψηλές θερμοκρασίες, β) της 

αύξησης των τοπικών πρωτοβουλιών προσαρμογής, γ) της δυνητικής μείωσης των θανάτων που 

οφείλονται στη θερμότητα, δ) της αύξησης της ανθεκτικότητας στη θερμότητα και ε) της βελτίωσης 

της υποστήριξης της ζωής στις αστικές περιοχές μελέτης. 

Η προκαταρκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων στις τρεις πρώτες πόλεις του έργου LIFE ASTI 

(Θεσσαλονίκη, Ρώμη και Ηράκλειο) κατέδειξε αύξηση των τοπικών/περιφερειακών πρωτοβουλιών 

προσαρμογής, υποστηρίζοντας την αύξηση της ανθεκτικότητας στη θερμότητα. 

Αναπαραγωγή αποτελεσμάτων 

Οι κύριες πόλεις εφαρμογής του LIFE ASTI, η Θεσσαλονίκη και η Ρώμη, είναι αντιπροσωπευτικές 

μιας ευρύτερης γεωγραφικής κάλυψης του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Αυτό 

καθιστά τα αποτελέσματα του έργου προσαρμόσιμα και εφαρμόσιμα σε μεγάλο αριθμό πόλεων 

στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο 

αναπαραγωγής και επέκτασης της εφαρμογής για την υποστήριξη της προσαρμογής και της 

εφαρμογής αυτής. 

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Το έργο LIFE ASTI συμβάλλει σημαντικά στους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με μεθόδους, εργαλεία και πολιτικές για την καλύτερη 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της Αστικής Θερμικής Νησίδας, ιδίως κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών κυμάτων καύσωνα. Αυτοί αναμένεται να είναι συχνότεροι και σοβαρότεροι λόγω της 

κλιματικής αλλαγής. 

Έρευνα 

Τα συστήματα LIFE ASTI αποτελούν πολύτιμη συμβολή στην έρευνα για την Αστική Θερμική 

Νησίδα. Έχουν συλλεχθεί και συνεχίζουν να συλλέγονται και να διατίθενται στην επιστημονική 

κοινότητα πλήθος δεδομένων. Τα συστήματα βασίζονται σε ανοικτό λογισμικό και τα 

αποτελέσματα των δεδομένων είναι επίσης ανοικτά. 

 



 

  
 

  

 
 

8. Δημοσιότητα 

Είναι σημαντικό οι γνώσεις και τα αποτελέσματα του LIFE ASTI να φτάσουν σε οργανισμούς που 

ασχολούνται με την Αστική Θερμική Νησίδα σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στο ευρύ κοινό στις 

περιοχές που καλύπτει το έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, το LIFE ASTI υλοποίησε πλήθος 

δραστηριοτήτων για τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών, από συνέδρια έως ζωντανά βίντεο στο 

διαδίκτυο. 

Ερευνητές 

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να εισέλθουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα LIFE ASTI και να 

κάνουν κλικ στην επιλογή "Expert Panel" για να δουν πρόσθετα λεπτομερή γραφήματα, π.χ. που 

απεικονίζουν τον Παγκόσμιο Δείκτη Θερμικού Κλίματος. Οι χρήστες του Expert Panel μπορούν 

επίσης να κατεβάσουν τα δεδομένα για κάθε γράφημα. 

Τα συστήματα και τα αποτελέσματα του LIFE ASTI έχουν παρουσιαστεί σε πλήθος συνεδρίων και 

άλλων εκδηλώσεων, καθώς και μέσω σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

Αρχές και ενώσεις  

Το LIFE ASTI υλοποίησε διάφορα εργαστήρια και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις, τόσο φυσικές όσο και 

υβριδικές, που απευθύνονταν σε κρίσιμα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 

τοπικές και περιφερειακές αρχές, σχετικές ενώσεις, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στις περιοχές που καλύπτει το έργο. 

Ευρύτερο κοινό 

Το κύριο δημόσιο προϊόν του LIFE ASTI, η διαδικτυακή πλατφόρμα, είναι προσβάσιμη σε 

οποιονδήποτε πολίτη από τις προτεινόμενες περιοχές και πέραν αυτών. Έχει παρουσιαστεί πολλές 

φορές στη δημόσια τηλεόραση, σε δημοφιλή δημοσιεύματα, σε διαδικτυακές εκδηλώσεις και άλλα. 

 

   

   
LIFE ASTI project video https://www.youtube.com/watch?v=18XyoUyaO3g  

https://www.youtube.com/watch?v=18XyoUyaO3g


   
 
 
 
 

9. Το μέλλον 

Ενσωμάτωση 

Τα συστήματα πρόβλεψης και προειδοποίησης μπορούν πλέον να αποτελέσουν μέρος γενικότερων 

υποδομών πολιτικής προστασίας. Είναι καλύτερο τόσο για τις αρχές όσο και για τους πολίτες να 

έχουν ενιαία σημεία αναφοράς για τη δημόσια υγεία και παρόμοιες προειδοποιήσεις. 

Άλλες πόλεις 

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία του LIFE ASTI μπορούν να προσαρμοστούν για εφαρμογή σε άλλες 

πόλεις και περιφέρειες στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Σε όλα τα προϊόντα του έργου, 

συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των αποτελεσμάτων των δεδομένων, 

χρησιμοποιήθηκαν ανοικτά πρότυπα. 

Το εταιρικό σχήμα του LIFE ASTI 

Το έργο LIFE ASTI σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από μια διακρατικό εταιρικό σχήμα με επικεφαλής 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και περιλαμβάνει ερευνητικούς φορείς, τοπική 

και περιφερειακή διοίκηση και εξειδικευμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το σχήμα θα συνεχίσει 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την προσαρμογή στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής 

Νησίδας και θα υποστηρίξει την περαιτέρω εφαρμογή των αποτελεσμάτων του LIFE ASTI. 

 

 



 

  
 

  

 
 

10. Μάθετε περισσότερα 

Δημόσιες αναφορές του LIFE ASTI διαθέσιμες στο www.lifeasti.eu 

Architectural and Functional Report (AFR)  

Project Monitoring Performance Guide (PMPG)  

Report on heat health warning models definition protocol  

Methodological Report on UHI Forecasting Systems (MR-UHI-FS)  

Proceedings of the presentations in the first European workshop in Rome  

UHI Adaptation Strategies Assessment Report (UHI-ASAR)  

UHI Future Climate Assessment Report (UHIFCAR)  

Proceedings of presentations in the second European workshop in Thessaloniki  

Report on the local pilot actions in Rome  

Report on the local pilot actions in Thessaloniki  

Good Practice Guidebook (GPG)  

Proceedings and training material of the local seminars in Thessaloniki and Rome  

LIFE ASTI Replication Guide (LARG)  

Policy Guide (PG)  

After-LIFE plan  

Proceedings of the project’s Final Conference   

Project video  

Project brochure  

6 infographics  

9 electronic newsletters  
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