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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι πόλεις και οι περιφέρειες οφείλουν να προσαρµοστούν στη "Πράσινη υποδοµή" που τίθεται 
από την ΕΕ ως ένα πραγµατικό Ευρωπαϊκό "success story". Λύσεις οικολογικές, χαµηλού 
κόστους, µεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αποτελεσµατικότητας σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
Για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη.  

 
«Πράσινη υποδοµή» (GI) είναι µια αναδυόµενη έννοια σε πολλές περιοχές της Ευρώπης όπου οι νέες 
προσεγγίσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αναπτύσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και 
εφαρµογής. Η πράσινη υποδοµή έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενισχύοντας τη συνοχή και 
την προσαρµοστικότητα των οικοσυστηµάτων, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στην προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή και τη µείωση της ευπάθειας σε φυσικές καταστροφές. Η ιδέα της πράσινης υποδοµής συµβάλλει 
επίσης στη δηµιουργία µιας βιώσιµης οικονοµίας µε τη διατήρηση των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων και 
την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων των µεταφορών, της ενεργειακής υποδοµής και της εν γένει 
οικονοµικής ανάπτυξης. 
 

 

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν σήµερα, µε την ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Φωτός 2015, από τις 
στρατηγικές πράσινου φωτισµού, πάντα στο πλαίσιο της “πράσινης υποδοµής”, των 
οικοσυστηµικών υπηρεσιών και της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην πόλη αλλά και στην 
ύπαιθρο. Οδικές υποδοµές, θαλάσσιες υποδοµές, υποδοµές στις πόλεις του αφορούν στην 
συνύπαρξη της φύσης µε τον αστικό χώρο και το δοµηµένο περιβάλλον. Προς το σκοπό αυτό,   
η Διεθνής Συνάντηση «Στρατηγικές Πράσινων Υποδοµών και Φωτισµού: Οικολογικές 
λύσεις για τις πόλεις και τις περιφέρειες» που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καλεί σε υποβολή ερευνητικών 
εισηγήσεων έρευνας και εργασιών τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και µελετών περιπτώσεων 
ιδιαίτερα καινοτόµων, στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:  

1η Ενότητα : Πράσινη υποδοµή και οικοσυστηµικές υπηρεσίες 
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• Πράσινη υποδοµή : Σηµασία, σηµερινή πραγµατικότητα και προοπτικές 
• Στρατηγικές µετάβασης από την γκρι στην πράσινη υποδοµή 
• Πράσινη υποδοµή και οικοσυστηµικές υπηρεσίες 
• Πράσινη υποδοµή και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
• Οικολογικές λύσεις που προωθούν την «πράσινη υποδοµή» 
• Οδικές υποδοµές και «πράσινη υποδοµή» 
• Θαλάσσιες και λιµενικές υποδοµές και «πράσινη υποδοµή», Dredging 
• Πράσινη υποδοµή και περιοχές “NATURA 2000” 
• Χρήση «πράσινων υποδοµών» για αντιπληµµυρική προστασία 
• Εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές πράσινης και γαλάζιας υποδοµής  
• Οικονοµικά της πράσινης υποδοµής – Συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα 
• Επιχειρηµατικότητα και βιοποικιλότητα : επιχειρηµατικές ευκαιρίες µέσω του φυσικού 

κεφαλαίου 
2η Ενότητα : Πράσινες υποδοµές και πόλη  

• Δοµηµένο περιβάλλον/κτίρια και «πράσινη υποδοµή» 
• Αστική νησίδα θερµότητας και ενέργεια στην πόλη 
• Φυτεµένες στέγες και φυτεµένοι κατακόρυφοι τοίχοι 
• Πράσινη υποδοµή και αστικός σχεδιασµός των υδάτινων πόρων 
• Πράσινη υποδοµή στις πόλεις : παρακολούθηση, εφαρµογή, αξιολόγηση και εργαλεία 

λήψης αποφάσεων  
• Πράσινη υποδοµή και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή  
• Φωτοτοπία ( lightscapes) και νυκτοτοπία (nightscapes) στην πόλη – LED street lighting  
• Φως και ασφάλεια στην πόλη  

3η Ενότητα : Στρατηγικές και τεχνικές φωτισµού προς µιά «πράσινη υποδοµή»  
• Ενεργειακά αποδοτικός και χαµηλού κόστους φωτισµός  
• Πράσινος Φωτισµός (green lighting), τεχνολογίες και καλές πρακτικές 
• Καινοτόµες εφαρµογές φωτισµού και τεχνολογιών φωτός. 
• Eπενδύσεις στην «πράσινη υποδοµή» και στον «πράσινο φωτισµό». 
• Φωτορρύπανση, επιπτώσεις, τρόποι µέτρησης και τεχνικές αντιµετώπισης  
• Σχετικά Ευρωπαϊκά προγράµµατα  και τα αποτελέσµατά τους. 
• Καινοτοµίες «πράσινης υποδοµής» στις οικογειτονιές  

4η Ενότητα : Πολιτιστική κληρονοµιά, αρχαιολογικοί χώροι και πράσινος φωτισµός  
• Σχεδιασµός Φωτισµού αρχαιολογικών χώρων  
• Φωτοτοπία ( lightscapes) και πολιτιστικοί/αρχαιολογικοί χώροι  
• LED και χαµηλού κόστους φωτισµός στους αρχαιολογικούς χώρους 
• Φωτισµός και ανάδειξη έργων τέχνης 
• Φωτισµός και µουσειακός χώρος  
• Παρουσίαση πραγµατοποιηµένων έργων αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών 

χώρων- Έµφαση στον φωτισµό. 
 

Έτσι, τόσο η συζήτηση όσο και τα πρακτικά που θα ακολουθήσουν  τα τύχουν ευρείας 
δηµοσιότητας µε στόχο την παρέµβαση στις ακολουθούµενες πρακτικές υποβάθµισης του 
κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αλλά και κατασπατάλησης δηµόσιων   και   
ιδιωτικών πόρων. Η   Εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 10,11 και 12 Δεκεµβρίου 2015,  στο 
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης.  

Η Συνάντηση θα φέρει σε επαφή κορυφαίους φορείς χάραξης πολιτικής, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήµους, πολεοδόµους-χωροτάκτες, εργολήπτες δηµοσίων 
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έργων, αρχιτέκτονες-µηχανικούς, µηχανικούς έργων υποδοµής και µηχανικούς περιβάλλοντος, 
αρχιτέκτονες τοπίου, σχεδιαστές φωτισµού, κατασκευαστές, developers, επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, ΜΚΟ κ.ά. 

Η υποβολή τίτλων και σύντοµων περιλήψεων είναι τώρα ανοιχτή. Προθεσµία υποβολής µέχρι 
30 Οκτωβρίου 2015. Παρακαλούµε να υποβάλλετε την περίληψή σας µε τα µορφή που 
καθορίζεται παρακάτω, στο email contact@sd-med.org. Για περισσότερες πληροφορίες, 
µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Γραµµατεία της Διεθνούς Συνάντησης στο τηλ/φαξ +30 210 
9236206, +30 210 9221066, email: contact@sd-med.org, Υπεύθυνη : κ.Μαρία Παπαδάκη.   

Διοργάνωση : SDMed Observation, Planning & Eco-innovation 
Συνδιοργανωτές : Πάντειο Πανεπιστήµιο, Κοσµητεία Επιστηµών Οικονοµίας και Δηµόσιας 
Διοίκησης, Εργαστήριο  SpaceAestheticsSustainability του ΤΕΙ Αθήνας, Παρατηρητήριο 
Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  
Οργανωτική Επιτροπή  
Στέλλα Κυβέλου, Πάντειο Πανεπιστήµιο, SDMed, Γενική Επιστηµονική Υπεύθυνη   
Aναστάσιος Τασσόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Νικήτας Χιωτίνης, ΤΕΙ Αθήνας 
Μαργαρίτα Καραβασίλη, CISD 
Eπιστηµονική Επιτροπή  
Fagnoni Edith, Παν.Paris IV-Panthéon-Sorbonne 
Gravari-Barbas Maria, Παν.Paris I-Panthéon-Sorbonne 
LeCoeur Charles, Παν. Paris I-Panthéon-Sorbonne 
Prevelakis Georges, Παν.Paris I-Panthéon-Sorbonne 
Αυγερινού-Κολώνια Σοφία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (προς επιβεβαίωση) 
Δαββέτας Δηµοσθένης, IESA Atr+culture, Paris 
Δεληθέου Βασιλική, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Καραβασίλη Μαργαρίτα, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
Καραγάνης Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Καραγιάννης Στέφανος, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Kοκκώσης Χάρης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Αµοικτό Πανεπιστήµιο 
Κριάρη Ισµήνη, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κυβέλου Στέλλα, Πάντειο Πανεπιστήµιο, τ.Εθνικό Σηµείο Επαφής ESPON (2007-2013)  
Κυριοπούλου Αύρα, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών 
Λαδιάς Χρίστος, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Λέκκας Ευθύµιος, Εθνικό  Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΟΑΣΠ 
Μοροπούλου Αντωνία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Μπεριάτος Ηλίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
Παπαδάκη Όλγα, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Πολίτης Γεώργιος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Ροβολής Αντώνης, Πάντειο Πανεπιστήµιο  
Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Σαρρηγιάννης Ντένης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  
Σίνου Μαρία, ΤΕΙ Αθήνας  
Τσάλτας Γρηγόρης, Πάντειο Πανεπιστήµιο  (προς επιβεβαίωση)  
Τσιχριντζής Βασίλης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Χιωτίνης Νικήτας, ΤΕΙ Αθήνας 

 
SDMed Observation Planning & Ecoinnovation //Διεύθυνση στην Αθήνα : Φράττι 5, Αθήνα 117 42– tel, fax : 
00302109215981, mob : 00306983778977, e-mail : contact@sd-med.org // url : www.sd-med.org 
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