ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΜΔΟ

Project title: “Promoting urban integration of GReen INfrastructure to
improve climate governance in cities”- LIFE GrIn
Συντονιστής Φορέας: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Δήμος Αμαρουσίου Αττικής

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ν. Γούναρης - Κ. Κοντός Ο.Ε.
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.700.000 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΜΔΟ: 700.000 €

ΣΤΟΧΟΣ
Η Προώθηση σε αστικά κέντρα (Αθήνα και Κρήτη) ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών με στόχο
τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων.
Δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των ελεύθερων και πράσινων χώρων της πόλης, λόγω των
σημαντικών περιβαλλοντικών και λειτουργικών οφελών που προσφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη
των πόλεων, ενώ επιδιώκεται η επανένταξη της φύσης μέσα στον αστικό ιστό.
Η θετική επίδραση του αστικού πρασίνου στις πόλεις μας θεωρείται αναμφισβήτητη καθώς ο
ρόλος τους επικεντρώνεται: στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της ατμόσφαιρας
και στην άμβλυνση της επίδρασης των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Το αστικό πράσινο (οι κοινόχρηστοι δηλ. χώροι πρασίνου) είναι ένας ανεκτίμητος πλούτος για τα
αστικά κέντρα της χώρας μας. Με δεδομένο ότι κατά μέσο όρο κάθε κάτοικος αστικού κέντρου
απολαμβάνει την χαμηλότερη κατά κεφαλήν αναλογία πρασίνου σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της ΕΕ, η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές,
είναι επείγουσας προτεραιότητας.

Project title: “Restoration, management and valorisation of PRIority
habitas of MEDiterranean coastal areas” - LIFE PRIMED
LIFE Nature and Biodiversity

Συντονιστής Φορέας: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Συνεργαζόμενοι Φορείς:





Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας
Department of Environmental Biology - Sapienza University of Rome
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l‘ innovazione in Agricoltura

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.100.000 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΜΔΟ : 400.000 €

ΣΤΟΧΟΣ
Βελτίωση της κατάστασης και διατήρηση των οικοτόπων προτεραιότητας
91E0*, 91M0*, 3170*, 5230* στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου μέσα από την
ποσοτικοποίηση και ανάσχεση των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων ή και
απειλών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους.
• Δέλτα Νέστου στην Ελλάδα και
• Bosco di Palo Laziale στην Ιταλία

Ερευνητικό έργο με τίτλο:

"Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς-AdvNt"
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΓΓΕΤ.

Συντονιστής Φορέας: INDIGITAL AE
Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» ΓΓΕΤ


Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ)
Συνολικός προϋπολογισμός: 940.000€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΜΔΟ : 180.000 €

ΣΤΟΧΟΣ
Η ανάπτυξη μιας καινοτόμου σύγχρονης ψηφιακής εφαρμογής (λειτουργία σε κινητά,
tablet, pc) που θα αφορά τους Εθνικούς Δρυμούς
 Οίτης και
 Παρνασσού
Η εν λόγω εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης του φυσικού πλούτου
στους περιπατητές των μονοπατιών (ευρωπαϊκό Ε4 και το εθνικό 22), με την προβολή

των σπάνιων φυτικών ειδών και των ενδημικών

τους γραφικούς παραδοσιακούς οικισμούς

τα σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (φαράγγια, καταρράχτες & σπήλαια)

τις ιστορικές τοποθεσίες και αρχαιολογικά μνημεία
Άρα θα δημιουργηθεί ένα αξιόλογο, ελκυστικό και σύγχρονο περιβαλλοντολογικό
εργαλείο με παράλληλο τουριστικό ενδιαφέρον.

Ερευνητικό έργο με τίτλο: “Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και

προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων – XENIOS”

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΓΓΕΤ.

Συντονιστής Φορέας : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Συνεργαζόμενοι Φορείς:
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΚΕΦΕ)
 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
 CREATIVE PEOPLE (CP)
 TYPORAMA
 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (ΦΔΕΔΣ)
 Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ)
Συνολικός προϋπολογισμός: 930.000€


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΜΔΟ: 140.000 €

ΣΤΟΧΟΣ
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την
υποστήριξη της διαχείρισης φυσικών κινδύνων που απειλούν τουριστικούς και
πολιτιστικούς χώρους.
Η πλατφόρμα θα λειτουργεί διαδραστικά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του
κινδύνου από το τοπικό μέχρι το περιφερειακό και εθνικό, ανταλλάσσοντας
πληροφοριακό υλικό και ενημέρωση με αναφορές κατάστασης και πληροφορίες
σε πραγματικό χρόνο.
Η εφαρμογή θα παρέχει δωρεάν πληροφορίες τουριστικού τύπου και θα
αποτελεί δέλεαρ για τους επισκέπτες, ώστε να την κατεβάσουν (δωρεάν) στο
κινητό τους αποκτώντας έτσι και πρόσβαση σε τυχόν μηνύματα και
πληροφόρηση από τον φορέα διαχείρισης προς αυτούς.

«Γενετική ανάλυση της ποδισκοφόρου δρυός
(Quercus robur L.) στην περιοχή της Vojvodina Σερβίας».
Ερευνητικό έργο με τίτλο:

Η εν λόγω πρόταση είναι προϊόν ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και αφορά
συνεργασία της Ερευνήτριας μας Δρ. Ευαγγελίας Αβραμίδου με το Ινστιτούτο
Δασολογίας και Περιβάλλοντος της Σερβίας, παρέχοντας τεχνογνωσία στους
συναδέλφους της Σερβίας, οι οποίοι θα επισκεφτούν το Εργαστήριο για τη
διεξαγωγή πειραμάτων.
Διάρκεια Προγράμματος: 1 έτος

Χρηματοδοτικό εργαλείο - Πράσινο Ταμείο
1.

«Οδικός χάρτης για πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών

δασών και των προϊόντων ξύλου – Δημιουργία του ελληνικού συστήματος
πιστοποίησης» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 262.820,00 €
Έγκριση ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αρ. Απόφασης 123.5.8/2017

της αποτελεσματικότητας των αντιπλημμυρικών και
αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες περιοχές Υμηττού Αττικής, Ψαχνών Εύβοιας &
Νεάπολης Λακωνίας» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 62.000,00 €
2.

«Διερεύνηση

Έγκριση ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αρ. Απόφασης 103.1.4/2016

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

