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Περίληψη 
Το έργο LIFE ASTI εστιάζει στην αντιμετώπιση της επίδρασης της Αστικής Θερμικής Νησίδας  (ΑΘΝ) 

(Urban Heat Island (UHI)) στην ανθρώπινη θνησιμότητα, αναπτύσσοντας και αξιολογώντας ένα πιλοτικό 

σύστημα αριθμητικών μοντέλων  για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη και μελλοντική προβολή του 

φαινομένου της ΑΘΝ, αρχικά σε δύο Μεσογειακές πόλεις: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και Ρώμη (Ιταλία). 

Επίσης, η πόλη του Ηρακλείου, ο Δήμος Παύλου Μελά (Ελλάδα) και η πόλη Civitavecchia (Ιταλία) 

προστέθηκαν ως πόλεις αναπαραγωγής κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου. 

 
Το LIFE ASTI, ως έργο που χρηματοδοτείται από το LIFE διατηρεί μια αποτελεσματική και απλή 

διαχείριση. Οι δικαιούχοι ενσωματώνουν τις αντίστοιχες εργασίες και την επικοινωνία με άμεσες 

διαδικασίες. Όλες οι διαδικασίες είναι απλές και άμεσες σε λογικό επίπεδο. 

Το παρόν παραδοτέο αφορά στο σχέδιο After – LIFE (δράση F.3), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα των παραδοτέων του έργου LIFE ASTI, τη συνέχιση της επικοινωνίας και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων του και τη μέγιστη αξιοποίησή τους του μετά τη λήξη του.  



 

  
 

  

 
 

I  Tο Πρόγραμμα LIFE ASTI – Μία επισκόπηση 

i. Γενικό πλαίσιο 

Το φαινόμενο της ΑΘΝ έχει αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, το οποίο αναμένεται να ενταθεί καθώς τα 

κύματα καύσωνα αναμένεται να ενταθούν τόσο σε συχνότητα, όσο και σε διάρκεια λόγω της κλιματικής 

αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός αστικοποίησης φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα: σχεδόν το 73% 

του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε πόλεις, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 80% έως το 2050. Η 

εκτεταμένη αστικοποίηση προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση της ατμόσφαιρας και του 

εδάφους, με αποτέλεσμα την τροποποίηση του κλίματος και την άνοδο της θερμοκρασίας στις αστικές 

περιοχές, σε σύγκριση με τις γειτονικές μη αστικές περιοχές. 

Το σύστημα μοντελοποίησης, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE ASTI, παράγει προϊόντα 

πρόβλεψης υψηλής ποιότητας, όπως βιοκλιματικοί δείκτες, βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης, 

αξιολογώντας τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων. Επιπλέον, καθοδηγεί το Σύστημα Προειδοποίησης 

Υγείας για τη Θερμότητα που  εφαρμόσθηκε και στις δύο πόλεις και στοχεύει στην ενημέρωση των 

αρμόδιων αρχών, του γενικού πληθυσμού και της επιστημονικής κοινότητας. 

 

Περιοχές Υλοποίησης: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Ρώμη (Ιταλία) 

Πόλεις Αναπαραγωγής: Ηράκλειο και Παύλος Μελάς (Ελλάδα)  

  Civitavecchia (Ιταλία) 

Προϋπολογισμός: 1,251,695 Ευρώ (58.87% Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση) 

Διάρκεια: 48 Μήνες 

Ημερομηνία Έναρξης: 01/09/2018 

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2022 

Συντονιστής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καθηγητής Μελάς Δημήτριος (melas@auth.gr) 

Χρήσιμα Links: https://lifeasti.eu/ &  https://app.lifeasti.eu/   

https://lifeasti.eu/
https://app.lifeasti.eu/


   

 

Εταιρικό Σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το LIFE ASTI:  

 

LIFE ASTI 

 
@asti_life 

 
/Life-Asti-366183620887655 

 

  

Ερευνητικά Ινστιτούτα 

Φορείς Διακυβέρνησης 
Ιδιωτικός Τομέας 

http://www.rc.auth.gr
http://www.isac.cnr.it/
http://www.thessaloniki.gr/
http://www.sympraxis.eu
https://www.getmap.eu/
https://www.deplazio.net/


 

  
 

  

 
 

ii. Στόχοι 

Οι στόχοι του LIFE ASTI προωθούν τις πολιτικές της ΕΕ για τη «Δράση για το κλίμα» και επίσης έχουν 

υψηλό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς άλλων πολιτικών της ΕΕ. Καταρχάς, συμβάλλουν άμεσα στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ, ευνοώντας έτσι την «Περιφερειακή Πολιτική» για τις 

περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

της πολιτικής «Έρευνας και Καινοτομίας», καθώς ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του έργου είναι 

η διάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων ανοικτής πρόσβασης, μέσω της ανταλλαγής όλης της 

διαθέσιμης γνώσης με τις περιφερειακές/τοπικές αρχές και το ευρύ κοινό. 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου LIFE ASTI είναι: 

• Να σχεδιάσει, εφαρμόσει και επικυρώσει πιλοτικά, ένα σύνολο συστημάτων πρόβλεψης της 

Αστικής Θερμικής Νησίδας σε Θεσσαλονίκη και Ρώμη, βασισμένα σε αριθμητικά μοντέλα 

τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά τα συστήματα μοντελοποίησης παρέχουν στους 

ενδιαφερόμενους πολλά προϊόντα πρόβλεψης υψηλής ανάλυσης, που σχετίζονται με το 

φαινόμενο της ΑΘΝ, συμπεριλαμβανομένων δεικτών θερμικού βιοκλίματος, καθώς και 

βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης για την εκτίμηση της ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων. 

Επιπλέον,  μπορούν και τροφοδοτούν τα Συστήματα Προειδοποίησης Υγείας για υψηλές 

θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν πιλοτικά και στις δύο πόλεις, βοηθώντας 

τις τοπικές αρχές να αντιδρούν κατάλληλα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. 

• Να δημιουργήσει εργαλεία διάδοσης και να επιτρέψει την ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες 

και προϊόντα που σχετίζονται με την ΑΘΝ στους τελικούς χρήστες με εφαρμογές Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτά τα εργαλεία θα βοηθήσουν τις ενδιαφερόμενες 

αρχές και το ευρύ κοινό να καλύψουν το κενό γνώσης σχετικά με τις τοπικές κλιματικές 

ευπάθειες και κινδύνους. 

• Να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο κομμάτι της 

ΑΘΝ για τις δύο επιλεγμένες πόλεις. 

• Να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της προώθησης πράσινων δραστηριοτήτων (π.χ. πράσινες στέγες, 

χώρους εξαερισμού κ.λπ.) σε αστικές περιοχές για την καταπολέμηση του φαινομένου της ΑΘΝ, 

χρησιμοποιώντας τα αναπτυγμένα συστήματα μοντελοποίησης για τις δύο επιλεγμένες πόλεις.  

• Να αναπτύξει οδηγούς καλών πρακτικών και αποτελεσματικά στρατηγικά σχέδια για τον 

μετριασμό των μελλοντικών επιπτώσεων της ΑΘΝ στις εμπλεκόμενες πόλεις, καθώς και σε άλλες 

αστικές περιοχές της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσμενείς επιπτώσεις της. 

• Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και να ενθαρρύνει τις αρχές να εφαρμόσουν τις παραπάνω 

στρατηγικές αστικής προσαρμογής και πρωτοβουλίες μετριασμού του φαινομένου. Αυτό θα 

συμβάλει και θα υποστηρίξει τη δέσμευση των Υπογραφόντων στις πρωτοβουλίες «Mayors 

Adapt» και το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια». 

• Να οργανώσει εκδηλώσεις για την προώθηση, την αναπαραγωγή και τη μεταφορά των 

σχεδιασμένων συστημάτων μοντελοποίησης και των βέλτιστων στρατηγικών αστικής 

προσαρμογής σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που αντιμετωπίζουν τα ίδια κλιματικά ζητήματα που 



   

προκύπτουν από το φαινόμενο ΑΘΝ.  Ως αποτέλεσμα των προωθητικών ενεργειών, η πόλη 

Ηράκλειο στην Κρήτη, ο Δήμος Παύλου Μελά στην Κεντρική Μακεδονία και η πόλη της 

Civitavecchia στην Περιφέρεια Λάτσιο ήταν οι περιοχές αναπαραγωγής του έργου, όπου η 

πλατφόρμα πρόβλεψης LIFE ASTI αναπαράχθηκε κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου.  

Οι παραπάνω στόχοι οδηγούν στην επίτευξη του γενικού στόχου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Προσαρμογής με την ανάπτυξη πολιτικών για την καλύτερη προσαρμογή στις επιπτώσεις της ΑΘΝ, ειδικά 

κατά τους καλοκαιρινούς καύσωνες, μειώνοντας τον κίνδυνο των κυμάτων καύσωνα στις μητροπολιτικές 

περιοχές, μέσω της εισαγωγής υπηρεσιών πρόληψης και καλύτερη εφαρμογή των κατευθυντήριων 

γραμμών της ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο μεσογειακές πόλεις επιλέχθηκαν για να δώσουν αντιπροσωπευτική 

γεωγραφική κάλυψη, να αντικατοπτρίζουν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και να 

υποστηρίξουν μία από τις κύριες προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ για την ένωση των δυνάμεων και 

διακρατική συνεργασία.  

Ο συνδυασμός κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών δεικτών, με πρόσθετους περισσότερους λόγους 

που αφορούν το πλαίσιο, επιτρέπει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων, 

της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών. Ως αποτέλεσμα, άλλες αστικές και αγροτικές περιοχές 

μπορούν να προσαρμόσουν και να εφαρμόσουν αυτό το έργο στο τοπικό τους πλαίσιο και να αυξήσουν 

την ανθεκτικότητά τους στα κύματα καύσωνα και άλλες επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα. 

iii. Αποτελέσματα Έργου 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το LIFE ASTI περιέχουν  προϊόντα προβλέψεων υψηλής ανάλυσης 

που σχετίζονται με το φαινόμενο ΑΘΝ, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών βιοκλιματικών δεικτών και 

των Βαθμοημερών Θέρμανσης/Ψύξης (HDD/CDD) για την εκτίμηση της ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων, 

καθώς και προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω υψηλών θερμοκρασιών σε κάθε εμπλεκόμενη πόλη. 

Αυτού του είδους οι πληροφορίες επιτρέπουν την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη των 

θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κανονισμό LIFE 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013) και τους στόχους της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 

προς την Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (COM/2013/0216). Επιπλέον, η 

διανομή των πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω παρέχεται μέσω εργαλείων ανοιχτής 

πρόσβασης ΤΠΕ που προβλέπουν την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ της ΕΕ για την πρόσβαση του 

κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

Ως εκ τούτου,  το έργο LIFE ASTI οδηγεί τόσο σε βραχυπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμα εργαλεία 

προσαρμογής αλλά συμβάλλει επίσης σημαντικά και στην στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ. 

A. Βραχυπρόθεσμα εργαλεία προσαρμογής 

α. Πιλοτικά συστήματα πρόβλεψης της ΑΘΝ σε πέντε πόλεις (Θεσσαλονίκη, Ρώμη, Ηράκλειο, 

Παύλος Μελάς (Δήμος) και Civitavecchia) που παρέχουν προϊόντα υψηλής ανάλυσης (250 m) 

που σχετίζονται με την ΑΘΝ, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών θερμικού βιοκλίματος και 

των Βαθμοημερών Θέρμανσης/Ψύξης (HDD/CDD). 



 

  
 

  

 
 

β. Συστήματα προειδοποίησης υγείας για τη θερμότητα που παρέχουν προειδοποιήσεις σε 

κάθε εμπλεκόμενη πόλη και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία σε υψηλή χωροχρονική 

ανάλυση (σε επίπεδο περιοχής για κάθε πόλη). 

γ. Μια διαδικτυακή πύλη ανοιχτής πρόσβασης και μια εφαρμογή για κινητά για τη διάδοση των 

προαναφερθέντων προϊόντων πρόβλεψης στις αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το 

ευρύ κοινό. 

δ. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο αναπαραγωγής και δυνατότητας μεταφοράς (LARG) που θα 

υποστηρίξει τις δυνατότητες του LIFE ASTΙ και θα χρησιμοποιηθεί από τις αρχές και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς άλλων περιοχών στην Ευρώπη. 

Η ενσωμάτωση των ειδοποιήσεων πρόβλεψης της ΑΘΝ και ειδοποιήσεις για την υγεία σε συνθήκες 

ακραίας ζέστης, εντοπίζοντας hotspots ΑΘΝ όπου η εφαρμογή μέτρων ήπιας προσαρμογής (π.χ. 

κλιματιζόμενα δωμάτια) έχει προτεραιότητα. Η πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων σε Θεσσαλονίκη, 

Ρώμη και Ηράκλειο (πόλεις πρώτης αναπαραγωγής), οδηγεί στα εξής: 

• αύξηση των τοπικών/περιφερειακών πρωτοβουλιών προσαρμογής 

• αύξηση της ανθεκτικότητας στις υψηλές θερμοκρασίες 

• μείωση των θανάτων που οφείλονται στον καύσωνα 

• βελτιωμένη υποστήριξη ποιότητας ζωής 

 

B. Μακροπρόθεσμα εργαλεία προσαρμογής και συνεισφορά στην στρατηγική προσαρμογής της 

ΕΕ 

α. Εκτίμηση των μελλοντικών σεναρίων του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στην ΑΘΝ, 

β. Μελέτες ευαισθησίας για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των στρατηγικών προσαρμογής 

(π.χ. πράσινη υποδομή) 

Αυτές οι εκτιμήσεις οδήγησαν στην κατασκευή: 

γ. Στρατηγικών Δράσεων Προσαρμογής στην ΑΘΝ για κάθε πόλη 

δ. Οδηγού καλών πρακτικών για την καταπολέμηση της ΑΘΝ και την αύξηση της 

ανθεκτικότητας στους καύσωνες 

Τα σχέδια δράσης και οι οδηγοί καλών πρακτικών συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη: 

• Σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (SECAPs) στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου 

των Δημάρχων (2030) και στις δύο πόλεις 

• Περιφερειακών Σχεδίων για Δράσεις Προσαρμογής και στις δύο πόλεις 

• Δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 100 ανθεκτικών πόλεων στη Θεσσαλονίκη που 

συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο σε: βελτιωμένες συνθήκες θερμικού βιοκλίματος στις περιοχές 

που εφαρμόζονται 

• Δράσεις στο πλαίσιο «Θεσσαλονίκη – Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» 



   

 

Επιπρόσθετα,  δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης αποτελούν: 

• Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, 

• Η αύξηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής  

• Η συνεισφορά στην έρευνα της επιστημονικής κοινότητας 

 

Το σύστημα έχει επίσης αναπαραχθεί και μεταφερθεί στο Δήμο Παύλου Μελά (Ελλάδα) και την πόλη 

Civitavecchia (Ιταλία) κατά τους τελευταίους μήνες του έργου. Η πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων 

και τα εργαλεία μακροπρόθεσμης προσαρμογής στον Δήμο Παύλου Μελά  και την πόλη Civitavecchia θα 

αξιολογηθούν κατά την περίοδο AFTER LIFE του έργου LIFE ASTI. 

i. Κοινό-στόχος και ενδιαφερόμενοι φορείς 

Ο απώτερος στόχος του LIFE ASTI είναι να διασφαλίσει μια ποικιλόμορφη και ολοκληρωμένη συμμετοχή 

κοινού και ενδιαφερομένων, που όχι μόνο θα τους παρέχει νέες γνώσεις και εργαλεία, αλλά θα 

τροφοδοτεί επίσης τα αποτελέσματα του έργου με ευρύτερες προοπτικές από διαφορετικούς τομείς που 

συμβάλλουν στην εξέλιξη και τη βιωσιμότητα του. 

Ως εκ τούτου, οι ομάδες-στόχοι και οι τελικοί χρήστες επιλέχθηκαν προσεκτικά για να εκπροσωπήσουν 

τις κύριες ομάδες συμφερόντων που θα επωφεληθούν αλλά και που είναι πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τα 

αποτελέσματα του έργου LIFE ASTI. 

Όσον αφορά τους στόχους της περιόδου μετά τη λήξη του έργου LIFE ASTI, που είναι η συνεχής 

αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων και υπηρεσιών του έργου και η διάδοση των 

αποτελεσμάτων του LIFE ASTI, οι ακόλουθες ομάδες-στόχοι θεωρούνται και οι πιο σημαντικές. Επίσης, 

με βάση τη στρατηγική δέσμευσης που σχεδιάστηκε για το έργο, αυτές οι ομάδες-στόχοι χωρίστηκαν σε 

δύο κατηγορίες: ενδιαφερόμενους φορείς και κατάλληλο κοινό-στόχο. 

Ενδιαφερόμενοι Φορείς:  

• Τοπικές/Περιφερειακές αρχές & αρχές Υγείας και Περιβάλλοντος:  φορείς χάραξης πολιτικής 

(όπως Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης, Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, Δήμος 

Θεσσαλονίκης, Δήμος Ηρακλείου, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ARPA Emilia Romagna, ARPA 

Lazio, ARPA Toscana, Comune di Roma, Ministryo Salute, Regione Lazio) ζητώντας νέα εργαλεία 

διακυβέρνησης ως κινητήρια δύναμη για την καταπολέμηση της επίδρασης του φαινομένου της 

ΑΘΝ και των δυσμενών επιπτώσεών της, ειδικά κατά τη διάρκεια ακραίων κυμάτων καύσωνα 

και νέες επιλογές για αποτελεσματικά σχέδια προσαρμογής και στρατηγικές μετριασμού του 

φαινομένου. Στο πλαίσιο το εταιρικού σχήματος του έργου υπάρχουν δύο (2) τέτοιοι φορείς: α) 

Δήμος Θεσσαλονίκης (ΜοΤ) ως ο κύριος δημόσιος φορέας που εκπροσωπεί την τοπική αρχή για 

την πόλη της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και β) Τμήμα Επιδημιολογίας Azienda Sanitaria Locale 

Roma 1 (DEASL), το εθνικό κέντρο της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη 

των επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με τα κύματα καύσωνα στην Ιταλία. Επιπλέον, το 

MoT και το DEASL συνέβαλαν άμεσα στους στόχους του έργου σε διάφορα επίπεδα, 

συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης για τον προσδιορισμό των πραγματικών τους αναγκών 



 

  
 

  

 
 

για αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την υγεία σε ακραίες περιπτώσεις καύσωνα και 

συνεργασία για την ανάπτυξη οδηγών καλών πρακτικών και στρατηγικών σχεδίων προσαρμογής 

και μετριασμού που στοχεύουν όχι μόνο στις κυβερνητικές τους περιφέρειες, αλλά και άλλες 

επαρχίες της Ελλάδας, της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. γ) Δήμος Αθηναίων μέσω της 

Chief Heat Officer Ελένη Μυριβήλη που συμμετείχε και έκανε παρουσίαση στο Τελικό Συνέδριο 

LIFE ASTI’S Media: στα τηλεοπτικά κανάλια ERT3, TV100, Μακεδονία TV και στον ραδιοφωνικό 

σταθμό FM100. 

• Τομείς Πολιτικής Προστασίας: όπως το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας/Δήμος Θεσσαλονίκης, 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήματα/Γραφεία 

Πολιτικής Προστασίας όμορων δήμων, π.χ. Δήμος Καλαμαριάς, Protezione Civile, Δήμος Παύλου 

Μελά κ.ά. 

• Ιατρική Κοινότητα που ζητά εκτενέστερα στοιχεία για τις προειδοποιήσεις υγείας ΑΘΝ, θερμικού 

βιοκλίματος και θερμότητας: νοσοκομεία πόλεων, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Δημοτικά 

Ιατρεία, ACP, Azienda Sanitaria Locale Roma 1-6, CNR IFC. 

• Δημοτικά Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

• Τομέας Τουρισμού, ενδιαφέρεται για βελτιώσεις στις ανθρώπινες ανέσεις στις εμπλεκόμενες 

πόλεις για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών: Ελληνική Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Ένωση 

Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας, Ελληνική Τουριστική Συνομοσπονδία, Ομοσπονδία 

Ελληνικών Ενώσεων Ταξιδιωτικών & Τουριστικών Γραφείων, Ιταλική Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών 

& Τουριστικών Ενώσεων ( FIAVET). 

• Τομέας Εκπαίδευσης: διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, ιδιωτικά σχολεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Liceo Farnesina, Liceo Keplero Centrale. 

• Ενεργειακός Τομέας: ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με 

τις Ημέρες Πτυχίου Θέρμανσης & Ψύξης (HDD/CDD) 

• Βασικός Ενδιαφερόμενος Φορέας της ΕΕ: Climate-kic, Οργανισμός για βιώσιμες πόλεις και 

περιοχές της Μεσογείου, Περιφερειακός Οργανισμός για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

στην Emilia-Romanga, ICLEI Europe, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμηση 

(CRES), DLR-Earth Observation Centre, European Space Agency. 

 

Κύριο κοινό-στόχος: 

• Τοπικές ΜΚΟ: που προωθούν τη συμμετοχή του κοινού σε διάφορα έργα και ενσωματώνουν 

βιώσιμες αρχές στο πλαίσιό τους: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Εθελοντές Σαμαρείτες, Σώμα 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών, Γιατροί του Κόσμου / Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδα. 

• Κοινωνία των Πολιτών: Περιβαλλοντικοί σύλλογοι, εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες στην 

πόλη, αστική βιώσιμη κινητικότητα, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι. 

• Μαθητικές Ομάδες με έμφαση στις περιβαλλοντικές δράσεις 



   

• Ανήσυχοι πολίτες που έχουν σχηματίσει κινήματα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

στην πόλη. 

• Πράσινα έργα στην πόλη: Urwatair, Commons in Residency, Thessaloniki Allios. 

• Η επιστημονική κοινότητα που ζητά περισσότερα δεδομένα για τον εντοπισμό και τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία: Ερευνητές, πανεπιστήμια, 

ακαδημαϊκή κοινότητα: CREA, Πανεπιστήμιο Carlo Bo, Τμήμα Urbino - DiSPeA, ISPRA, Università 

Roma 2, Università Roma 3, IBIMET CNR Climate Services, Foundation for Research and 

Technology Hellas (ΙΤΕ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, TNO (Ολλανδικός Οργανισμός 

Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας). 

• Ευρύ κοινό, που ενδιαφέρεται για εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την ΑΘΝ και την 

προστασία της υγείας.  

• Άλλα (π.χ. ιδιωτικός τομέας: ECOTEN Urban Comfort, Serco Italia s.r.l., Servizi Territorio srl), VITO. 

Τα κατάλληλα επιλεγμένα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη όχι μόνο ενημερώθηκαν και συμμετείχαν 

ενεργά, αλλά και τα λειτουργικά δίκτυα επικοινωνίας και διάδοσης, χρησιμοποιήθηκαν για την 

περαιτέρω επαφή και τη συμμετοχή μεγαλύτερου μέρους των τοπικών κοινωνιών. Η ακόλουθη λίστα 

περιλαμβάνει τέτοιους βασικούς ενδιαφερόμενους: 

• Όλοι οι Φορείς Πολιτικής Προστασίας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης, 

Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Protezione Civile. 

• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

• Comune di Roma 

• Regione Lazio 

• ASL RomaASL Roma 

• Νοσοκομεία όλων των πόλεων 

• Δημοτικά ιατρεία Θεσσαλονίκης 

• Ομοσπονδία Ξενοδόχων Ελλάδος  

• CIVINET Ελλάδας-Κύπρου, για τη σύνδεση του ASTI με την αστική βιώσιμη κινητικότητα. 

• ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μια περιβαλλοντική οντότητα που προστατεύει την άγρια ζωή με ένα πολύ ενεργό 

δίκτυο. 

• Περιβαλλοντική ομάδα ΑΠΘ, με στόχο τους φοιτητές. 

• «Πρωτοβουλία για τη γειτονιά Αλεξάνδρου Σβώλου», με στόχο τα τοπικά κινήματα πολιτών. 

• Έλληνες ορειβάτες Θεσσαλονίκης, με στόχο τις τοπικές ομάδες αθλητισμού και φυσικής 

κατάστασης. 

Ένα πλήρες μητρώο με περίπου 700 οντότητες, που περιλαμβάνει το κοινό-στόχο μαζί με τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους, έχει ήδη δημιουργηθεί, και θα χρησιμοποιηθεί επίσης κατά την περίοδο AFTER LIFE 

του έργου. Οι συνολικές δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας του έργου θα συνεχιστούν 

αδιάκοπα τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο ιστότοπος του έργου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα 

ενημερώνονται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ οι πίνακες ανακοινώσεων θα 

παραμείνουν ενεργοί. Οι πολύ επιτυχημένες δραστηριότητες δικτύωσης, τόσο με έργα όσο και 

επιλεγμένες εκδηλώσεις, θα υποστηριχθούν από τους αντίστοιχους εταίρους επαφής και θα 



 

  
 

  

 
 

αναζητηθούν νέες ευκαιρίες για συνεργασίες για την ενίσχυση της χρήσης των αποτελεσμάτων των 

έργων σε άλλα πλαίσια. Όσον αφορά επίσης την επιστημονική διάδοση, οι δημοσιεύσεις θα συνεχιστούν 

και όλοι οι εταίροι θα παρακολουθήσουν τα σχετικά εργαστήρια/συνέδρια. 

Κύριες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης: 

• LIFE ASTI webpage: 22.350 χρήστες και 45.625 επισκέψεις στην ιστοσελίδα 

• LIFE ASTI twitter: 131 ακόλουθοι και περισσότερα από 290 δημοσιοποιημένα tweets 

• LIFE ASTI YouTube: 41 ακόλουθοι 

• LIFE ASTI facebook: 272 ακόλουθοι 

• LIFE ASTI έχει προσεγγίσει περισσότερα από 5.280 άτομα μέσω των social media 

• Διάδοση του έργου σε τουλάχιστον 65 διαφορετικά τοπικά δίκτυα 

• Δικτύωση με περισσότερα από 45 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

• Περίπου 190 άτομα έχουν συμμετάσχει σε τοπικά σεμινάρια και σε local working tables 

• Περισσότερα από 700 άτομα έχουν παρακολουθήσει τις διάφορες εκδηλώσεις όπου το έργο 

παρουσιάστηκε 

 

 

  



   

II  Αξιολόγηση του LIFE ASTI   
Συνολικά το LIFE ASTI έχει επιτύχει τους κύριους στόχους και τις προγραμματισμένες δράσεις του. Σε 

αυτή τη φάση της ολοκλήρωσης του έργου, είναι ενδιαφέρον να γίνει μια ανασκόπηση των επιτυχιών 

του έργου, των προβλημάτων που προέκυψαν, καθώς και να αναγνωρίσουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες 

και απειλές. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αποτελέσματα της αποτίμησης του προγράμματος LIFE 

ASTI, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για τη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των εμποδίων για την 

αναπαραγωγή και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου. 

ii. SWOT Analysis του έργου LIFE ASTI  

Πλεονεκτήματα / Strengths Αδυναμίες / Weaknesses  
• Πλούσια συνεργασία που διευκολύνει την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της ΑΘΝ και της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή 

• Αξιοποίηση υπερσύγχρονης τεχνογνωσίας των εταίρων 

• Χωρική Ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Φιλική προς τον χρήστη διάδοση πληροφοριών και 
κατανοητή από μη ειδικούς 

• Δωρεάν εφαρμογή σε κινητά για όλους 

• Αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων 

• Αξιοποίηση τεχνολογιών FOSS & ανοιχτών προτύπων 

• Ανοικτή πρόσβαση, ανοιχτή καινοτομία, ανοιχτά πρότυπα 

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω σχετικά χαμηλής τιμής 
προϊόντος (λόγω ανοιχτών δεδομένων και λογισμικού FOSS) 

• Υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη 
AFTER LIFE 

• Αποτελεσματική & ευρύτερη διάδοση της γνώσης, 
ευαισθητοποίηση 

• Τα ποικίλα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται 
έχουν αυξημένη γνώση, ένα απαραίτητο βήμα για την 
προώθηση της δράσης. 

• Η πρόσβαση σε υπηρεσίες web 
δε πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη 

• Η εξοικείωση των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών με τις 
τεχνολογίες ΤΠΕ δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη  

• Τα μοντέλα θα πρέπει να 
βαθμολογούνται και να 
δοκιμάζονται και για άλλες 
περιοχές 

• Λόγω των περιορισμών του 
COVID, λιγότερα άτομα από 
ό,τι είχε αρχικά 
προγραμματιστεί επιτρεπόταν 
να συμμετάσχουν στις τοπικές 
εκπαιδευτικές δράσεις και τις 
ομάδες εργασίας του έργου. 

Ευκαιρίες / Opportunities  Απειλές / Threats  

• Λόγω της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, οι πόλεις και οι 
οικονομικοί τομείς είναι ήδη ενήμεροι και ενεργοί σε 
θέματα κλιματικής αλλαγής και αναζητούν λύσεις όπως 
είναι το LIFE ASTI 

• European Mission Climate-Neutral και Smart Cities 

• Μακροχρόνιες διαδικασίες των 
αρχών για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή στρατηγικών 
προσαρμογής και μετριασμού 

• Δεδομένης της υψηλής ζήτησης 
για συναφή δεδομένα και 
υπηρεσίες, αυτό το τμήμα της 
αγοράς θα προσελκύσει 
αρκετούς ανταγωνιστές σε 
πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα 

• Μακροχρόνιες διαδικασίες των 
αρχών  για προμήθειες 

 



 

  
 

  

 
 

iv. Διδάγματα 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, αντλήθηκαν διαφορετικά διδάγματα (Εικόνα 1) τα οποία 

μπορούν να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την περαιτέρω δράση του LIFE ASTI κατά τη διάρκεια ΑFTER 

LIFE περιόδου του έργου. 

 

Εικόνα 1: Διδάγματα από το έργο LIFE ASTI 

Οι ενέργειες διαχείρισης και διάδοσης έργων έχουν σημειώσει μεγάλη αλλαγή από τότε που ξεκίνησε η 

πανδημία COVID-19. Αυτό κατέστησε αναγκαία στο εταιρικό σχήμα του έργου, να υιοθετήσει εργαλεία 

διαχείρισης έργου και ομαδικής επικοινωνίας που επέτρεψαν την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη συνέχιση 

και επικοινωνία του έργου. 

Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 διέκοψε τις εκδηλώσεις και πρόσθεσε επιπλέον ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς, γεγονός που οδήγησε την κοινοπραξία να προσαρμόσει τη στρατηγική επικοινωνίας και 

διάδοσης αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίσει τον υψηλότερο δυνατό αντίκτυπο υπό τις δεδομένες 

συνθήκες. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η κοινοπραξία έπρεπε να επαναπρογραμματίσει και να 

επανασχεδιάσει τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τις τοπικές ομάδες εργασίας, τα οποία αποτελούν και 

εξακολουθούν να είναι κρίσιμα μέρη της ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου αλλά και του σχεδίου δράσης 

αναπαραγωγής και δυνατότητας μεταφοράς. Ανεξάρτητα από το πότε και το πού, τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων έπρεπε να προσαρμοστούν 



   

αναλόγως, ώστε να παρέχεται ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση και μεταφορά γνώσης, καθώς 

οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις δεν θεωρούνταν δεδομένες. 

III Προβλεπόμενες δραστηριότητες για το After-LIFE  
Κύριος στόχος της ομάδας έργου ήταν ότι τα κύρια αποτελέσματα του έργου, του συστήματος 

πρόβλεψης LIFE ASTI, θα υιοθετηθούν από τους πιθανούς τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, καταβλήθηκε 

μεγάλη προσπάθεια για την προετοιμασία του εδάφους για την περίοδο After-LIFE πριν τη λήξη του 

έργου, ώστε να καταστεί δυνατή και να προωθηθεί η αναπαραγωγή της λύσης με τις ελάχιστες 

πρόσθετες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της περιόδου After-LIFE. 

Το πρόγραμμα LIFE ASTI ασχολείται κυρίως με τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ «Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή» και «Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής» ενισχύοντας την ικανότητα των 

τοπικών/περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών να καταπολεμήσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις της επίδρασης της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) στις μητροπολιτικές περιοχές. 

Το εταιρικό σχήμα το έργου LIFE ASTI αναγνώρισε από την έναρξη του έργου, ότι η επιτυχής συμβολή σε 

αυτές τις προτεραιότητες της ΕΕ απαιτεί μακροπρόθεσμες στρατηγικές εφαρμογής και βιώσιμο 

σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία υλοποίησης του LIFE ASTI βασίστηκε στον προσανατολισμό της 

συνέχισης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του. Αυτό περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που επιτρέπουν τη συνεχή χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων και των 

υπηρεσιών του έργου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του LIFE ASTI μετά το πέρας του. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του έργου έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν οι 

ακόλουθες δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο: 

1. Συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση των λειτουργικών συστημάτων μοντελοποίησης 

της πρόβλεψης UHI. 

Σχετική με τη Δράση C.2: Πιλοτική λειτουργία των συστημάτων πρόβλεψης UHI. 

Υπεύθυνοι εταίροι: Α.Π.Θ  

2. Συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση των λειτουργικών συστημάτων προειδοποίησης 

υγείας για τη θερμότητα.  

Σχετική με τη Δράση C.6: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία συστημάτων προειδοποίησης υγείας 

για τη θερμότητα 

Υπεύθυνοι εταίροι: DEASL 

3. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των λειτουργικών συστημάτων μοντελοποίησης της 

πρόβλεψης της ΑΘΝ, καθώς και των συστημάτων προειδοποίησης υγείας θερμότητας.  

Σχετικά με τη Δράση C.3: Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και επικύρωση των πιλοτικών 

λειτουργικών συστημάτων προβλέψεων UHI και Δράση C.6: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία 

συστημάτων προειδοποίησης για την υγεία λόγω θερμότητας 

Υπεύθυνοι εταίροι: Α.Π.Θ., ISAC-CNR και DEASL 

4. Συντήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση της ιστοσελίδας του έργου, της εφαρμογής για 

κινητά και των καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  



 

  
 

  

 
 

Σχετικά με τη Δράση Ε.1: Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης γενικού κοινού – Κοινοτική 

συμμετοχή – Παραγωγή διαφημιστικού υλικού και Δράση Ε.4: Δημόσιες σχέσεις 

Υπεύθυνοι εταίροι: SYMPRAXIS σε στενή συνεργασία με την GET. Α.Π.Θ., ISAC-CNR, MoT και 

DEASL 

5. Παραγωγή και παρουσίαση νέων επιστημονικών ευρημάτων σχετικά με το φαινόμενο UHI με 

βάση τη συνεχή λειτουργική χρήση των συστημάτων πρόβλεψης.  

Σχετικά με τη Δράση E.2: Δραστηριότητες δέσμευσης και αλληλεπίδρασης υπευθύνων χάραξης 

πολιτικής και εμπειρογνωμόνων - Υπεύθυνοι εταίροι: DEASL, Α.Π.Θ. και ISAC-CNR. Θα 

συνεισφέρουν επίσης οι GET, MoT και SYMPRAXIS 

6. Διατήρηση δικτύου συνεργασίας και υποστήριξη για ανάπτυξη πολιτικής.  

Σχετίζεται με τη Δράση C.5: Ανάπτυξη οδηγών καλών πρακτικών και στρατηγικών σχεδίων 

προσαρμογής και μετριασμού και Δράση C.8: Δυνατότητα αναπαραγωγής και δυνατότητα 

μεταφοράς καθώς και με όλες τις Δράσεις E - Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης 

Υπεύθυνοι εταίροι: Όλοι οι εταίροι του έργου LIFE ASTI 

7. Εκτίμηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων LIFE ASTI.  

Σχετικά με όλες τις Δ Δράσεις - Παρακολούθηση του αντίκτυπου των Δράσεων του έργου 

Υπεύθυνοι εταίροι: SYMPRAXIS, ISAC-CNR και DEASL 

i. Προσδιορισμός των Απαραίτητων Πόρων για τις Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

1-2. Συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση των λειτουργικών συστημάτων μοντελοποίησης της 

πρόβλεψης του φαινομένου της ΑΘΝ – Συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση των λειτουργικών 

συστημάτων προειδοποίησης υγείας θερμότητας 

Οι δύο πρώτες δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη του ΑΠΘ και του DEASL αντίστοιχα, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των μοντέλων και τη διατήρησή τους σε λειτουργία για 

τουλάχιστον τα επόμενα 5 χρόνια. 

Επιπλέον, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η DEASL είναι υπεύθυνοι να αξιοποιούν την καθημερινή 

ανατροφοδότηση του συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της ΑΘΝ και του συστήματος 

προειδοποίησης υγείας για τη θερμότητα στα στρατηγικά και επιχειρησιακά τους σχέδια. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό του Σχέδιο για τα έτη 2020 – 2023, 

έχει ήδη ενσωματώσει αυτά τα βραχυπρόθεσμα εργαλεία προσαρμογής στον επιχειρησιακό του 

σχεδιασμό, ειδικά για την προετοιμασία έκτακτης ανάγκης και την πολιτική προστασία και θα τα 

συμπεριλάβει επίσης στο Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.  

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020 – 2023 είναι Μέσο 

Τοπικής Πολιτικής (LPI). Διανύομε την περίοδο που η σημερινή πολιτική διοίκηση κυβερνά τον δήμο. Οι 

τοπικές διοικήσεις στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να έχουν επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό τέθηκε σε ισχύ 



   

το 2014. Ως εκ τούτου, το πρώτο μας επιχειρησιακό σχέδιο αφορούσε την περίοδο 2014-2019 (ήταν για 

5 χρόνια) ενώ το 2ο ΕΣ μας αφορά τα έτη 2020-2023 (4 έτη). 

Αυτού του είδους τα σχέδια αναπτύσσονται εσωτερικά, από την αρμόδια μονάδα, στην προκειμένη 

περίπτωση το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

Το ΕΣ του Δήμου έχει 4 Πυλώνες: 

• Πυλώνας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής 

• Πυλώνας 2: Κοινωνία – Υγεία – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός 

• Πυλώνας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

• Πυλώνας 4: Διοικητική Ικανότητα και Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης (Σχήμα 

παρακάτω) 

 

 
Εικόνα 2: Η συμβολή της LIFE ASTIS στους 4 Πυλώνες του ΕΣ  του Δήμου Θεσσαλονίκης 

Ο εταίρος DEASL λειτουργεί ήδη ένα σύστημα προειδοποίησης για τη θερμότητα στη Ρώμη, με το 

ενσωματωμένο στοιχείο (UHI-forecasting) που προστέθηκε κατά τη διάρκεια του έργου LIFE ASTI. Το 

ISAC-CNR και η GET θα έχουν επίσης σημαντική συμβολή συμμετέχοντας στην υποστήριξη και 

εκπαίδευση του προσωπικού των MoT, DEP LAZIO, Ηρακλείου, Παύλου Μελά και Civitavecchia μέσω της 

διοργάνωσης εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, παρόμοια με αυτά που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 

Δράσης Ε.2. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ολόκληρο το μοτίβο υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 

προετοιμασίας των μοντέλων, της λειτουργίας και των διαδικασιών μετεπεξεργασίας, καθώς και της 

διαχείρισης και απεικόνισης των προϊόντων πρόβλεψης UHI και των προειδοποιήσεων για την υγεία της 

θερμότητας, είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και θα χρησιμοποιηθεί στην ήδη – υπάρχουσα και 

αγορασμένη – υπολογιστική και αποθηκευτική υποδομή όπως κατά τη διάρκεια του έργου LIFE ASTI. Με 



 

  
 

  

 
 

αυτόν τον τρόπο, αναμένεται περιορισμένη ανθρώπινη προσπάθεια για παρακολούθηση, σε τακτική 

βάση, της λειτουργίας του συστήματος. 

Επιχειρηματικά, είναι προς το συμφέρον όλων των εταίρων να διατηρήσουν τα λειτουργικά συστήματα 

μοντελοποίησης της πρόβλεψης του φαινομένου της ΑΘΝ και τα λειτουργικά συστήματα 

προειδοποίησης υγείας θερμότητας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου για τους 3 

διαφορετικούς τομείς. Κάθε δήμος που εμπίπτει σε αυτούς τους τομείς είναι μια πιθανή περίπτωση 

αναπαραγωγής με ελάχιστη προσπάθεια που αφορά τουλάχιστον την προετοιμασία των δεδομένων 

εισόδου (ΑΠΘ) και στη συνέχεια την τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος. Επιπλέον, η 

κλιμακούμενη και αρθρωτή αρχιτεκτονική μοντελοποίησης διασφαλίζει την εύκολη επέκταση του 

συστήματος με την επέκταση των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων υποδομής. 

Οι οικονομικές ανάγκες αυτών των εργασιών θα καλυφθούν με την συνεισφορά των οργανισμών. Μέρος 

του κόστους θα μπορούσε να καλυφθεί από μελλοντικές υπογεγραμμένες συμβάσεις αναπαραγωγής. 

 
Εικόνα 3: Ήδη λειτουργικοί τομείς για τα συστήματα πρόβλεψης λειτουργικής μοντελοποίησης LIFE ASTI UHI και τα λειτουργικά 

συστήματα προειδοποίησης υγείας για τη θερμότητα 

 

3. Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των λειτουργικών συστημάτων μοντελοποίησης της πρόβλεψης του 

φαινομένου της ΑΘΝ, καθώς και των συστημάτων προειδοποίησης υγείας για τη θερμότητα 

Η τρίτη δραστηριότητα είναι ευθύνη του ΑΠΘ, του ISAC-CNR και του DEASL. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις 

μοντέλων θα εφαρμοστούν στα συστήματα πρόβλεψης του φαινομένου της ΑΘΝ και θα ακολουθηθεί η 

ίδια μεθοδολογία όπως στη Δράση C.3 για την αξιολόγηση και την ενημέρωση της απόδοσης των 

μοντέλων. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης σύγχρονες μέθοδοι για την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση 

του συστήματος προειδοποίησης υγείας λόγω θερμότητας. Ερευνητικό προσωπικό από το ΑΠΘ, το 



   

DEASL και το ISAC-CNR θα αναλάβει αυτή τη δραστηριότητα. Οι οικονομικές ανάγκες θα καλυφθούν με 

συνεισφορά των οργανισμών. Μέρος του κόστους θα μπορούσε να καλυφθεί από μελλοντικές 

υπογεγραμμένες συμβάσεις αναπαραγωγής. 

4. Συντήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση του ιστοτόπου του έργου, της εφαρμογής για κινητά 

και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Η τέταρτη δραστηριότητα είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της SYMPRAXIS που είναι υπεύθυνη για τον 

Ιστότοπο του έργου και τη στρατηγική επικοινωνίας, σε στενή συνεργασία με την GET που είναι 

υπεύθυνη για την εφαρμογή για κινητά. Το Α.Π.Θ., το ISAC-CNR, το MoT, το SYMPRAXIS και το DEASL θα 

συμβάλουν επίσης παρέχοντας δυνητικά πρόσθετο υλικό και πληροφορίες. Τα προϊόντα πρόβλεψης της 

ΑΘΝ, οι προειδοποιήσεις για την υγεία της θερμότητας, τα παραδοτέα του έργου και το υλικό διάδοσης 

θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο LIFE ASTI και θα διανεμηθούν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για να απευθύνονται σε όλες τις ομάδες-στόχους του έργου και τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς 

και στο νέο εκτεταμένο κοινό. Τα αποτελέσματα των προβλέψεων θα είναι διαθέσιμα και στην εφαρμογή 

για κινητά. Πιθανές οικονομικές ανάγκες για κάλυψη τεχνικών και ανθρώπινων πόρων θα καλυφθούν 

από τον ίδιο προϋπολογισμό για όλους τους εταίρους. Για το κόστος εφαρμογών ιστού και κινητών, θα 

μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης του μοντέλου Google AdWords προκειμένου να 

δημιουργηθούν έσοδα που να μπορούν να καλύπτουν το λειτουργικό κόστος και των δύο πλατφορμών. 

5. Παραγωγή και παρουσίαση νέων επιστημονικών ευρημάτων σχετικά με το φαινόμενο της ΑΘΝ με 

βάση τη συνεχή λειτουργική χρήση των συστημάτων πρόβλεψης 

Η πέμπτη δραστηριότητα είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη των DEASL, AUTH και ISAC-CNR, αλλά οι GET, 

MoT και SYMPRAXIS θα συμβάλουν επίσης. Όπως και στη Δράση Ε.2, η διάδοση αυτού του υλικού θα 

απευθύνεται σε στοχευμένα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα 

του έργου θα αναλυθούν, χρησιμοποιώντας την ίδια υπολογιστική υποδομή LIFE ASTI, προκειμένου να 

διερευνηθεί η παραγωγή νέων επιστημονικών ευρημάτων. Τα έξοδα ανθρώπινων πόρων, ταξιδιού και 

δημοσιεύσεων, καθώς και τα έξοδα εγγραφής, θα καλυφθούν από τη συνεισφορά των δικαιούχων. 

6. Διατήρηση δικτύου συνεργασίας και υποστήριξη για ανάπτυξη πολιτικής 

Η έκτη δραστηριότητα είναι ευθύνη όλων των εταίρων το έργου LFE ASTI. Η ίδια μεθοδολογία 

περιλαμβάνει τη συνέχιση της επικοινωνίας με αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη, άλλα σχετικά έργα της ΕΕ 

και αξιωματούχους της ΕΕ που έχουν στοχοποιηθεί κατά τη διάρκεια του LIFE ASTI, καθώς και την 

προσέγγιση νέων μέσω της διάδοσης οδηγών πολιτικής και βέλτιστων πρακτικών και μέσω συναντήσεων 

και εκδηλώσεων όπου θα συμμετάσχουν οι δικαιούχοι. Οι σχετικές δαπάνες, όπως οι υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας, τα έξοδα ταξιδίου, κ.λπ. θα καλυφθούν με δική τους συνεισφορά των εταίρων του έργου. 

7. Εκτίμηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων LIFE ASTI 

Η έβδομη δραστηριότητα θα είναι ευθύνη των SYMPRAXIS, ISAC-CNR και DEASL. Το ίδιο μεθοδολογικό 

πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων 

μετά το πέρας του έργου, για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητάς τους και ενδεχομένως για την 



 

  
 

  

 
 

αναθεώρηση των στρατηγικών αντικειμένων και στόχων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη 

διεξαγωγή δύο Αναφορών Απόδοσης Έργου 2 και 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του LIFE ASTI 

αντίστοιχα. Οι οικονομικές ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν με τη συνεισφορά των 

εμπλεκόμενων εταίρων. 



 

  
 

 

 

Πίνακας 1: Πίνακας Προβλεπόμενων Δραστηριοτήτων 

Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Επικεφαλής 

Εταίρος 

Άλλοι 

Εταίροι 

Σχετικές 

Δράσεις 

Δράσεις Πηγές 

Χρηματοδότησης 

Στόχοι 

1. Συντήρηση, διαχείριση 

και παρακολούθηση 

των λειτουργικών 

συστημάτων 

μοντελοποίησης της 

πρόβλεψης του 

φαινομένου της ΑΘΝ 

Α.Π.Θ. DEASL,  

MoT, 

ISAC-CNR 

& GET 

C2 Διατήρηση της υπολογιστικής 
υποδομής (ΑΠΘ) 
Μοντέλα πρόβλεψης ΑΘΝ που 
λειτουργούν σε καθημερινή 
βάση (ΑΠΘ) 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα LIFE 
ASTI παρουσιάζει σωστά τα 
ημερήσια αποτελέσματα (GET) 
Εφαρμογή για κινητά που 
παρουσιάζει σωστά τα 
ημερήσια αποτελέσματα (GET) 
Παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων και 
συμπερίληψη τους στα 
στρατηγικά και επιχειρησιακά 
σχέδια (DEASL & MoT) 
Υποστήριξη και εκπαίδευση του 
προσωπικού του Ηρακλείου, 
του Παύλου Μελά και της 
Civitavecchia μέσω της 
διοργάνωσης εκπαιδεύσεων και 
σεμιναρίων. (DEASL, Α.Π.Θ., 
MoT, ISAC-CNR & GET) 
Παροχή εκπαίδευσης σε νέες 
πόλεις με δυνατότητα 
αναπαραγωγής (DEASL, Α.Π.Θ., 
MoT, ISAC-CNR & GET)& GET) 

Ιδίοις πόροι εταίρων. 
Όλοι οι συναφείς 
εταίροι εγγυούνται την 
παροχή ανθρώπινων 
και τεχνικών πόρων. 
Μέρος του κόστους θα 
μπορούσε να καλυφθεί 
από μελλοντικές 
συμβάσεις 
αναπαραγωγιμότητας 
που θα υπογραφούν. 

Να παρέχει αδιάλειπτα 
τα λειτουργικά 
συστήματα 
μοντελοποίησης των 
προβλέψεων ΑΘΝ για 
τις πόλεις 
Θεσσαλονίκη, Ρώμη, 
Ηράκλειο, Παύλο 
Μελά & Civitavecchia 
για τουλάχιστον 5 
χρόνια μετά την 
ολοκλήρωση του 
έργου. 
Να συνάψει 
συμβόλαιο με αυτές τις 
πόλεις για τη συνέχιση 
της υπηρεσίας μετά 
από αυτά τα 5 χρόνια. 



 

  
 

  

 
 

Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Επικεφαλής 

Εταίρος 

Άλλοι 

Εταίροι 

Σχετικές 

Δράσεις 

Δράσεις Πηγές 

Χρηματοδότησης 

Στόχοι 

2. Συντήρηση, διαχείριση 

και παρακολούθηση 

των λειτουργικών 

συστημάτων 

προειδοποίησης υγείας 

για τη θερμότητα  

DEASL Α.Π.Θ., 

MoT, 

ISAC-CNR 

& GET 

C6 Διατήρηση της υπολογιστικής 
υποδομής (ΑΠΘ) 
Προειδοποίηση υγείας για τη 
θερμότητα σε καθημερινή βάση 
(ΑΠΘ) 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα LIFE 
ASTI παρουσιάζει σωστά τα 
ημερήσια αποτελέσματα (GET) 
Εφαρμογή για κινητά που 
παρουσιάζει σωστά τα 
ημερήσια αποτελέσματα (GET) 
Παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων και 
συμπερίληψη τους στα 
στρατηγικά και επιχειρησιακά 
τους σχέδια (DEASL & MoT) 
Υποστήριξη και εκπαίδευση του 
προσωπικού του Ηρακλείου, 
Παύλου Μελά και της 
Civitavecchia μέσω της 
διοργάνωσης εκπαιδεύσεων και 
σεμιναρίων (DEASL, ΑΠΘ, MoT, 
ISAC-CNR & GET). Παροχή 
εκπαίδευσης σε νέες πόλεις με 
δυνατότητα αναπαραγωγής 
(DEASL, AUTH, MoT, ISAC-CNR & 
GET)  

Ίδιος προϋπολογισμός 
για όλους τους 
συνεργάτες. 
Όλοι οι συναφείς 
εταίροι εγγυούνται την 
παροχή ανθρώπινων 
και τεχνικών πόρων. 
Μέρος του κόστους θα 
μπορούσε να καλυφθεί 
από μελλοντικές 
συμβάσεις 
αναπαραγωγής. 

Να παρέχει αδιάλειπτα 
τα λειτουργικά 
συστήματα 
προειδοποίησης 
υγείας για τη 
θερμότητα για τις 
πόλεις Θεσσαλονίκη, 
Ρώμη, Ηράκλειο, 
Παύλο Μελά & 
Civitavecchia για 
τουλάχιστον 5 χρόνια 
μετά την ολοκλήρωση 
του έργου. 
Να συνάψει 
συμβόλαιο με αυτές τις 
πόλεις για τη συνέχιση 
της υπηρεσίας μετά 
από αυτά τα 5 χρόνια. 



   

Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Επικεφαλής 

Εταίρος 

Άλλοι 

Εταίροι 

Σχετικές 

Δράσεις 

Δράσεις Πηγές 

Χρηματοδότησης 

Στόχοι 

3. Αξιολόγηση και 

βελτιστοποίηση των 

λειτουργικών 

συστημάτων 

μοντελοποίησης της 

πρόβλεψης του 

φαινομένου της ΑΘΝ, 

καθώς και των 

συστημάτων 

προειδοποίησης υγείας 

για τη θερμότητα 

Α.Π.Θ. ISAC-CNR 

& DEASL 

C3 & C6 Να παρακολουθεί και να 
εφαρμόζει τελευταίες 
τεχνολογίες και σύγχρονες 
εξελίξεις και μεθόδους για την 
αξιολόγηση και τη 
βελτιστοποίηση τόσο των 
λειτουργικών συστημάτων 
μοντελοποίησης της ΑΘΝ όσο 
και των συστημάτων 
προειδοποίησης υγείας. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κάθε 2 
χρόνια ολοκληρώνοντας τις 
εκθέσεις αξιολόγησης και τις 
προτεινόμενες ενέργειες για τη 
βελτιστοποίηση των μοντέλων 
(ΑΠΘ, ISAC-CNR & DEASL). 

Ερευνητικό προσωπικό 
από το ΑΠΘ, το DEASL 
και το ISAC-CNR θα 
αναλάβει αυτή τη 
δραστηριότητα στην 
ίδια υπολογιστική 
υποδομή LIFE ASTI και 
οι οικονομικές ανάγκες 
θα καλυφθούν με δική 
τους συνεισφορά των 
οργανισμών 

Να παρέχει υπηρεσίες 
τελευταίας 
τεχνολογίας, 
αξιόπιστες και συνεχώς 
βελτιωμένες 

4. Συντήρηση, ενημέρωση 

και παρακολούθηση της 

ιστοσελίδας του έργου, 

της εφαρμογής για 

κινητά και των 

καναλιών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

SYMPRAXIS & 

GET 

Α.Π.Θ., 

ISAC-

CNR, 

MoT & 

DEASL 

E1 & E4 Διατήρηση της ιστοσελίδας του 
έργου (SYMPRAXIS) 
Ενημέρωση της ιστοσελίδας με 
πρόσφατο και σχετικό υλικό 
(SYMPRAXIS) 
Το επιλεγμένο υλικό του έργου 
θα είναι διαθέσιμο μέσω της 
ιστοσελίδας (SYMPRAXIS) 
Κατά περίπτωση, επιλεγμένο 
υλικό του έργου θα διανέμεται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για να απευθύνεται σε όλες τις 
ομάδες-στόχους του έργου και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
καθώς και στο νέο εκτεταμένο 
κοινό (ALL) 

Πιθανές οικονομικές 
ανάγκες για την 
κάλυψη τεχνικών και 
ανθρώπινων πόρων θα 
καλυφθούν από τον 
ιδίο προϋπολογισμό 
του κάθε εταίρου. 
Όλοι οι συναφείς 
εταίροι εγγυούνται την 
παροχή ανθρώπινων 
και τεχνικών πόρων 
Μέρος του κόστους θα 
μπορούσε να καλυφθεί 
από μελλοντικές 
συμβάσεις 
αναπαραγωγής. 

Ενεργός και 
ενημερωμένος 
ιστότοπος για 
τουλάχιστον 5 χρόνια 
μετά την ολοκλήρωση 
του έργου. 
Ενεργή και λειτουργική 
εφαρμογή για κινητά 
για όλες τις 
εμπλεκόμενες πόλεις, 
ακόμη και κατά την 
περίοδο AFTER LIFE.  



 

  
 

  

 
 

Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Επικεφαλής 

Εταίρος 

Άλλοι 

Εταίροι 

Σχετικές 

Δράσεις 

Δράσεις Πηγές 

Χρηματοδότησης 

Στόχοι 

Τα αποτελέσματα πρόβλεψης 
για όλες τις εμπλεκόμενες 
πόλεις – 
συμπεριλαμβανομένων των 
πόλεων με δυνατότητα 
αναπαραγωγής – θα είναι 
επίσης διαθέσιμα στην 
εφαρμογή για κινητά. (GET) 

Η προσθήκη 
διαφημίσεων θα 
μπορούσε να εξεταστεί 
για την κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους 
της ιστοσελίδας. 

5. Παραγωγή και 

παρουσίαση νέων 

επιστημονικών 

ευρημάτων σχετικά με 

το φαινόμενο UHI με 

βάση τη συνεχή 

λειτουργική χρήση των 

συστημάτων 

πρόβλεψης 

DEASL, Α.Π.Θ. & 

ISAC-CNR 

GET, MoT 

& 

SYMPRAXIS 

E2 Τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα του έργου θα 

αναλυθούν, χρησιμοποιώντας 

την ίδια υπολογιστική υποδομή 

LIFE ASTI, προκειμένου να 

διερευνηθεί η παραγωγή νέων 

επιστημονικών ευρημάτων. 

(DEASL, Α.Π.Θ. & ISAC-CNR) 

Κάντε δημοσιεύσεις και 

παρουσιάσεις με βάση τα νέα 

επιστημονικά ευρήματα, εάν 

υπάρχουν. (ALL INVOLVED) 

Τα έξοδα ανθρώπινων 

πόρων, ταξιδιών και 

δημοσιεύσεων, καθώς 

και τα έξοδα 

εγγραφής, θα 

καλυφθούν από τη 

συνεισφορά των 

δικαιούχων. 

Κάντε 2 δημοσιεύσεις 

ή παρουσιάσεις σε 

συνέδρια με βάση τα 

νέα επιστημονικά 

ευρήματα, εάν 

υπάρχουν. 



   

Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Επικεφαλής 

Εταίρος 

Άλλοι 

Εταίροι 

Σχετικές 

Δράσεις 

Δράσεις Πηγές 

Χρηματοδότησης 

Στόχοι 

6. Διατήρηση δικτύου 

συνεργασίας και 

υποστήριξη για 

ανάπτυξη πολιτικής 

Όλοι οι εταίροι   C5 , C7 

, E1, 

E2, E3 

& E4 

Αυτή η συνεχής δραστηριότητα 

περιλαμβάνει τη συνέχιση της 

επικοινωνίας με αρχές, 

ενδιαφερόμενα μέρη, άλλα 

σχετικά έργα της ΕΕ και 

αξιωματούχους της ΕΕ που 

έχουν στοχοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια του LIFE ASTI, καθώς 

και την προσέγγιση νέων μέσω 

της διάδοσης οδηγών πολιτικής 

και βέλτιστων πρακτικών και 

μέσω συναντήσεων και 

εκδηλώσεων όπου θα 

συμμετάσχουν οι δικαιούχοι. 

(ALL) 

Οι σχετικές δαπάνες, 

όπως οι υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας, τα 

έξοδα ταξιδίου, κ.λπ. 

θα καλυφθούν με δική 

τους συνεισφορά των 

εταίρων του έργου. 

Για τις πόλεις του 

Ηρακλείου, Παύλου 

Μελά & Civitavecchia 

να παράγουν οδηγούς 

πολιτικής με βάση τα 

αποτελέσματα του 

έργου, 

συμπεριλαμβανομένων 

και των οδηγών 

πολιτικής που 

παράγονται για τη 

Ρώμη και τη 

Θεσσαλονίκη. 

Ανάπτυξη πολιτικής για 

τις πόλεις του 

Ηρακλείου, Παύλου 

Μελά & Civitavecchia 

Συμπερίληψη των 

αποτελεσμάτων του 

LIFE ASTI στο 

Στρατηγικό & 

Επιχειρησιακό Σχέδιο 

σε οποιαδήποτε 

εμπλεκόμενη πόλη. 

Προωθήστε τις 

Πολιτικές που 

αναπτύχθηκαν στο 



 

  
 

  

 
 

Προβλεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Επικεφαλής 

Εταίρος 

Άλλοι 

Εταίροι 

Σχετικές 

Δράσεις 

Δράσεις Πηγές 

Χρηματοδότησης 

Στόχοι 

πλαίσιο του LIFE ASTI 

for Replication σε νέες 

πόλεις αναπαραγωγής 

με παρόμοια 

χαρακτηριστικά 

7. Εκτίμηση και 

παρακολούθηση των 

επιπτώσεων των δράσεων 

LIFE ASTI 

SYMPRAXIS, 

Α.Π.Θ., DEASL 

GET, MoT 

& ISAC-

CNR  

Δ1, Δ2 

& Δ3 

Διενέργεια δύο Αναφορών 

Απόδοσης Έργου, 2 και 5 

χρόνια μετά την ολοκλήρωση 

του LIFE ASTI αντίστοιχα. 

(SYMPRAXIS, ΑΠΘ & ΔΕΣΛ) 

Οι ανθρώπινοι πόροι 

και οι οικονομικές 

ανάγκες θα 

καλυφθούν με δική 

τους συνεισφορά των 

εμπλεκόμενων 

εταίρων. 

Προσδιορισμός της 

αποτελεσματικότητας 

τους και ενδεχομένως 

να αναθεώρηση των 

στόχων και των 

αντικειμένων του 

στρατηγικού έργου 

  



 

  
 

 

 

 

ii. Άλλες δραστηριότητες After-LIFE  - Δράσεις Αναπαραγωγής 

Εκτός από τις προβλεπόμενες ενέργειες After-LIFE, αναμένονται επίσης οι ακόλουθες Δράσεις 

Αναπαραγωγής:   

1) Υποβολή νέων προτάσεων, σχετικών με το LIFE ASTI, για χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά 

μέσα της ΕΕ (Horizon, LIFE, Interreg κ.λπ.) και εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, οι επιστημονικοί 

εταίροι σκοπεύουν να συμπεριλάβουν σε μελλοντικές σχετικές προτάσεις την επέκταση και την 

αναβάθμιση των αποτελεσμάτων του LIFE ASTI ώστε να ενσωματωθούν πληροφορίες για 

περισσότερους δείκτες που σχετίζονται με την ΑΘΝ, περισσότερες χώρες ή/και υψηλότερο 

βαθμό ανάλυσης. Εμπλεκόμενοι εταίροι: Δυνητικά ΟΛΟΙ ανάλογα με την πρόταση 

2) Υπογραφή συμβάσεων με δήμους για την ανάπτυξη του συστήματος πρόβλεψής τους για την 

ΑΘΝ και την επίδραση αυτής για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής. 

Εμπλεκόμενοι εταίροι: ΟΛΟΙ 

3) Επίδειξη της πλατφόρμας LIFEASTI και των αποτελεσμάτων του έργου σε εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από τους εταίρους του έργου, τρίτα μέρη στο έργο και άλλες χώρες. Όλοι οι 

εταίροι θα συνεχίσουν να προωθούν τη χρήση των αποτελεσμάτων σε σχετικές περιπτώσεις. 

Εμπλεκόμενοι εταίροι: ΟΛΟΙ 

4) Μεταφορά τεχνολογίας σε όσους παρέχουν τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σε δήμους για την ανάπτυξη των SECAP (κατόπιν ζήτησης). Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

τη μεταφορά γνώσης για όλα τα αποτελέσματα του έργου ή απλώς τη μεταφορά γνώσης 

μεμονωμένων στοιχείων όπως η πλατφόρμα, οι πολιτικές και οι κατευθυντήριες γραμμές κ.λπ. 

Οι όροι μεταφοράς μπορεί να ορίζονται με βάση τα συμφέροντα των μεμονωμένων μερών. 

5) Τεχνική βοήθεια και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πιθανούς χρήστες του συστήματος πρόβλεψης 

LIFE ASTI για το φαινόμενο της ΑΘΝ (κατ' απαίτηση).  

6) Επίδειξη συστημάτων πρόβλεψης UHI και Συστημάτων Προειδοποίησης Υγείας για τη Θερμότητα 

και εκπαίδευση για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

7) Προώθηση του συστήματος πρόβλεψης LIFE ASTI για ΑΘΝ ως επιχειρηματική λύση στο δίκτυο 

της κοινοπραξίας και διερεύνηση της προθυμίας τους για την υιοθέτησή της. 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


