
 

1 

 

 
 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

 

Τηλ. 2310 997158, 2310 997162, 2310 997157, e-mail:press@auth.gr 
Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» ΑΠΘ, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη 

@Aristoteleio @auth_university_thessaloniki @Auth_University 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Παρουσίαση του έργου LIFE CLIVUT και της δράσης στρατηγικής 
διαχείρισης των υποδομών αστικού πρασίνου στο πλαίσιο της 

κλιματικής αλλαγής στην 85η ΔΕΘ 

 
Θεσσαλονίκη, 10/9/2021 

 
Το έργο LIFE_CLIVUT (LIFE18 GIC/IT/001217) και τη δράση στρατηγικής διαχείρισης 
των υποδομών αστικού πρασίνου στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει 
το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.  
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, στις 17:00, στο 
Περίπτερο 14, στον χώρο παρουσιάσεων AKADEMIA.   
 
Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα 
 
Το πρόγραμμα LIFE CliVUT - Climate value of urban trees (LIFE18 GIC/IT/001217) 
συντονίζεται για την Ελλάδα από το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, με 
επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Θέκλα Τσιτσώνη. Βασικός 
στόχος του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 
του 2023, είναι η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας για την καλύτερη 
αξιολόγηση της σημασίας του αστικού πρασίνου στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και τη δυναμική δέσμευσης του CO2.  
 
Οι άλλοι εταίροι του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Περούντζια,  οι Δήμοι 
της Μπολόνια και της Περούντζια, το ιταλικό Ινστιτούτο CESAR και το πορτογαλικό 
Ινστιτούτο ISG.  
 
Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη και την 
πιλοτική εφαρμογή στρατηγικής εγκατάστασης και διαχείρισης αστικών χώρων 
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πρασίνου, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Γνώμονα προς αυτή την κατεύθυνση 
αποτελεί η  μεγιστοποίηση της επίδρασής στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
αλλά και στην εξέλιξη της φιλοσοφίας της διαχείρισης του αστικού πρασίνου. 
 
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης δημιουργήθηκαν 3 φαινολογικοί κήποι για να 
δώσουν τη δυνατότητα παρατήρησης και μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στα φυτά, καθώς φαίνεται να υπάρχει μετατόπιση της έναρξης των 
βιολογικών τους γεγονότων, αλλά και μεταβολή στη διάρκειά τους.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.lifeclivut.eu/ 
 
 
 
 
__________________________________________________ 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση 
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