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ΣΣυυννττοομμοογγρρααφφίίεεςς  
 
CO2: διοξείδιο του άνθρακα 

CO: μονοξείδιο του άνθρακα 

Ο2: οξυγόνο 

Ο3: όζον 

ΝΟ2: διοξείδιο του αζώτου 

SO2: διοξείδιο του θείου 

PM10: αιωρούμενα σωματίδια 

VOCs: πτητικές οργανικές ενώσεις 

RMSE: Root Mean Squared Error, Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα 

HDD: Heating Degree Days 

CDD: Cooling Degree Days 

AP: Ετήσια βροχόπτωση 

TM: Ποσοστό κοινών ειδών δένδρων 

  
ΠΠίίνναακκααςς  μμεεττααττρροοππώώνν  μμοοννάάδδωωνν  
 

Μήκος Σχέση μετατροπής 

Ίντσες (in) σε εκατοστά (cm) 2,54 

Εκατοστά (cm) σε ίντσες (in) 0,39 

Πόδια (ft) σε μέτρα (m) 0,31 

Μέτρα (m) σε πόδια (ft) 3,28 

Μίλια (mi) σε χιλιόμετρα (km) 1,61 

Χιλιόμετρα (km) σε μίλια (mi) 0,62 

Εμβαδόν Σχέση μετατροπής 

Τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2) σε τετραγωνικά μίλια (mi2) 0,39 

Νόμισμα Σχέση μετατροπής 

Ευρώ (€) σε δολλάρια Η.Π.Α. ($) 1,38290 

Δολλάριο Η.Π.Α. ($) σε ευρώ (€) 0,723118 
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ΠΠεερρίίλληηψψηη  
 

Το αστικό πράσινο παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 

των πόλεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν εκτιμάται αρκετά η σημασία του. Ο ποσοτικός 

προσδιορισμός των ωφελειών του θα βοηθούσε στην ανάδειξη του ρόλου του 

αστικού πρασίνου στην ζωή των πολιτών. 

 

Για τον παραπάνω σκοπό, μελετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η 

δυνατότητα προσδιορισμού της οικονομικής αξίας των δένδρων των δρόμων 

του Δήμου Περιστερίου, με την βοήθεια του προγράμματος i-Tree Street, το 

οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

 

Το πρόγραμμα i-Tree υλοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2006 από τη Δασική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α., σε συνεργασία με την εταιρεία 

Davey Tree Expert και τους οργανισμούς National Arbor Day Foundation, 

Society of Municipal Arborists και International Society of Arboriculture. Το 

πρόγραμμα χρησιμοποιεί ως στοιχεία εισόδου, πληροφορίες σχετικά με την 

υπό μελέτη πόλη (προϋπολογισμό, πληθυσμό, έκταση, κ.ά.) και τα δένδρα της 

πόλης (είδος, διάμετρος, κατάσταση, κ.ά.) και εξάγει αποτελέσματα, σε μορφή 

πινάκων και γραφημάτων, που αφορούν την αναλογία κόστους/ οφέλους από 

τα δένδρα, καθώς και στατιστικά στοιχεία για τα δένδρα, βοηθώντας έτσι στον 

στρατηγικό προγραμματισμό και διαχείρισή τους. 

 

Ο υπολογισμός του οφέλους, που αποκομίζεται από τα δένδρα των δρόμων του 

Δήμου Περιστερίου, βασίζεται στα μοντέλα ανάπτυξης δένδρων που έχουν 

προκύψει ύστερα από εκτενή μελέτη στην πόλη Modesto, California. Με την 

βοήθεια λοιπόν του προγράμματος, εκτιμήθηκε ότι για κάθε 1€ που ξοδεύεται 

για την συντήρηση ενός δένδρου, αποκομίζεται όφελος κατά μέσο όρο 1,13€. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το συνολικό όφελος των δένδρων συνίσταται κυρίως 

στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
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AAbbssttrraacctt  
 

The urban green space plays an important role in the quality of life of city 

dwellers. Nevertheless, it is underestimated that well meaning. The 

quantification of benefits would help to highlight the role of urban green 

spaces in civic life. 

 

For the above purpose, it was studied in this work, the possibility of 

determining the economic value of trees in streets of the Municipality of 

Peristeri, with the help of the program i-Tree Street, which is being applied for 

the first time in Greece. 

 

The i-Tree program was developed, in August 2006, by the Forest Service of the 

U.S. Department of Agriculture, in cooperation with the Davey Tree Expert 

Company and the National Arbor Day Foundation, the Society of Municipal 

Arborists and the International Society of Arboriculture. The program uses as 

input data, information about the city under study (budget, population, size, 

etc.) and the city's trees (species, diameter, condition, etc.) and export results 

tabulated and graphs, on the cost / benefits of trees, and statistics for the trees, 

thus helping the strategic planning and management. 

 

The calculation of the benefit gained from the trees in the streets of the 

Municipality of Peristeri, was based on growth patterns of trees that have 

emerged after extensive study in the city Modesto, California. With the help of 

the program, it was estimated that for every 1€ spent on maintenance of a tree, 

the average benefit gained was 1,13€. Furthermore, it was observed that the 

overall benefits of trees mainly consists of improving air quality and energy 

savings. 
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ΕΕιισσααγγωωγγήή  
 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σπουδή για την ανάδειξη 

του αστικού πρασίνου και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ωφελειών του, με τη 

εφαρμογή του προγράμματος i-Tree. 

 

Στην προσπάθεια αξιοποίησης  των σύγχρονων τεχνολογιών προς την 

κατεύθυνση σπουδής και ανάδειξης του πρασίνου των πόλεων, η Δασική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α., σε συνεργασία με την εταιρεία 

Davey Tree Expert και τους οργανισμούς National Arbor Day Foundation, 

Society of Municipal Arborists και International Society of Arboriculture 

υλοποίησαν, τον Αύγουστο του 2006, το πρόγραμμα i-Tree.  Με τη χρήση των 

δυο βασικών αναλυτικών εργαλείων του προγράμματος, το i-Tree Eco και το i-

Tree Street, προσδιορίζεται η οικονομική αξία των ωφελειών που προκύπτουν 

από τα δέντρα της πόλης. Επίσης, παρέχονται χρήσιμα στοιχεία για την 

καλύτερη διαχείριση του αστικού πρασίνου, καθώς και τον οικονομικό 

προγραμματισμό. 

 

Ειδικότερα, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάδειξη και την 

κατανόηση των ωφελειών από το αστικό πράσινο και επιδιώκεται, για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, η εφαρμογή του προγράμματος i-Tree Street για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των ωφελειών του πρασίνου των πεζοδρομίων. Ως 

περιοχή μελέτης επιλέχθηκε ο Δήμος Περιστερίου, ο οποίος είναι ο 4ος δήμος 

της χώρας και ο μητροπολιτικός δήμος της Δυτικής Αθήνας. 

 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, όχι μόνο για το 

Δήμο Περιστερίου, αλλά και γενικότερα για εκείνους που παίρνουν τις 

αποφάσεις για την διαχείριση του πρασίνου της χώρας. 

 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: 



-4- 

Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται η σημασία και ο ρόλος του αστικού πρασίνου 

στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Δίνεται ορισμός για το Αστικό Πράσινο και 

αναφέρεται το νομικό πλαίσιο για την προστασία του. Επίσης, αναλύεται ο 

πολυδιάστατος ρόλος του: οικολογικός – κοινωνικός – οικονομικός. Τέλος, 

δίδονται οι βασικές αρχές της στρατηγικής διαχείρισης του πρασίνου. 

 

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται το πρόγραμμα i-Tree. Συγκεκριμένα, 

περιγράφονται συνοπτικά τα εργαλεία ανάλυσης και τα υπο-προγράμματά 

του, ενώ αναλύεται η εφαρμογή i-Tree Street, η οποία είναι και αυτή που 

εφαρμόζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

 

Στο 3ο κεφάλαιο παρέχονται  αναλυτικά τα στάδια-βήματα στην εφαρμογή του 

προγράμματος i-Tree Street στον Δήμο Περιστερίου.  

 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος. Τα συμπεράσματα 

αφορούν τόσο τα αποτελέσματα που εξάγονται από το πρόγραμμα, όσο και 

την ίδια την εφαρμογή του προγράμματος. 

 

Τέλος, παρέχεται η χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία όπως και οι πηγές που η 

παρούσα  εργασία αξιοποίησε για την ολοκλήρωσή της.  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11::  

ΑΑσσττιικκόό  ΠΠρράάσσιιννοο::  ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  κκααιι  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  

ζζωωήήςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  

 
Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το πράσινο ειδικότερα  ήταν στενή από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Δέντρα φυτεύονται για να διακοσμήσουν τάφους, ιερούς 

χώρους, παλάτια. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να ανταλλάξουν απόψεις 

σε ανοιχτούς χώρους με πράσινο, π.χ. η Αγορά των Αθηνών, στην οποία 

υπήρχαν δυο σειρές πλατάνων, αλλά και διάσπαρτα δέντρα που 

σηματοδοτούσαν διαφορετικές δραστηριότητες. Οι πόλεις ήταν μικρές και οι 

κάτοικοι βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τη φύση. (Καίκης Μ.,2009) 

 

Όμως, από το 18ο αιώνα και μετά, η βιομηχανική επανάσταση, κυρίως, αλλά 

και μια σειρά άλλων οικονομικο-πολιτικών γεγονότων, οδήγησαν στο 

παγκόσμιο φαινόμενο της αστικοποίησης. Η Ελλάδα γνώρισε επίσης έντονη 

αστικοποίηση, χωρίς να περάσει βιομηχανική επανάσταση, κυρίως μετά τη 

μικρασιατική καταστροφή του 1922. (Αραβαντινός Α., 1997). Σημειώθηκε, 

επομένως, ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων, η οποία όμως δυστυχώς ήταν 

άναρχη για τις περισσότερες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου και της πόλης της 

Αθήνας. Η πόλη αναπτύχθηκε χωρίς να ακολουθεί κάποιο πολεοδομικό σχέδιο, 

χτίστηκαν άχαρες πολυκατοικίες από τσιμέντο, ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι, 

«πληγώνοντας» έτσι το αστικό τοπίο και τη φύση του. Το αστικό πράσινο 

περιορίστηκε στα λιγοστά πάρκα και στα δέντρα των νησίδων και των 

πεζοδρομίων. Στην Αθήνα η αναλογία χώρων πρασίνου σήμερα είναι 2,55 m2/ 

κάτοικο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, ενώ για τον Δήμο Περιστερίου το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι ακόμα μικρότερο και φτάνει μόλις το 1,84 m2/κάτοικο.  Αξίζει δε να 

σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 10788/2004 ΦΕΚ 

Δ΄285/5-3-2004), το επιθυμητό μέγεθος χώρων αστικού πρασίνου ανά κάτοικο 

είναι 8m2. (WWF Ελλάς, 2009)  
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Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτή η 

σημασία του αστικού πρασίνου στην ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου Περιστερίου 

θεωρεί την έλλειψη – συντήρηση του πρασίνου ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της 

πόλης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου (www.peristeri.gr, τελευταία πρόσβαση: 28-10-2010). 

 

Γράφημα 1: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας;
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ποιότητα οδοστρώματος
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χώρων
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έλλειψη - συντήρηση παιδικών
χαρών
έλλειψη - συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού
δεν υπάρχουν ιδιαίτερα
προβλήματα

 

 

1.  Ορισμός – Νομικό πλαίσιο 

Συχνά συναντώνται στη βιβλιογραφία οι όροι «δημόσιος χώρος», «ελεύθερος 

χώρος», «κοινόχρηστος χώρος», «κοινόχρηστο πράσινο», «αστικό πράσινο», 

«αστικός υπαίθριος χώρος», χωρίς να διακρίνονται οι μεταξύ τους 

εννοιολογικές διαφορές, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιούνται οι έννοιες αυτοί 

«προκειμένου να χαρακτηρίσουν κάθε ανοικτό δημόσιο χώρο, στον οποίο οι πολίτες έχουν 

ακώλυτη πρόσβαση ή και εν γένει κάθε έκταση χωρίς κτίσμα» (Μέλισσας Δ. κ.ά., 
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2009). Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αντληθεί ένας ορισμός για το 

«αστικό πράσινο». 

 

Ο όρος λοιπόν «Αστικό Πράσινο» «χαρακτηρίζει κυρίως εκείνους τους χώρους 

του πολεοδομικού ιστού που σχεδιάστηκαν ή, κατά την διαδικασία ανάπτυξης 

της πόλης, εξελίχθηκαν, για να παραμείνουν χωρίς κτίσματα και να 

φιλοξενήσουν κάποιας μορφής βλάστηση». (Κασσιός Κ., 2003) 

 

Οι χώροι αστικού πρασίνου μπορούν να καταταχθούν, με βάση το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε τρεις κατηγορίες (Π. Γκανάτσας, κ. ά., 2005): 

i. δημόσιοι χώροι πρασίνου, όπως πάρκα, πλατείες, άλση, πεζόδρομοι, 

πεζοδρόμια, νησίδες δρόμων, περιβάλλοντες χώροι σχολείων, δημόσιων 

υπηρεσιών και κέντρων πολιτισμού, φυτώρια και ρέματα 

ii. ιδιωτικοί χώροι πρασίνου, όπως προκήπια, πρασιές, ταράτσες, 

ακάλυπτοι χώροι μεταξύ πολυκατοικιών, και 

iii. χώροι πρασίνου με ειδικό καθεστώς διαχείρισης, όπως αρχαιολογικοί 

χώροι, χώροι στρατοπέδων, πανεπιστημιουπόλεις, περιβάλλοντες χώροι 

νοσοκομείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοιμητήρια, αυλές εκκλησιών, 

ΧΥΤΑ, παλιά λατομεία κ.λ.π. 

 

Ας σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην πρώτη κατηγορία 

του αστικού πρασίνου, δηλαδή στους δημόσιους χώρους πρασίνου και 

ειδικότερα, μελετάται η συμβολή στην ποιότητα ζωής των πολιτών, του αστικού 

πρασίνου του εγκατεστημένου στα πεζοδρόμια της πόλης αλλά και αυτού στις 

νησίδες πρασίνου.  

 

Η συμβολή του αστικού πρασίνου στην ποιότητα ζωής των κατοίκων είναι 

τόσο αναγνωρισμένη ώστε να προστατεύεται συνταγματικά, με το άρθρο 24, 

του Ελληνικού Συντάγματος του 1975. Το σύνολο των διατάξεων, που 

απορρέουν από το Σύνταγμα, και έχουν θεσπιστεί με σκοπό την προστασία του 
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φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ανήκουν κυρίως στην δασική και 

πολεοδομική νομοθεσία. Επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότεροι νόμοι.  

 

Ι. Δασική νομοθεσία: 

1. Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄289/28-29.12.1979): «Προστασία δασών και 

δασικών εκτάσεων», ο οποίος σκοπό έχει «τον καθορισμό 

συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και 

βελτίωση των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται και στα πάρκα (εκτάσεις εντός πόλεων ή 

οικιστικών περιοχών που καλύπτονται από βλάστηση που έχει 

δημιουργηθεί τεχνητά) και άλση (εκτάσεις εντός πόλεων ή οικιστικών 

περιοχών που καλύπτονται από φυσική δασική βλάστηση) (WWF, 

2004). 

2. Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄303/24.12.2003): «Προστασία δασικών 

οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, εμπράγματα δικαιώματα 

επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», ο 

οποίος αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση του ανωτέρω νόμου. 

 

ΙΙ. Πολεοδομική νομοθεσία: 

1. Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ Α΄210/18.12.1985): «Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός», του οποίου σκοπός είναι «ο καθορισμός όρων, 

περιορισμών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε 

κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή 

οικισμών, ώστε να προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 17, παρ. 7 του 

νόμου αυτού ορίζεται ότι «τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα 

με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν όμως πάντοτε δένδρα και 

φυτά.» 

2. Π.Δ. 23.02/6.3.1987 (ΦΕΚ Δ΄166/6.3.1987): «Κατηγορίες και 

περιεχόμενο χρήσεων γης», σύμφωνα με το άρθρο 9 του οποίου, 
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καθορίζεται το περιεχόμενο στην κατηγορία χρήσης γης «Ελεύθεροι 

χώροι – Αστικό Πράσινο». 

3. Ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α΄124/13.6.1997): «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη 

των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα 

με τον οποίο καθορίζονται οι διατάξεις για την κατάρτιση και 

έγκριση των ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας 

περιβάλλοντος των αστικών συγκροτημάτων της Πάτρας, του 

Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας, του Βόλου, της Καβάλας και των 

Ιωαννίνων. Οι διατάξεις αυτού του νόμου μπορούν να εφαρμοσθούν 

και για άλλα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας ύστερα από 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων. 

4. Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α΄18/18.2.1985): «Ρυθμιστικό Σχέδιο και 

πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας», ο οποίος «περιλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα για την 

προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, του τοπίου της Αττικής και για την αντιμετώπιση της 

ρύπανσης.» 

5. Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ Α΄148/6.9.1985): «Ρυθμιστικό Σχέδιο και 

πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της 

Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» 

6. Υ.Α. 10788/2004 (Φ.Ε.Κ. Δ΄285/5-3-2004) «Έγκριση πολεοδομικών 

σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που 

εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών 

σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής 

πόλης» και των πολεοδομικών μελετών» 

7. Τέλος, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τα Σχέδια 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τα 

οποία πλέον συντάσσονται με στόχο την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως θεσμικά εργαλεία για την 

προστασία του περιβάλλοντος και ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι 

ευαισθητοποιημένος ως προς την εφαρμογή τους. (Ντουνιαδάκη Κ., 2006) 

 

2.  Ο ρόλος του αστικού πρασίνου στην πόλη 

Τα πλεονεκτήματα από την παρουσία πρασίνου στην πόλη και η συμβολή  του 

στην ποιότητα ζωής των πολιτών είναι ποικίλα. Το πράσινο παρέχει οξυγόνο, 

μεταβάλλει το κλίμα της περιοχής, λειτουργεί ως «απορρυπαντικό  και 

βελτιωτικό της ποιότητας της ατμοσφαιρικής σύστασης» (Κασσιός Κ., 2005), 

μειώνει τον θόρυβο, ομορφαίνει το περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω είναι λίγες 

μόνο από τις δυνατότητες του αστικού πρασίνου, καθώς ο ρόλος του είναι 

πολυδιάστατος.  

 

Στην βιβλιογραφία συναντώνται διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις του ρόλου 

του αστικού πρασίνου, λόγω των ποικίλων ωφελειών που προσφέρει. Μια 

κατηγοριοποίηση, με βάση τις λειτουργίες του είναι η ακόλουθη: 

1. Οικολογικός 

2. Κοινωνικός 

3. Οικονομικός 

 

2.1  Ο οικολογικός ρόλος του αστικού πρασίνου 

Μια βασική λειτουργία του αστικού πρασίνου είναι η οικολογική, η οποία ίσως 

δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους κατοίκους των πόλεων, συνεισφέρει 

όμως σημαντικά στην ποιότητα ζωής τους. 

 

Πρώτο πλεονέκτημα από την παρουσία πρασίνου στον αστικό ιστό είναι η 

δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και η απελευθέρωση οξυγόνου 

(Ο2). Όπως είναι γνωστό τα φυτά παράγουν Ο2 μέσω της φωτοσύνθεσης:  

6CO2 + 6H2O + ενέργεια → C6H12O6 + 6O2 
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Έτσι κατά την διάρκεια της ημέρας δεσμεύεται CΟ2 και παράγεται Ο2, ενώ 

αντίθετα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεσμεύεται Ο2 και παράγεται CO2. 

Τελικά όμως, η ποσότητα του Ο2 που παράγεται είναι μεγαλύτερη από αυτή 

του CO2. (Κασσιός Κ., 2005) 

 

Επίσης, το πράσινο συμβάλει στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

επομένως στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και με ένα άλλο τρόπο εκτός 

από την παραγωγή οξυγόνου. Τα φύλλα των δέντρων και των φυτών 

συγκρατούν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως το όζον, οξείδια του θείου και 

του αζώτου και αιωρούμενα σωματίδια, φιλτράροντας έτσι τον ατμοσφαιρικό 

αέρα. 

 

Άλλη μια σημαντική οικολογική λειτουργία των χώρων αστικού πρασίνου 

είναι ότι αποτελούν περιοχές στις οποίες ευνοείται η ανάπτυξη χλωρίδας και 

πανίδας. Στις σημερινές πόλεις όπου τα πάντα έχουν καλυφθεί από τσιμέντο 

και άσφαλτο, οι χώροι πρασίνου είναι οι μοναδικοί που μπορούν να 

φιλοξενήσουν ζωντανούς οργανισμούς, όπως πτηνά και έντομα, αλλά και να 

αναπτυχθούν διάφορα είδη φυτών. (www.savethegarden.com/why.html, 

τελευταία πρόσβαση: 2-7-2010) 

 

Επιπλέον, οι ρίζες των δέντρων συγκρατούν το έδαφος εμποδίζοντας την 

διάβρωσή του. Ταυτόχρονα, το χώμα απορροφά το νερό της βροχής και 

επομένως μειώνονται οι καταστροφές από τις πλημμύρες. Ένα φαινόμενο πολύ 

συχνό στις πόλεις αφού οι φυσικοί αποδέκτες έχουν κατά κύριο λόγο σκεπαστεί 

από σκουπίδια και «μπάζα». 

 

Επίσης, το πράσινο απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, βοηθώντας έτσι στην 

ρύθμιση της θερμοκρασίας σε ανεκτά, για τον αστικό πληθυσμό, επίπεδα. «Στη 

σκιά ενός δέντρου παρατηρείται ελάττωση κατά 25-30% της ορατής 

ακτινοβολίας, ενώ ακόμα και το γρασίδι χωρίς την ύπαρξη δέντρων διοχετεύει 
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μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος, οπότε και υπάρχει μεγαλύτερη 

δροσιά» (Κασσιός Κ., 2005) 

 

Στις πόλεις εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο αστικής νησίδας θερμότητας 

(urban heat island effect). Τα υλικά που κυριαρχούν στις πόλεις – άσφαλτος, 

τσιμέντο – απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και στη συνέχεια την 

αποβάλλουν ως θερμότητα, αυξάνοντας έτσι την θερμοκρασία της πόλης. Το 

πράσινο βοηθάει στην μείωση αυτού του φαινομένου, άμεσα σκιάζοντας τις 

επιφάνειες που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και έμμεσα μέσω της 

δροσιάς που παράγεται από την εξατμισοδιαπνοή. (www.savethegarden.com 

/why.html, τελευταία πρόσβαση: 2-7-2010) 

 

2.2  Ο κοινωνικός ρόλος του αστικού πρασίνου 

Πολύ σημαντικός και άμεσα αντιληπτός στο κοινό είναι ο κοινωνικός ρόλος 

του πρασίνου των πόλεων. 

 

Μεγάλο όφελος από την παρουσία πρασίνου στην πόλη είναι η μείωση της 

ηχορύπανσης. Η ηχορύπανση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους 

των πόλεων και το πράσινο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπισή 

του, αφού «σύμφωνα με μετρήσεις των Rober & Kara Atsev που έγιναν στην 

Σόφια της Βουλγαρίας παρατήρησαν μείωση των επιπέδων του θορύβου στον 

αστικό χώρο κατά 0,17DB ανά τετραγωνικό μέτρο δενδρώδους επιφάνειας» 

(Κασσιός Κ., 2005). 

 

Σημαντική είναι επίσης η λειτουργία των χώρων αστικού πρασίνου ως τόπων 

αναψυχής. Στη σημερινή κοινωνία όπου ο ελεύθερος χρόνος των κατοίκων των 

πόλεων είναι ελάχιστος και η ύπαιθρος δεν είναι πλέον προσιτή, οι χώροι 

πρασίνου είναι οι μόνοι προσιτοί χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως 

χώροι για ξεκούραση, χαλάρωση, αλλά ακόμα και για παιχνίδι και για άθληση. 
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Επιπλέον, αποτελούν χώρους κοινωνικής συναναστροφής. Στους χώρους 

πρασίνου οι κάτοικοι μπορούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να 

αναπτύξουν γνωριμίες ή και φιλίες, να ανταλλάξουν απόψεις, αποκτώντας έτσι 

το συναίσθημα της κοινωνικής αποδοχής. Γενικότερα, στους χώρους πρασίνου 

νοιώθει κανείς περισσότερο ελεύθερος και ανεξάρτητος από ότι στο αυστηρό 

εργασιακό χώρο ή ακόμα και στο χώρο του σπιτιού του. 

 

Ακόμη, το πράσινο «αποτελεί το σύνδεσμο του ανθρωπογενούς χώρου – της 

πόλης – με το φυσικό περιβάλλον» (Κασσιός Κ., 2005). Δίνεται η δυνατότητα 

της επαφής του ανθρώπου με τη φύση. Τα χρώματα των φυτών, οι μυρωδιές 

τους, το κελάηδημα των πουλιών ηρεμούν τον άνθρωπο και τον βοηθούν να 

ξεπεράσει το άγχος της καθημερινότητας. 

 

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπετε η αισθητική αξία του πρασίνου. Τα δέντρα 

και τα φυτά μετριάζουν το αυστηρό σχήμα, το χρώμα και την υφή των κτιρίων, 

ενώ ταυτόχρονα εισάγουν την ανθρώπινη κλίμακα και αναλογία. (Κυριαζής Γ., 

2008) 

 

Τέλος, αντίθετα με την γενική άποψη ότι οι χώροι πρασίνου μπορούν να 

αποτελέσουν χώρους ανάπτυξης εγκληματικότητας, «κοινωνικές μελέτες έχουν 

δείξει πως σε πόλεις ή σε τμήματα πόλης χωρίς πράσινο η βία και η 

εγκληματικότητα των κατοίκων εμφανίζεται αυξημένη, ενώ παράλληλα 

εμφανίζονται και αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών» (Κασσιός Κ., 2005).  Οι 

ίδιοι οι επισκέπτες των χώρων πρασίνου, έχοντας συμφέρον γι’ αυτόν, 

αναπτύσσουν κοινωνική επαγρύπνηση και φροντίζουν για την καλή του 

χρήση. Επομένως, όσο πιο καλά διατηρημένος είναι ένας χώρος τόσο 

περισσότερο ασφαλής είναι. (www.savethegarden.com/why.html, τελευταία 

πρόσβαση: 2-7-2010)  
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 2.3  Ο οικονομικός ρόλος του αστικού πρασίνου 

Άλλος ένας σημαντικός ρόλος του αστικού πρασίνου είναι ο οικονομικός. 

 

Ίσως το σημαντικότερο όφελος από την παρουσία πρασίνου είναι η 

εξοικονόμηση ενέργειας, από την μείωση της χρήσης των κλιματιστικών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «ένα ώριμο δένδρο, κατά τη διάρκεια της 

αναπνοής και της διαπνοής, καταναλώνει 230.000 Kcal/ημέρα ενέργεια – 

θερμοκρασίας, η οποία αντιστοιχεί με 5 κλιματιστικά συνεχούς λειτουργίας» 

(Κασσιός Κ., 2005). 

 

Ακόμη, η παρουσία πρασίνου στις πόλεις αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον 

καθιστώντας το περισσότερο ελκυστικό με συνεπακόλουθη αύξηση της 

επισκεψιμότητας της περιοχής και άρα των εσόδων της. Επιπλέον, οι χώροι 

πρασίνου ελκύουν περισσότερες επιχειρήσεις, δημιουργώντας περισσότερες 

ευκαιρίες δουλειάς. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η αντικειμενική αξία των 

ακινήτων που βρίσκονται πλησίον των χώρων πρασίνου. 

 

Άλλο ένα έμμεσο οικονομικό πλεονέκτημα από την παρουσία πρασίνου είναι η 

βελτίωση της υγείας των κατοίκων, αφού μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, 

ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα άθλησης. Η βελτίωση της υγείας έχει 

ως συνεπακόλουθο την μείωση των δαπανών νοσηλείας. (Μέλισσας Δ., 2009) 

 

 

3.  Ζητήματα διαχείρισης του αστικού πρασίνου 

Από την παραπάνω ανάλυση έγινε αντιληπτή η αξία του πρασίνου και η 

συμβολή του στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Όμως, στο αυστηρό οικιστικό 

περιβάλλον το πράσινο δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μόνο του, αλλά 

απαιτείται η συμμετοχή του ανθρώπου. Για να μπορέσει το πράσινο να 

αποδώσει στο μέγιστο βαθμό όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα και να 
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συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

πόλεων, είναι απαραίτητη μια σειρά μέτρων. 

 

Για να προστατευθεί το πράσινο και να είναι σεβαστό από τους κατοίκους, θα 

πρέπει κατ’ αρχήν να γίνουν γνωστά όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Βασικός 

παράγων λοιπόν για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση και 

η περιβαλλοντική αγωγή των δημοτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω 

της εκπαίδευσης είτε μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εντάσσοντας ορισμένα μαθήματα 

περιβαλλοντικής αγωγής στο σχολείο, τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρή 

ηλικία να σέβονται το περιβάλλον. Επιπλέον, ενισχύοντας την παρουσία 

πρασίνου στους χώρους που προορίζονται για τα παιδιά, π.χ. παιδικές χαρές, 

αύλιοι χώροι σχολείων κ.λ.π., εξοικειώνονται τα παιδιά με τη φύση. Αλλά και 

για τους δημότες μεγαλύτερης ηλικίας, ο Δήμος μπορεί να οργανώσει κάποιες 

εκδηλώσεις, π.χ. δενδροφυτεύσεις, εκθέσεις λουλουδιών, διανομή ενημερωτικού 

υλικού, κ.λ.π., ώστε να ευαισθητοποιηθούν ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί μια στάση ανθρώπου, η 

οποία θα αναγνωρίζει την ανάγκη της αρμονικής του συνύπαρξης με το 

φυσικό περιβάλλον. (Ντουνιαδάκη Κ., 2006) 

 

Επίσης, μια πρωταρχική εργασία που πρέπει να κάνει κάθε Δήμος είναι να 

θέσει τις προτεραιότητές του. Ποιο βαθμό προτεραιότητας θα έχει το πράσινο 

σε σχέση με το αυτοκίνητο; (Ντουνιαδάκη Κ., 2006) Από την προηγούμενη 

ανάλυση πιστεύεται ότι είναι κατανοητή η ανάγκη αναβάθμισης του πρασίνου 

για μια βιώσιμη πόλη. Ωστόσο είναι απαραίτητο ο κάθε Δήμος να καθορίσει 

και ίσως να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του, καθώς αυτό που έχει 

επικρατήσει μέχρι σήμερα είναι το αυτοκίνητο και όχι το πράσινο. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστεί μια στρατηγική διαχείρισης του πρασίνου 

(Κυριαζής Γ., 2008). Η στρατηγική αυτή θα συνίσταται από τις ακόλουθες 

αρχές: 

 

i. Σχεδιασμός 

Για την σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του πρασίνου απαιτείται κατ’ αρχήν ο 

ακριβής σχεδιασμός του. Αυτό σημαίνει την καταγραφή των υπαρχόντων 

χώρων πρασίνου, καθώς και των ελεύθερων χώρων στους οποίους μπορεί να 

αναπτυχθεί πράσινο. Επίσης, θα πρέπει να συνταχθούν κατάλογοι με τα 

χαρακτηριστικά του υπάρχοντος πρασίνου, π.χ. είδος βλάστησης, ύψος 

δένδρων, ηλικία, κατάσταση, κ.λ.π.  

Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθορισθούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις, έτσι ώστε 

το πράσινο να ανταποκρίνεται στο σκοπό του. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν 

να αφορούν είτε στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου ή ακόμη και σύνδεση 

των χώρων πρασίνου μεταξύ τους, δημιουργώντας πράσινες διαδρομές, είτε 

στον προσδιορισμό των κατάλληλων ειδών βλάστησης, ανάλογα με τη χρήση 

τους. Για παράδειγμα, μπροστά από τα σχολεία που βρίσκονται σε κεντρικές 

οδούς θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ψηλά δένδρα ώστε να λειτουργούν 

ηχομονωτικά. Οι επεμβάσεις αυτές, βεβαίως, θα προκύπτουν από μελέτες που 

θα έχουν συνταχθεί από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. 

 

ii. Χρηματοδότηση 

Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη 

του πρασίνου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκτιμηθούν οι ετήσιες δαπάνες 

για τη συντήρηση του πρασίνου και να εξασφαλισθούν έγκαιρα, καθώς 

καθυστέρηση στη συντήρηση του πρασίνου μπορεί να σημαίνει την 

καταστροφή του και επομένως την απαίτηση νέας δαπάνης για την 

επαναδημιουργία του. 
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iii. Εφαρμογή 

Θα πρέπει οι υπηρεσίες των Δήμων να είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή των μέτρων και προγραμμάτων του 

σχεδιασμού. Είναι απαραίτητο δηλαδή, οι Δήμοι να επανδρωθούν με το 

κατάλληλο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η 

εφαρμογή των επεμβάσεων, που έχουν προκύψει κατά το στάδιο σχεδιασμού. 

 

iv. Συντήρηση 

Οι χώροι πρασίνου, μετά τη δημιουργία τους, θα πρέπει και να συντηρούνται. 

Ο χώρος θα πρέπει να είναι καθαρός, τα φυτά περιποιημένα, οι τυχόν 

κατασκευές σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε το πάρκο να είναι ελκυστικό για τους 

κατοίκους και να τους δίνεται η αίσθηση της ασφάλειας, ώστε να συνεχίσουν 

να το επισκέπτονται. 

 

v. Αξιολόγηση – Επανασχεδιασμός 

Είναι ανάγκη να παρακολουθείται τόσο το επίπεδο συντήρησης του χώρου 

πρασίνου, όσο και ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιείται, με σκοπό την 

αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίησή του. Οι υπεύθυνοι του πάρκου θα 

πρέπει να διενεργούν έρευνες, π.χ. καταγραφή επισκεπτών, συμπλήρωση 

συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων, κ.λ.π., προκειμένου να αξιολογούν την 

κατάσταση του πάρκου και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα που τυχόν 

χρειάζονται για την βελτίωσή του. 

 

Είναι σαφές ότι η στρατηγική διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί 

κυκλική πορεία των παραπάνω βημάτων.  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22::  

ΤΤιι  εείίννααιι  ττοο    ii--TTrreeee  

 

Το πρόγραμμα i-Tree υλοποιήθηκε, τον Αύγουστο του 2006, από την Δασική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α., σε συνεργασία με την εταιρεία 

Davey Tree Expert και τους οργανισμούς National Arbor Day Foundation, 

Society of Municipal Arborists και International Society of Arboriculture, και 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο περιέχει στοιχεία αστικού 

πρασίνου καθώς και εργαλεία ανάλυσης. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τις 

τοπικές αρχές να προσδιορίσουν την αξία των δέντρων της πόλης τους και να 

τα διαχειριστούν καλύτερα, ποσοτικοποιώντας τα οφέλη που παρέχονται από 

αυτά. Επιπλέον, η πληροφορία που εξάγετε από το πρόγραμμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τόσο στην λήψη αποφάσεων όσο και στην 

εκπαίδευση, οδηγώντας σε μια καλύτερη και περισσότερο ολοκληρωμένη 

κατανόηση των ωφελειών που παρέχονται από ένα τέτοιο οικοσύστημα. Με 

λίγα λόγια, το i-Tree βοηθάει στη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση 

πληροφοριών σχετικά με την δομή, την λειτουργία, την κατάσταση, το κόστος, 

τα οφέλη και άλλες ιδιότητες του αστικού πρασίνου. 

 

Το i-Tree σχεδιάστηκε ειδικά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των 

αστικών χώρων ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε πρόκειται για μια μεγάλη πόλη είτε 

για ένα μικρό δήμο, και εφαρμόζεται στο αστικό πράσινο κάθε κλίμακας, από 

ένα μεμονωμένο δέντρο σε ένα τμήμα γης έως τα δάση συνολικά της χώρας. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κρατικές δασικές υπηρεσίες, δήμους, μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις ή από οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει 

περισσότερα και να φροντίσει καλύτερα τις δασικές πηγές της περιοχής του. 
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Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 

1. Γίνονται κατανοητά δομικά στοιχεία του αστικού πρασίνου, όπως η 

κάλυψη από σκιά, ο διαθέσιμος φυτεύσιμος χώρος και η σύσταση των ειδών 

των δέντρων. 

2. Παρέχονται πληροφορίες απαραίτητες για την διαχείριση, όπως η υγεία 

των δέντρων, η ποικιλία, τα πιθανά προβλήματα (όπως στα πεζοδρόμια και 

στα εναέρια καλώδια), και πιθανές προσβολές από παράσιτα. 

3. Υπολογίζετε η αξία (σε τιμές δολαρίων) των ετήσιων περιβαλλοντικών και 

αισθητικών ωφελειών σχετιζόμενη με την εξοικονόμηση ενέργειας, την 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, 

τον έλεγχο των νεροποντών και την αύξηση της αξίας των ακινήτων. 

4. Παρέχονται περιεκτικές αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τις δημοτικές αρχές, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις και συμβούλους, στην 

λήψη αποφάσεων σχετικά με την μελλοντική χρηματοδότηση, την 

κατεύθυνση και τις στρατηγικές των προγραμμάτων σχετικά με το αστικό 

πράσινο της περιοχής τους. 

5. Παρέχετε συγκεκριμένη μέθοδος για την αξιολόγηση των ζημιών μετά από 

ισχυρή νεροποντή, με απλό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Με το i-Tree δίνεται η ικανότητα καλύτερης διαχείρισης των δέντρων της 

πόλης, αλλά επιπλέον καθίσταται σαφές σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις 

καθώς και στους κατοίκους ότι τα δέντρα και τα δάση είναι σημαντικό και 

ουσιώδες τμήμα των υγιών και ισορροπημένων κοινοτήτων. 

 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος απαιτείται μια σειρά 

λογικών βημάτων: 
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1. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει ο χρήστης του προγράμματος να γνωρίζει γιατί 

το εφαρμόζει και τι αποτελέσματα αναμένει. Δηλαδή να υπάρχει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του οράματος. 

2. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και εφαρμογή. Είναι απαραίτητο να 

έχουν γίνει κατανοητά τα πλεονεκτήματα, αλλά και οι περιορισμοί του 

προγράμματος, να έχουν προσδιορισθεί οι δυσκολίες που ενδεχομένως να 

προκύψουν, αλλά και ο τρόπος διαχείρισής τους. Τέλος, στα πλαίσια του 

στρατηγικού σχεδιασμού, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα σχέδιο 

εφαρμογής, το οποίο όμως να είναι ευέλικτο. 

3. Πρέπει τα αποτελέσματα να μετατραπούν σε αδιαμφισβήτητο μήνυμα. Θα 

πρέπει, λοιπόν, τα αποτελέσματα να γίνουν κατανοητά από το κοινό, καθώς 

και οι ωφέλειες από τα δέντρα να συνδεθούν με τρέχοντα θέματα και 

κίνητρα. Τέλος, 

4. Θα πρέπει τα αποτελέσματα να γίνουν γνωστά σε ευρύτερο κοινό, ώστε να 

διδαχθούν και άλλοι από αυτά. 

 

Από την αρχική έκδοση του προγράμματος i-Tree, τον Αύγουστο του 2006, 

πολλές κοινότητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύμβουλοι, εθελοντές και 

σπουδαστές έχουν εφαρμόσει το i-Tree, όχι μόνο στις Η.Π.Α., αλλά και 

παγκοσμίως. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι δεν έχει εφαρμοσθεί ποτέ μέχρι τώρα 

στην Ελλάδα. Μια εικόνα των χρηστών παγκοσμίως φαίνεται στον ακόλουθο 

χάρτη. 
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Χάρτης 1: Χάρτης χρηστών του προγράμματος i-Tree παγκοσμίως 
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1. Εργαλεία ανάλυσης και υπο-προγράμματα του i-Tree 

Το i-Tree περιλαμβάνει δυο εργαλεία ανάλυσης αστικού πρασίνου και τρία 

προγράμματα που χρησιμεύουν στην διαχείρισή του (utility programmes). 

Τα αναλυτικά εργαλεία είναι: 

1. το i-Tree Eco, το οποίο παρέχει μια ευρεία εικόνα ολόκληρου του 

αστικού πρασίνου. Χρησιμοποιεί δεδομένα πεδίου σε συνδυασμό με 

τοπικές ωριαίες καταγραφές της μόλυνσης του αέρα καθώς και 

μετεωρολογικά στοιχεία, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της δομής του 

αστικού πρασίνου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον αστικό 

χώρο, και 

2. το i-Tree Streets, το οποίο εστιάζει στα οφέλη που προκύπτουν από το 

πράσινο των πεζοδρομίων μιας αστικής περιοχής. Χρησιμοποιεί είτε 

δείγμα είτε πλήρη κατάλογο όλων των δέντρων και προσδιορίζει την 

αξία των περιβαλλοντικών και αισθητικών ωφελειών που προκύπτουν 

από τα δέντρα σε ετήσια βάση. 

 

Τα προγράμματα που χρησιμεύουν στην διαχείριση είναι: 

1. το i-Tree Species: βοηθάει στην επιλογή των κατάλληλων ειδών δέντρων, 

βάσει των περιβαλλοντικών συνθηκών και της γεωγραφικής περιοχής 

2. το i-Tree Storm: παρέχει μια μέθοδο για τον υπολογισμό των 

καταστροφών αμέσως μετά μια ισχυρή νεροποντή, με απλό, αξιόπιστο 

και αποτελεσματικό τρόπο. Προσαρμόζεται στις αστικές περιοχές 

ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου, και παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες, σχετικά με το χρόνο και τους οικονομικούς πόρους που 

απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών 

3. το i-Tree Vue: παρέχει χάρτες χρήσεων γης σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, 

μπορεί να μοντελοποιηθούν οι επιδράσεις των σεναρίων φύτευσης. Αυτό 

το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. 
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Στη συνέχεια περιγράφονται τα δυο βασικά αναλυτικά εργαλεία του 

προγράμματος i-Tree Eco και i-Tree Street, ενώ είναι διεξοδικότερη η 

περιγραφή του δεύτερου, λόγω του ότι, στα πλαίσια της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας, εφαρμόσθηκε μόνο η συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

 

1.1 Η εφαρμογή i-Tree Eco 

Το πρόγραμμα i-Tree Eco σχεδιάστηκε για να παρέχει πληροφορίες για όλο το 

πράσινο της αστικής περιοχής, χρησιμοποιώντας στοιχεία πεδίου είτε για όλα 

τα δέντρα είτε για τυχαίο δείγμα. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται με τοπικές 

ωριαίες καταγραφές της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, καθώς και μετεωρολογικά 

δεδομένα και υπολογίζονται, με την βοήθεια αλγορίθμων, δομικές και 

λειτουργικές πληροφορίες του αστικού πρασίνου. Στην περίπτωση που 

μετρηθούν όλα τα δέντρα, τότε το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία κάθε 

δέντρου, ενώ στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δείγμα παρέχονται 

εκτιμήσεις για όλο το πληθυσμό των δέντρων συνοδευόμενες από το σφάλμα 

εκτίμησης. 

Ειδικότερα, το i-Tree Eco είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που παρέχει στους 

χρήστες εκτιμήσεις για: 

• τη δομή του αστικού πρασίνου, δηλαδή το είδος των δέντρων, τον 

αριθμό τους, την πυκνότητά τους, την υγεία τους, κ.λ.π. 

• τα ωριαία ποσά των ρύπων που απομακρύνονται λόγω του αστικού 

πράσινου και το ετήσιο ποσοστό βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. 

Οι ρύποι που υπολογίζονται είναι το όζον (Ο3), το διοξείδιο του 

αζώτου (NO2), το διοξείδιο του θείου (SO2), το μονοξείδιο του 

άνθρακα (CO) και αιωρούμενα σωματίδια (PM10). 

• την επίδραση των δέντρων στην ενέργεια που χρησιμοποιείται από 

τα κτίρια και συνεπώς στην εκπομπή CO2 



-24- 

• το συνολικό ποσό του άνθρακα που δεσμεύεται ετησίως από το 

αστικό πράσινο 

• τη πιθανή προσβολή από παράσιτα 

Ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος φαίνεται παραστατικά στο ακόλουθο 

διάγραμμα ροής: 
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Φάση 1η: Ξεκινώντας Φάση 2η: Ξεκινώντας το 
πρόγραμμα 

Φάση 3η: Έξω στο 
ύπαιθρο 

Φάση 4η: Επιστροφή στο 
γραφείο 

Ερωτήματα: 
1. όρια περιοχής μελέτης 
2. όλα τα δέντρα ή 
δείγμα 

3. είδος μετρήσεων 
4. τρόπος συλλογής 
δεδομένων 

Συλλογή γενικών 
δεδομένων: 
1. στοιχεία ποιότητας 
αέρα 

2.μετεωρολογικά 
στοιχεία  

Προγραμματισμός 
καταλόγων: 
προσδιορισμός 
στοιχείων που θα 
συλλεχθούν 

Εισαγωγή στο 
πρόγραμμα των 
στοιχείων της 
προηγούμενης 
φάσης 

Καθορισμός 
παραμέτρων στο 
όργανο PDA 

Μετρήσεις από την 
ομάδα μελέτης 

Μεταφορά 
μετρήσεων στο 
πρόγραμμα 

Αποστολή των 
στοιχείων στη 
Δασική Υπηρεσία 
των Η.Π.Α. 

Λήψη 
αποτελεσμάτων από 
τη Δασική Υπηρεσία 
των Η.Π.Α. 

Σχήμα 2: Διάγραμμα ροής λειτουργίας προγράμματος i-Tree Eco 

Εμφάνιση 
αναφορών/ 
αποτελεσμάτων 
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1.2 Η εφαρμογή i-Tree Street 

Το πρόγραμμα i-Tree Street εστιάζει στο πράσινο που βρίσκεται στα 

πεζοδρόμια της πόλης, και χρησιμεύει στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών και 

αισθητικών ωφελειών που προκύπτουν από αυτό, ετησίως.   

Ειδικότερα, το πρόγραμμα βοηθάει στον προσδιορισμό των ακόλουθων 

παραμέτρων: 

• Δομή των δέντρων: το πρόγραμμα περιγράφει την σύνθεση των ειδών, 

την κατανομή της ηλικίας και την κάλυψη από σκιά, βοηθώντας έτσι 

στην εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών για φύτευση καθώς και των 

πιθανών απειλών από παράσιτα. 

• Λειτουργία του οικοσυστήματος: το πρόγραμμα αναλύει τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από το οικοσύστημα. Οι λειτουργίες αυτές 

περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση της ενέργειας, την βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα, την μείωση του CO2 και την μείωση της απορροής 

των ομβρίων. Επίσης, υπολογίζεται η αύξηση της αξίας των ακινήτων 

λόγω αισθητικών και άλλων ωφελειών από το πράσινο. 

• Αξία: προσδιορίζεται η ετήσια οικονομική αξία των ωφελειών που 

παρέχονται από το πράσινο καθώς και το κόστος για τη συντήρησή του, 

και υπολογίζεται η αναλογία κόστους\ οφέλους για κάθε δέντρο. 

• Ανάγκες διαχείρισης: προσδιορίζοντας στο πρόγραμμα στοιχεία σχετικά 

με την κατάσταση των δέντρων, τις ανάγκες διατήρησης, τα 

προβλήματα στα πεζοδρόμια ή εναέρια καλώδια κ.λ.π., το πρόγραμμα 

δημιουργεί αναφορές, σε μορφή πινάκων, γραφημάτων και 

διαγραμμάτων, που βοηθάνε στην χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων 

στην διαχείριση και τον οικονομικό προγραμματισμό. 

Η ουσία του προγράμματος i-Tree Street είναι ότι δίνεται απάντηση στο 

ερώτημα: Τα  οφέλη  που  προκύπτουν  από  το  πράσινο  των  πεζοδρομίων  

αντισταθμίζουν  το  κόστος  διαχείρισής  του ;  
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1.2.1 Γενικές Φάσεις εφαρμογής του προγράμματος i-Tree Street 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος προτείνετε η 

εφαρμογή του σε τέσσερις φάσεις: 

Φάση 1η: Ξεκινώντας.  

Στην φάση αυτή λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τις γενικές 

κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν για την εργασία, καθώς επίσης 

συλλέγονται κάποιες γενικές πληροφορίες. 

1. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: 

 Υπάρχει ήδη κατάλογος ή θα δημιουργηθεί καινούριος; 

 Σε περίπτωση που δημιουργηθεί καινούριος, θα μετρηθούν τα 

δέντρα όλων των δρόμων στην περιοχή μελέτης ή θα παρθεί 

τυχαίο δείγμα; 

 Στην περίπτωση καινούριου καταλόγου, με ποιο τρόπο θα 

συλλεχθούν τα στοιχεία: (α) με χρήση του οργάνου PDA, (β) με 

φόρμες για χειρωνακτική εισαγωγή των δεδομένων, ή (γ) μια 

ψηφιακή φόρμα μη-συμβατή με το i-Tree 

2. Συλλογή γενικών δεδομένων 

 Γενικές πληροφορίες για την πόλη και τον προϋπολογισμό της 

 Προσδιορισμός κόστους συντήρησης των δέντρων 

 Προσδιορισμός των τιμών οφέλους, από το πράσινο 

3. Προγραμματισμός καταλόγων 

 Σε περίπτωση σύνταξης καινούριου καταλόγου, προσδιορίζονται 

τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, ανάλογα με τα ζητούμενα 

αποτελέσματα. Δηλαδή δημιουργούνται τα πεδία του πίνακα και 

οι υποκατηγορίες του κάθε πεδίου 
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 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ήδη υπάρχον κατάλογος, 

οργανώνονται τα υπάρχοντα στοιχεία ώστε να είναι συμβατά με 

τις προϋποθέσεις του προγράμματος 

4. Δημιουργία δείγματος 

 Στην περίπτωση τυχαίου δείγματος για την σύνταξη καινούριου 

καταλόγου, δημιουργείται το δείγμα 

 

Φάση 2η: Ξεκινώντας το πρόγραμμα 

Στην Φάση αυτή εισάγονται στο πρόγραμμα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

κατά την 1η Φάση. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει αποφασισθεί ότι θα 

χρησιμοποιηθεί το όργανο PDA για την συλλογή των δεδομένων, καθορίζονται 

οι παράμετροι του οργάνου. 

 

Φάση 3η: Έξω στο ύπαιθρο (Εργασίες υπαίθρου) 

Η φάση αυτή είναι η περισσότερο χρονοβόρα, καθώς τα μέλη της ομάδας 

μελέτης βγαίνουν στο ύπαιθρο για την συλλογή των δεδομένων. 

 

Φάση 4η: Επιστροφή στο γραφείο. Εφαρμογή του προγράμματος 

Σε αυτό το τελικό στάδιο, εισάγονται οι μετρήσεις στο πρόγραμμα και 

λαμβάνονται τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα: 

1. Μεταφέρονται οι μετρήσεις στο πρόγραμμα 

2. Γίνεται έλεγχος και διορθώνονται πιθανά σφάλματα 

3. Δημιουργούνται οι αναφορές σε μορφή διαγραμμάτων, γραφημάτων 

και πινάκων 
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Φάση 1η: Ξεκινώντας Φάση 2η: Ξεκινώντας το 
πρόγραμμα 

Φάση 3η: Έξω στο 
ύπαιθρο 

Φάση 4η: Επιστροφή στο 
γραφείο 

Ερωτήματα: 
1. υπάρχον κατάλογος ή 
καινούριος 

2. όλα τα δέντρα ή 
δείγμα 

3. τρόπος συλλογής 
δεδομένων 

Συλλογή γενικών 
δεδομένων: 
1. γενικές πληροφορίες 
για την πόλη 

2.κόστος συντήρησης 
δέντρων 

3.τιμές οφέλους 

Προγραμματισμός 
καταλόγων: 
προσδιορισμός 
στοιχείων που θα 
συλλεχθούν 

Εισαγωγή στο 
πρόγραμμα των 
στοιχείων της 
προηγούμενης 
φάσης 

Καθορισμός 
παραμέτρων στο 
όργανο PDA 

Μετρήσεις από την 
ομάδα μελέτης 

Μεταφορά 
μετρήσεων στο 
πρόγραμμα 

Έλεγχος & διόρθωση 
τυχόν σφαλμάτων 

Εξαγωγή 
αποτελεσμάτων 

Σχήμα 3: Διάγραμμα ροής λειτουργίας προγράμματος i-Tree Street 
Δημιουργία 
δείγματος 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33::  

ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ii--TTrreeee  SSttrreeeett  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΠΠεερριισσττεερρίίοουυ  

 

Κατωτέρω περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή του προγράμματος i-Tree 

Street με πεδίο εφαρμογής  τον Δήμο Περιστερίου. 

 

1. Φάση 1: Ξεκινώντας 

Είναι σκόπιμο να προγραμματιστούν οι εργασίες πριν την εκκίνηση του 

προγράμματος, έτσι ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος και κόπος. Μια από τις 

αρχικές εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι η επιλογή της κατάλληλης πόλης 

αναφοράς. 

 

 1.1  Επιλογή της πόλης αναφοράς 

Τα οφέλη από τα δένδρα ποικίλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 

ανάπτυξης των δένδρων, τις κλιματολογικές συνθήκες, την ατμοσφαιρική 

ρύπανση, τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και άλλους παράγοντες. Για τον 

λόγο αυτό, οι Η.Π.Α. χωρίσθηκαν σε 16 κλιματικές ζώνες. Στη συνέχεια, 

επιλέχθηκε μια πόλη για κάθε κλιματική ζώνη, βάση των ακόλουθων 

κριτηρίων: 

 Ύπαρξη ενημερωμένου καταλόγου δένδρων κατά διεύθυνση 

 Γνώση λεπτομερών πληροφοριών, σχετικά με το κόστος διαχείρισης των 

δένδρων 

 Γνώση της ηλικίας των δένδρων 

 Καλή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της δημοτικής αρχής, ώστε να 

είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος επισκευής των 

πεζοδρομίων, το κόστος δαπανών λόγω νομικών προβλημάτων και το 

κόστος καθαρισμού 

 Δυνατότητα παροχής απαραίτητου εξοπλισμού για την διενέργεια της 

μελέτης, όπως ένα εναέριο ανυψωτικό για 5 ημέρες για δειγματοληψία 

της βιομάζας φυλλώματος. (Greg McPherson κ.ά., 2010) 
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Για την κάθε πόλη αναφοράς μελετήθηκαν εκτενώς τα κυρίαρχα είδη δένδρων, 

τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά καθώς και το κόστος συντήρησής τους. Το 

πρόγραμμα λοιπόν i-Tree Street, χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την κάθε πόλη 

αναφοράς για να μοντελοποιήσει την ανάπτυξη, τα οφέλη και το κόστος των 

δένδρων των δρόμων των περιοχών μελέτης. 

 

Ως εκ τούτου, πρωταρχικό βήμα για την εφαρμογή του προγράμματος είναι η 

επιλογή της κατάλληλης πόλης αναφοράς. Η διαδικασία αυτή είναι 

προβληματική όταν η πόλη μελέτης βρίσκεται εκτός των Η.Π.Α., είτε βρίσκεται 

στα σύνορα μεταξύ δυο κλιματικών ζωνών, είτε επικρατούν διαφορετικές 

κλιματολογικές συνθήκες ή διαφορετικά είδη δένδρων από την πόλη 

αναφοράς, λόγω κάποιων ιδιαίτερων μορφολογικών ή άλλων 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Επομένως, ο χάρτης με τις 16 κλιματικές ζώνες 

που παρέχετε από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την επιλογή της κατάλληλης 

πόλης αναφοράς (Χάρτης 1, Παράρτημα 1). 

 

Στην παρούσα εργασία, για την επιλογή της κατάλληλης πόλης αναφοράς 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που περιγράφεται στο άρθρο “Selecting Reference 

Cities for i-Tree Streets” του Greg McPherson, όπως δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 

του 2010 στο περιοδικό “Journal of Arbor and Urban Foresters”. Η 

μεθοδολογία αυτή στοχεύει στην απλοποίηση της μεθόδου επιλογής 

περιορίζοντας τον αριθμό των κριτηρίων επιλογής σε τρία: την σύνθεση των 

ειδών των δέντρων, τους δείκτες heating και cooling degree-days και την 

ετήσια βροχόπτωση. Η επιλογή αυτών των κριτηρίων στηρίχθηκε στο γεγονός 

ότι αυτά ήταν ευρέως διαθέσιμα, καθώς και στο ότι συνδέονται άμεσα με τον 

προσδιορισμό των ωφελειών από τα δέντρα. 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι τιμές για το κάθε κριτήριο ρυθμίζονται, ώστε 

να κυμαίνονται από 0 έως 10, με τη μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής. Για 

κάθε κριτήριο επιλέγεται μια τιμή σπουδαιότητας –βάρος– ώστε να 

απεικονίζεται η σχετική σημαντικότητά του. Υπολογίζεται το Μέσο 



-32- 

Τετραγωνικό Σφάλμα (Root Mean Square Error, RMSE) ενώ η πόλη αναφοράς 

με τη χαμηλότερη τιμή είναι η καλύτερη επιλογή για την υπό μελέτη πόλη. 

 

1.1.1 Κριτήρια επιλογής 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής. 

 

I. Σύνθεση των ειδών των δέντρων 

To είδος των δέντρων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, καθώς οι ωφέλειες 

των δέντρων συνδέονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά αυτών. Επίσης, 

σημαντικό για την επιλογή του είδους των δένδρων ως κριτήριο επιλογής είναι 

το γεγονός ότι η ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών δένδρων επηρεάζεται από τη 

γεωμορφολογία της κάθε περιοχής, καθώς και τις κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν σε αυτή. 

 

Συγκρίνεται το ποσοστό αφθονίας των κυρίαρχων ειδών δένδρων της υπό 

μελέτη πόλης, με τις τιμές των 22 κυρίαρχων ειδών που έχουν μετρηθεί για την 

κάθε πόλη αναφοράς. Αθροίζοντας το ποσοστό των κοινών ειδών δένδρων 

στον κατάλογο της πόλης αναφοράς, είναι δυνατή η αριθμητική σύγκριση της 

σχετικής καταλληλότητας της πόλης αναφοράς. 

 

II. Οι δείκτες Heating Degree Days (HDD) και Cooling Degree Days (CDD) 

Οι δείκτες HDD και CDD αποτελούν ειδικό τύπο καιρικών δεδομένων και 

υπολογίζονται από τις τιμές της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Ο δείκτης 

HDD δείχνει πόσο (σε βαθμούς) και για πόσο διάστημα (σε ημέρες) η 

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν κάτω από μια τιμή αναφοράς (base 

temperature). Αντιστοίχως, ο δείκτης CDD δείχνει πόσους βαθμούς και για 

πόσες ημέρες η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν πάνω από την τιμή 

αναφοράς. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

ενέργειας που απαιτείται για την θέρμανση και ψύξη, αντιστοίχως, των 

κτιρίων. Η θερμοκρασία αναφοράς (base temperature) ορίζεται ως η 

θερμοκρασία κάτω από την οποία το κτίριο χρειάζεται θέρμανση, για τον 
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δείκτη ΗDD, ή πάνω από την οποία το κτίριο χρειάζεται ψύξη, για τον δείκτη 

CDD. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των δεικτών έναντι της μέσης ετήσιας 

θερμοκρασίας είναι ότι αναπαριστούν όλες τις μεταβολές της θερμοκρασίας 

κατά την διάρκεια του χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς 

τους δείκτες μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα http://www.degreedays 

.net/ 

 

Από τα προηγούμενα γίνεται σαφές ότι οι δείκτες HDD και CDD συνδέουν την 

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας με τα φορτία ενέργειας που απαιτούνται για 

την θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Παράλληλα, η θέρμανση και η ψύξη 

των κτιρίων επηρεάζεται από τα δέντρα καθώς αυτά μειώνουν την ταχύτητα 

του ανέμου, σκιάζουν τα κτίρια, φιλτράρουν τον αέρα, επηρεάζουν δηλαδή 

άμεσα την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, αλλά και των κτιρίων. Γι’ αυτό το 

λόγο οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί στον προσδιορισμό της κατάλληλης 

πόλης αναφοράς. Επιπλέον, οι δείκτες αυτοί κρίνονται κατάλληλοι για τον 

προσδιορισμό της πόλης αναφοράς, παρόλο που στην περιοχή μελέτης δεν 

σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, διότι στην περιοχή 

αυτή χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ρεύματος, 

μολύνοντας έτσι την ατμόσφαιρα. 

 

III. Ετήσια βροχόπτωση 

Η ετήσια βροχόπτωση επηρεάζει την ποσότητα του νερού που συγκρατείται 

από τα δέντρα και επομένως είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

εξεταστεί. Βέβαια, η εποχικότητα, η διάρκεια και η ένταση της βροχής είναι πιο 

σημαντικοί παράγοντες, όμως είναι δύσκολο να ανακτηθούν πληροφορίες για 

αυτούς, σε αντίθεση με την ετήσια βροχόπτωση για την οποία παρέχονται 

πληροφορίες ευρέως στο διαδίκτυο. 

 

1.1.2 Ανάλυση 

Στην συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση της μεθόδου, όπως αυτή περιγράφεται 

από τον McPherson (2). 
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Αρχικά υπολογίζεται το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (RMSE) για κάθε πόλη 

αναφοράς, μέσω της σχέσης:  

 

RMSE = SQRT [a*(HDDSC – HDDRCi)2 + b*(CDDSC – CDDRCi)2 + c*(APSC – 

APRCi)2 + d*TMRCi2] 

όπου:  

HDDSC και HDDRCi είναι ο δείκτης Heating Degree Days για την υπό μελέτη 

πόλη και την πόλη αναφοράς i, αντιστοίχως 

CDDSC και CDDRCi είναι ο δείκτης Cooling Degree Days για την υπό μελέτη 

πόλη και την πόλη αναφοράς i, αντιστοίχως 

APSC και APRCi είναι η ετήσια βροχόπτωση για την υπό μελέτη πόλη και την 

πόλη αναφοράς i, αντιστοίχως 

TMRCi είναι το ποσοστό των κοινών ειδών δένδρων, που συναντώνται στην 

πόλη αναφοράς, και 

a, b, c, d είναι συντελεστές που εκφράζουν την σχετική σημαντικότητα του κάθε 

κριτηρίου (a+b+c+d = 1,0) 

Η πόλη αναφοράς με την μικρότερη τιμή Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος 

είναι και η κατάλληλη επιλογή. 

 

Αυτή η μέθοδος απαιτεί δυο βήματα. Πρώτον, πρέπει οι τιμές των κριτηρίων 

να κανονικοποιηθούν ώστε να κυμαίνονται από 0 έως 10, και δεύτερον πρέπει 

να δοθεί βάρος σε κάθε κριτήριο, ανάλογα με την σημαντικότητά του. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την σχετική σημαντικότητα των κριτηρίων είναι 

η ανάπτυξη των δέντρων, οι κλιματικές συνθήκες, η περιοδικότητα της 

βροχόπτωσης και το συνολικό ποσό της ετήσιας βροχόπτωσης. Για παράδειγμα 

σε περιοχές με ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλη βροχόπτωση είναι πιο 

σημαντικό το κριτήριο της βροχόπτωσης, παρά οι δείκτες HDD και CDD, ενώ 

σε περιοχές με βαρύ χειμώνα και δροσερό ξερό καλοκαίρι είναι πιο σημαντικός 

ο δείκτης HDD, παρά ο δείκτης CDD και η ετήσια βροχόπτωση. 
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1.1.3 Η περίπτωση του Δήμου Περιστερίου 

Το Περιστέρι αποσπάσθηκε από τον δήμο Αθηναίων το 1934, λόγω του 

μεγάλου πληθυσμού του. Είναι ο 4ος δήμος της χώρας και ο μητροπολιτικός 

δήμος της Δυτικής Αθήνας. Συνορεύει με τους δήμους Ιλίου (βόρεια), 

Αθηναίων (ανατολικά), Χαϊδαρίου (δυτικά) και Πετρούπολης (βορειοδυτικά). 

Σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2001, ο 

πληθυσμός ανέρχεται σε 146.743 δημότες. Έχει έκταση 1.100Ha και παρουσιάζει 

εικόνα αδιάκοπης πυκνοδόμησης με μόνη εξαίρεση το Δημοτικό Άλσος, 

έκτασης 8,5Ha. (http://www.peristeri.gr, τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2010) 

 

Το κλίμα της πόλης είναι μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και ζεστά 

καλοκαίρια. Η θερμοκρασία το χειμώνα συνήθως κυμαίνεται από τους 7oC έως 

15oC, και ελάχιστες μέρες σημειώνεται θερμοκρασία γύρω στους 0oC. Το 

καλοκαίρι, αντίθετα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20oC έως 33oC και συχνά 

σημειώνονται θερμοκρασίες κοντά στους 40oC. Η μέση ετήσια βροχόπτωση 

κυμαίνεται στα 378mm, με το μεγαλύτερο μέρος να σημειώνεται τους μήνες 

Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και λιγότερο τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 

ενώ σχεδόν καθόλου δεν βρέχει την περίοδο του καλοκαιριού. 

 

Για τον προσδιορισμό των δεικτών CDDs και HDDs, επιλέγετε ως βάση 

αναφοράς η θερμοκρασία 18οC, δεδομένου ότι θεωρείται γενικά καλή 

θερμοκρασία για τους ανθρώπους οι 20οC και περίπου 2οC εξοικονομείτε από 

την θερμότητα των ίδιων των ανθρώπων και μηχανών που βρίσκονται στο 

κτίριο. Έτσι λοιπόν, με βάση τους 18οC, το Περιστέρι έχει 1.076 CDDs και 1.112 

HDDs. (http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_ 

data3.cfm/region=6_europe_wmo_region_6/country=GRC/cname=Greece, 

τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2010) 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση στο Περιστέρι είναι 371mm. (http://worldclimate. 

com/, τελευταία πρόσβαση: Μάιος 2010) 
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1.1.4 Συγκρίσιμες πόλεις αναφοράς 

Όπως προτείνετε και από τον McPherson (2), αρχικά απορρίπτονται οι πόλεις 

που προφανώς έχουν διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και διαφορετικό 

φυσικό τοπίο από το Περιστέρι, και επιλέγονται για να συγκριθούν οι πόλεις 

που έχουν παρόμοιες τιμές στα κριτήρια επιλογής. Έτσι, συγκρίνοντας τις τιμές 

των κριτηρίων των 16 πόλεων αναφοράς των Η.Π.Α. (Πίνακες 1 έως 3, 

Παράρτημα 1) με αυτές του Περιστερίου (Πίνακας 4, Παράρτημα 1) 

παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 Οι δείκτες CDD και HDD του Modesto, California (1.100 και 1.378, 

αντιστοίχως) ταιριάζουν με αυτούς του Περιστερίου (1.076 και 1.112, 

αντιστοίχως). Επίσης, η ετήσια βροχόπτωση στο Modesto είναι 315mm, 

τιμή πολύ κοντινή με αυτή του Περιστερίου (371mm). 

 Οι δείκτες CDD και HDD του Charleston, South Carolina (1.183 και 

1.171, αντιστοίχως) ταιριάζουν με αυτούς του Περιστερίου. 

 Οι δείκτες CDD και HDD του Charlotte, North Carolina (898 και 1.832, 

αντιστοίχως) είναι κοντά σε αυτούς του Περιστερίου. 

 Ο δείκτης HDD του Berkeley, California ταιριάζει με αυτόν του 

Περιστερίου, ενώ ταυτόχρονα και η ετήσια βροχόπτωση του Berkeley 

(564mm) είναι περίπου στο ίδιο ύψος με αυτή του Περιστερίου. 

 Επίσης, στις πόλεις Claremont, California και Santa Monica, California 

επικρατεί το ίδιο μεσογειακό κλίμα όπως και στο Περιστέρι, κι αυτό 

αποτελεί λόγο για να ελεγχθούν ως πιθανές πόλεις αναφοράς. 

Έτσι, ο αριθμός των πόλεων αναφοράς που θα συγκριθούν μειώνεται από 16 σε 

6. 

 

Η πόλη Modesto, California βρίσκεται στην βόρεια California, 92 μίλια 

ανατολικά του San Francisco, 68 μίλια νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, το 

Sacramento, και 66 μίλια δυτικά του Yosemite National Park. Έχει κρύους, 

υγρούς χειμώνες και πολύ ζεστά, ξερά καλοκαίρια. Κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα εμφανίζεται συχνά ομίχλη χαμηλά στην πόλη. Η θερμοκρασία τον 

Ιανουάριο φθάνει το μέγιστο τους 12οC (53,7oF), και κατά μέσο όρο 20 ημέρες 
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του χειμώνα έχει θερμοκρασία κοντά στο 0οC ή και χαμηλότερη. Η 

θερμοκρασία τον Ιούλιο φθάνει το μέγιστο τους 34,6οC (94οF) και κατά μέσο 

όρο 80 ημέρες του καλοκαιριού η θερμοκρασία φθάνει τους 32oC (90oF) ή και 

υψηλότερες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 310mm (12,2in). (Greg 

McPherson, 2010) 

 

Η πόλη Charleston, South Carolina βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό στα 

νότιο-ανατολικά των Η.Π.Α. Έχει υγρό, μισοτροπικό κλίμα με ήπιους χειμώνες 

και ζεστά, υγρά καλοκαίρια. Οι χειμώνες είναι μικρής διάρκειας και ήπιοι, με 

θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από τους 0οC. Η περίοδος του 

καλοκαιριού είναι η πιο υγρή περίοδος, αφού σχεδόν το μισό μέρος της ετήσιας 

βροχόπτωσης συμβαίνει κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών με την 

μορφή καταιγίδων. Η ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται στα 1.428mm (57in). (Greg 

McPherson, 2010) 

 

Η πόλη Charlotte, North Carolina βρίσκεται ανάμεσα στα Όρη Appalachian 

και στον Ατλαντικό Ωκεανό και διασχίζεται από τον ποταμό Catawba. Έχει 

υγρό, μισοτροπικό κλίμα, με ήπιους χειμώνες και ζεστά, υγρά καλοκαίρια. Η 

μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο είναι 5οC (41,7oF), με χαμηλότερη 

θερμοκρασία κατά μέσο όρο 0oC (32oF) και υψηλότερη 11oC (51oF). Τον Ιούλιο 

η μέση θερμοκρασία είναι 26,9oC (80,4oF), με ζεστές ημέρες που κυμαίνονται 

από τους 31oC έως τους 34οC. Η περισσότερη βροχόπτωση σημειώνεται κατά 

τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο, ενώ η ετήσια βροχόπτωση φθάνει τα 

1.100mm (43,5in). (http://en.wikipedia.org/ wiki/Charlotte, _North_Carolina, 

τελευταία πρόσβαση: 4/10/2010) 

 

Η πόλη Berkeley, California βρίσκεται στην ανατολική ακτή του San Francisco 

Bay στην βόρεια California. Γειτονεύει νότια με τις πόλεις Oakland και 

Emeryville και βόρεια με την πόλη Albany. Η πόλη Berkeley έχει μεσογειακό 

κλίμα, με ξηρά καλοκαίρια και υγρούς χειμώνες. Τον Ιανουάριο η 

θερμοκρασία φθάνει το μέγιστο τους 13,6oC (56,4oF), ενώ η χαμηλότερη 
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θερμοκρασία κυμαίνεται στους 6,4oC (43,6oF). Τον Σεπτέμβριο, που είναι και ο 

πιο ζεστός μήνας, η θερμοκρασία φθάνει τους 22,1oC (71,7oF), ενώ η 

χαμηλότερη θερμοκρασία κυμαίνεται στους 13,3oC (55,9oF). Κατά την διάρκεια 

του χρόνου υπάρχουν κατά μέσο όρο 2,9 ημέρες με θερμοκρασίες περίπου 32oC 

(90oF) ή και υψηλότερες, και 0,8 ημέρες με θερμοκρασίες περίπου 0oC (32oF) ή 

και χαμηλότερες. Ο Ιανουάριος είναι ο πιο υγρός μήνας, ενώ η μέση ετήσια 

βροχόπτωση είναι 645mm (25.4in). (http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley,_ 

California, τελευταία πρόσβαση: 4/10/2010). 

 

Η πόλη Claremont, California βρίσκεται περίπου 48km (30 μίλια) ανατολικά 

του Los Angeles, στους πρόποδες του βουνού San Gabriel. Έχει μεσογειακό 

κλίμα με ζεστά καλοκαίρια, όπου η θερμοκρασία φθάνει τον Αύγουστο τους 

32oC (89oF) και ήπιους χειμώνες, με θερμοκρασία κατά μέσο όρο 10oC (50oF). Η 

μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 432mm (17in), με το μεγαλύτερο μέρος να 

σημειώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες. (Greg McPherson, 2010) 

 

Η πόλη Santa Monica, California βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό και 

συνορεύει με το Los Angeles. Έχει μεσογειακό κλίμα, με ήπιους χειμώνες και 

δροσερά καλοκαίρια. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί είναι 

πάνω από 0oC (32oF). Το καλοκαίρι η θερμοκρασία σπάνια ανεβαίνει πάνω 

από τους 30oC (86oF). Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται στα 338mm (13,3in) και 

σημειώνεται κυρίως από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. (Greg McPherson, 

2010) 

 

1.1.5 Σύγκριση ειδών δένδρων 

Μελετήθηκε δείγμα των δένδρων των δρόμων του Περιστερίου, και συντάχθηκε 

ο Πίνακας 5 (Παράρτημα 1), όπου φαίνονται τα είδη των δένδρων, ο 

πληθυσμός τους και το ποσοστό αφθονίας τους. Ο πληθυσμός του δείγματος 

συνολικά ανέρχεται στα 804 δένδρα. Κυρίαρχο είδος είναι η νεραντζιά (citrus 

aurathium rutaceae) με ποσοστό 42,79% επί του συνολικού πληθυσμού, και 

ακολουθεί η ελιά (Olea Europea) με ποσοστό 11,19%. Δηλαδή, αυτά τα δυο είδη 
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δένδρων αποτελούν περισσότερο από το 50% των δένδρων του δείγματος. 

Άλλα σημαντικά είδη είναι η ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia), η λεμονιά 

(citrus limon), η πικροδάφνη (Nerium oleander), η μουριά (Morus platanifolia) 

και η μανταρινιά (Citrus reticulata) με ποσοστό 6,34%, 5,47%, 4,60%, 4,48% και 

3,36% αντιστοίχως. 

 

Τα είδη των δένδρων που μετρήθηκαν για την κάθε πόλη αναφοράς (Πίνακας 

1, Παράρτημα 1) συγκρίνονται, σε επίπεδο είδους, αρχικά και γένους, στη 

συνέχεια, με τα δένδρα των δρόμων που μετρήθηκαν στο Περιστέρι (Πίνακας 

5, Παράρτημα 1). Για την ποσοτικοποίηση αυτής της παραμέτρου, αθροίστηκε 

το ποσοστό αφθονίας των κοινών ειδών δένδρων, στον πίνακα δένδρων της 

πόλης αναφοράς. 

 

1.1.6 Κανονικοποίηση των τιμών 

Για την κανονικοποίηση των τιμών των κριτηρίων, ώστε να κυμαίνονται από 

το 0 έως το 10, υπολογίσθηκε η διακύμανση των τιμών του κάθε κριτηρίου και 

υπολογίσθηκαν 10 ίσα διαστήματα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6 (Παράρτημα 

1). Για παράδειγμα, οι τιμές του κριτηρίου HDD κυμαίνονται από 0 έως 1.832. 

Επομένως, ορίσθηκαν 10 ίσα τμήματα μεγέθους 183 το καθένα και δόθηκε η 

κατάλληλη κανονικοποιημένη τιμή από το 0 έως το 10. Στη συνέχεια, με 

γραμμική παρεμβολή υπολογίσθηκε η κανονικοποιημένη τιμή για την κάθε 

τιμή διαφοράς. Για παράδειγμα, η τιμή διαφοράς HDD για το Modesto είναι 

266. Η τιμή αυτή βρίσκεται στο διάστημα 1-2 (183-366) και με γραμμική 

παρεμβολή υπολογίζεται ότι η κανονικοποιημένη τιμή της είναι 1,45. 

 

1.1.7 Απόδοση βάρους στα κριτήρια επιλογής 

Εν συνεχεία, αποδίδεται βάρος στο κάθε κριτήριο επιλογής, ανάλογα με την 

σημαντικότητά του. Στο στάδιο αυτό υπεισέρχεται η προσωπική κρίση του 

μελετητή, αφού δεν έχει αναπτυχθεί κάποια αντικειμενική μέθοδος απόδοσης 

βάρους στα κριτήρια επιλογής. Ακολούθως, αναλύεται το σκεπτικό, σύμφωνα 

με το οποίο αποδόθηκε βάρος στο κάθε κριτήριο.  
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i. Απόδοση βάρους στους δείκτες HDD και CDD 

Το γεγονός ότι ο δείκτης HDD έχει μεγαλύτερη τιμή από αυτή του CDD για το 

Περιστέρι, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Η επίδραση των 

δένδρων στην εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης είναι μικρή 

ανά HDD και πολύ μεγαλύτερη ανά CDD. Η αναλογία αυτής της διαφοράς 

είναι της τάξης του 10, κυρίως γιατί τα δένδρα μπορούν να μειώσουν τα φορτία 

θερμότητας το χειμώνα, εμποδίζοντας την ακτινοβολία. Για την εκτίμηση του 

κατά πόσο αυτή η διαφορά επηρεάζει την εξοικονόμηση ενέργειας από τα 

δένδρα αρκεί να διαιρεθεί ο δείκτης HDD με το 1.000 και ο δείκτης CDD με το 

100. Έτσι για το Περιστέρι, ο δείκτης HDD μετατρέπεται από 1.112 σε 1,11 και ο 

δείκτης CDD από 1.076 σε 10,76. Δηλαδή, η ενέργεια που εξοικονομείτε ανά 

δένδρο για ψύξη είναι κατά μέσο όρο 10 με 11 φορές περισσότερη από αυτήν 

που εξοικονομείτε για θέρμανση. Αυτή η μετατροπή είναι βέβαια μια χονδρική 

εκτίμηση, καθώς τα πραγματικά αποτελέσματα επηρεάζονται και από άλλους 

παράγοντες όπως το μέγεθος των δένδρων, η τοποθεσία, τα κτίρια, ο 

εξοπλισμός θέρμανσης/ ψύξης και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου. (Greg McPherson, 2010) 

 

Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει ότι ο δείκτης CDD είναι 

μεγαλύτερης σπουδαιότητας από τον δείκτη HDD. Επιπλέον, στο Περιστέρι 

κατά την διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρούνται αρκετές ημέρες με πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ο χειμώνας είναι ήπιος. Για τους λόγους αυτούς, 

στον δείκτη CDD δίνεται βάρος 0,4 και στον HDD δίνεται βάρος 0,2. 

 

ii. Απόδοση βάρους στο δείκτη ετήσιας βροχόπτωσης (AP) 

Στον δείκτη ετήσιας βροχόπτωσης δίνεται βάρος 0,3 ώστε να απεικονίζεται η 

σχετικά υψηλή σημασία του στην επιλογή της κατάλληλης πόλης αναφοράς. 

 

iii. Απόδοση βάρους στο δείκτη που εκφράζει τα κοινά είδη δένδρων (TM) 

Τα κυρίαρχα είδη δένδρων του Περιστερίου, η νεραντζιά, η ελιά και η λεμονιά, 

δεν συναντώνται σε καμία από τις πόλεις αναφοράς των Η.Π.Α. Για το λόγο 
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αυτό, ο δείκτης που εκφράζει τα κοινά είδη δένδρων (ΤΜ) θεωρείται ο λιγότερο 

σημαντικός από τα κριτήρια και του αποδίδεται βάρος 0,1. 

 

1.1.8 Υπολογισμός Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (RMSE) 

Στο τελικό αυτό στάδιο υπολογίζεται το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (RMSE) 

για την κάθε πόλη αναφοράς και συμπληρώνεται ο Πίνακας 7 (Παράρτημα 1). 

Για καθαρά μελετητικούς λόγους υπολογίσθηκε επιπλέον το Μέσο Τετραγωνικό 

Σφάλμα, δίνοντας ίδιο βάρος σε όλα τα κριτήρια επιλογής. 

 

Παρατηρώντας το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα που υπολογίζεται όταν δίνεται 

ίδιο βάρος στα κριτήρια επιλογής, προκύπτει ότι καλύτερη επιλογή για την 

πόλη αναφοράς είναι η πόλη Modesto (RMSE = 2,85) και ακολουθεί η πόλη 

Charleston (RMSE = 3,93). Χειρότερες επιλογές είναι οι πόλεις Santa Monica 

(RMSE = 5,78) και Berkeley (RMSE = 5,26). Όταν αποδίδεται διαφορετικό 

βάρος στα κριτήρια επιλογής, προκύπτει και πάλι ότι καλύτερη επιλογή είναι η 

πόλη Modesto (RMSE = 1,87) και ακολουθεί η πόλη Charleston (RMSE = 4,26). 

Χειρότερες επιλογές είναι οι πόλεις Berkeley (RMSE = 5,94) και Claremont 

(RMSE = 5,38). Παρατηρείται επομένως ότι, όσον αφορά την καλύτερη επιλογή, 

οι δυο περιπτώσεις συμπίπτουν και διαφέρουν μόνο ως προς τη δεύτερη 

χειρότερη επιλογή. 

 

Τελικά, η καλύτερη επιλογή για την πόλη αναφοράς είναι η πόλη Modesto, 

CA. 

 

 1.2  Αρχικά ερωτήματα 

Αφού επιλέχθηκε η κατάλληλη πόλη αναφοράς, ακολουθούν μια σειρά από 

ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: 

1. Υπάρχει ήδη κάποιος κατάλογος, που να περιέχει τουλάχιστον τα είδη 

των δέντρων και τη διάμετρό τους (DBH), ή θα χρειαστεί να συνταχθεί 

καινούριος; 



-42- 

2. Στην περίπτωση που συνταχθεί καινούριος κατάλογος, θα μετρηθεί κάθε 

δέντρο στη περιοχή της μελέτης ή θα χρησιμοποιηθεί τυχαίο δείγμα; 

3. Στην περίπτωση που συνταχθεί καινούριος κατάλογος, τι μέσο θα 

χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των δεδομένων: α) το εργαλείο Streets 

PDA, β) φόρμες για χειρωνακτική εισαγωγή των μετρήσεων, ή γ) μια 

φόρμα καταλόγου μη-συμβατή με το i-Tree; 

 

Στην περίπτωση του Δήμου Περιστερίου δεν έχει συνταχθεί ποτέ κατάλογος με 

τα είδη των δέντρων και επομένως απαιτείται η σύνταξη καινούριου. Για το 

σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί δείγμα, δεδομένου ότι δεν θα μπορούσε, στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, να συνταχθεί κατάλογος με όλα 

τα δέντρα του Δήμου, λόγω της μεγάλης έκτασής του. Το μέσο που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι φόρμες του i-Tree που θα συμπληρωθούν με το χέρι. 

 

 1.3  Συλλογή γενικών δεδομένων 

Επίσης, πριν την εκκίνηση του προγράμματος είναι σκόπιμο να συλλεχθούν 

κάποιες γενικές πληροφορίες που αφορούν την υπό μελέτη πόλη, ενώ κάποιες 

τιμές που αφορούν τις τιμές οφέλους είναι ήδη ορισμένες στο πρόγραμμα. 

 

1.3.1 Πληροφορίες που αφορούν την πόλη 

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό της 

αναλογίας κόστους/οφέλους ανά κάτοικο, ανάλογα με την κάλυψη των 

δέντρων. 
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Πίνακας 1: Στοιχεία πόλης 

Πεδίο Δεδομένα 

Συνολικός προϋπολογισμός δήμου ($) 104.161.737 

Πληθυσμός 146.743 

Συνολική έκταση (τετραγωνικά μίλια) 4 

Μέσο πλάτος πεζοδρομίου (ft) 5 

Συνολικό μήκος οδών (μίλια) 174 

Μέσο πλάτος οδών (ft) 33 
 

Ο πληθυσμός του δήμου προέκυψε από τα στοιχεία της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. 

το Μάρτιο του 2001. Η πληροφορία σχετικά με το συνολικό προϋπολογισμό 

του Δήμου αντλήθηκε από το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου 

Περιστερίου/2010», ενώ για την ισοτιμία ευρώ/δολλάριο Η.Π.Α. 

χρησιμοποιήθηκε η σχέση 1,00€ = 1,38290$ (http://www.naftemporiki.gr/ 

markets/quote.asp?id=EUR=X, τελευταία πρόσβαση: 6/10/2010 & ώρα 14:49).  

Οι πληροφορίες που αφορούν την συνολική έκταση του δήμου, το μέσο πλάτος 

οδών και πεζοδρομίων και το συνολικό μήκος των οδών προέκυψαν από 

στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

1.3.2 Προσδιορισμός κόστους 

Ο παρακάτω πίνακας είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί για τον υπολογισμό 

της αναλογίας κόστους/οφέλους από το αστικό πράσινο. Επειδή τα 

αποτελέσματα της αναφοράς αφορούν ετήσια ποσά, τα δεδομένα θα πρέπει να 

αφορούν επίσης ετήσιες τιμές. 
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 Πίνακας 2: Προσδιορισμός κόστους 

Πεδίο Κόστος ($) 

Ετήσια φύτευση  92.193 

Ετήσιο κλάδεμα 48.401 

Ετήσια συγκομιδή και απόθεση 
δέντρων & κλαδιών 44.250 

Ετήσιος έλεγχος για μικρόβια & 
αρρώστιες 27.658 

Ετήσια εγκατάσταση/άρδευση 90.000 

Ετήσιο κόστος αποκατάστασης 
υποδομής 82.974 

Ετήσιο κόστος καθαρισμού 
σκουπιδιών 71.000 

Ετήσιες δαπάνες λόγω νομικών 
προβλημάτων 0 

Ετήσια δαπάνη διαχείρισης 
προγράμματος 103.700 

Ετήσια δαπάνη επιθεώρησης/ 
υπηρεσίας απάντησης σε αιτήματα 0 

Λοιπές δαπάνες 0 

Τα στοιχεία σχετικά με το κόστος για την ετήσια φύτευση, κλάδεμα, 

εγκατάσταση/ άρδευση και έλεγχο για μικρόβια και αρρώστιες, δόθηκαν από 

τη Διεύθυνση Επιμέλειας Πρασίνου – Παιδικών Χαρών του Δήμου 

Περιστερίου. Για τον υπολογισμό του ετήσιου κόστους συγκομιδής και 

απόθεσης δένδρων και κλαδιών, καθώς και του ετήσιου κόστους καθαρισμού, 

εκτιμήθηκε το ημερομίσθιο των υπαλλήλων του Δήμου, που απασχολούνται σε 

αυτό το τομέα. Επίσης, για τον υπολογισμό της δαπάνης διαχείρισης του 

προγράμματος εκτιμήθηκαν οι ετήσιες απολαβές των υπαλλήλων του δήμου 

που απασχολούνται σε αυτό το τμήμα. Τέλος, η δαπάνη για την αποκατάσταση 

της υποδομής λήφθηκε από το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου 

Περιστερίου/10». 
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1.3.3 Προσδιορισμός τιμών οφέλους 

Στο πρόγραμμα έχουν προκαθορισθεί οι τιμές για τον υπολογισμό των 

ωφελειών από το αστικό πράσινο, βάση των τιμών που ισχύουν στην περιοχή 

αναφοράς. Τα οφέλη λοιπόν που αποκομίζονται από το αστικό πράσινο και 

που έχουν προσδιορισθεί, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

i. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

Τα δένδρα επηρεάζουν το κλίμα και βοηθούν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, κυρίως μέσω των τριών ακόλουθων τρόπων: 

 Σκιάζουν τα κτίρια 

 Δροσίζουν την ατμόσφαιρα με την διαδικασία της εξατμισο-

διαπνοής 

 Μειώνεται η ταχύτητα του ανέμου 

ii. Μείωση του CO2 

Τα δένδρα μειώνουν το CO2 της ατμόσφαιρας, τόσο έμμεσα όσο και 

άμεσα. Αφενός μεν, συγκρατούν CO2 στον κορμό και στα φύλλα τους 

καθώς αναπτύσσονται, αφετέρου δε, τα δένδρα που βρίσκονται κοντά σε 

κτίρια μειώνουν τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη, και 

επομένως μειώνονται οι εκπομπές αερίων, που σχετίζονται με την 

παραγωγή ενέργειας. 

iii. Βελτίωση της ποιότητας του αέρα 

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα αναλύεται στα ακόλουθα στοιχεία: 

 Απορροφούν αέριους ρύπους, όπως Ο3, ΝΟ2 και SO2, με τα φύλλα 

τους 

 Συγκρατούν PM10 (π.χ. σκόνη, γύρη, καπνό) 

 Ελευθερώνουν οξυγόνο, μέσω της φωτοσύνθεσης 

 Μειώνουν την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, και επομένως το 

επίπεδο του O3 

 Μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, και επομένως την εκπομπή 

αέριων ρύπων, όπως NO2, SO2, PM10 και VOCs (πτητικές 

οργανικές ενώσεις) 

iv. Μείωση της απορροής των ομβρίων και βελτίωση της υδρολογίας 
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Η απορροή των ομβρίων στις πόλεις αποτελεί βασικό παράγοντα 

μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, των ποταμών, των λιμνών και των 

θαλασσών. Τα δένδρα μπορούν να μειώσουν την απορροή των ομβρίων 

με διάφορους τρόπους: 

 Τα φύλλα και τα κλαδιά αναχαιτίζουν την βροχή, και επομένως 

μειώνουν τον όγκο της απορροής και καθυστερούν την εκδήλωση 

της αιχμής της 

 Οι ρίζες συγκρατούν το νερό στο υπέδαφος μειώνοντας την ροή 

στην επιφάνεια 

 Τα δένδρα μειώνουν την διάβρωση του εδάφους  

v. Αισθητικά και άλλα οφέλη 

Τα δένδρα παρέχουν αισθητικά, κοινωνικά, οικονομικά οφέλη, τα οποία 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Πολλά 

από αυτά τα οφέλη είναι δύσκολο να προσδιορισθούν και να 

ποσοτικοποιηθούν, ένα όμως μέγεθος στο οποίο μπορούν να 

απεικονισθούν είναι η μέση αξία ακινήτου, καθώς μελέτες έχουν δείξει 

ότι ο αγοραστής είναι πρόθυμος να πληρώσει περισσότερα προκειμένου 

να αγοράσει μια ιδιοκτησία σε περιοχή με δένδρα, παρά σε μια χωρίς 

καθόλου ή με ελάχιστα δένδρα. (McPherson κ.ά., 2010) 

 

Τα παραπάνω λοιπόν οφέλη, έχουν μελετηθεί και προσδιορισθεί για την 

περιοχή αναφοράς, και οι τιμές αυτών έχουν προκαθορισθεί στο πρόγραμμα, 

όπως φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 3.  Καθώς δεν ήταν δυνατό, στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, να υπολογισθούν αυτές οι τιμές για την 

περιοχή μελέτης, έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές που ήταν προεπιλεγμένες από το 

πρόγραμμα. 
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Πίνακας 3: Προσδιορισμός οφέλους 

Πεδίο Όφελος ($) 

Ηλεκτρική ενέργεια ($/kWh)  0,1166 

Φυσικό αέριο ($/therm) 1,2527 

CO2 ($/lb) 0,0075 

PM10 ($/lb) 9,41 

NO2 ($/lb) 12,79 

SO2 ($/lb) 3,72 

VOC ($/lb) 4,69 

Απορροή ομβρίων ($/gallon) 0,0078 

Μέση αξία ακινήτου ($) 5 

 

 

 1.4  Προγραμματισμός εργασιών πεδίου 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προγραμματιστούν οι εργασίες πεδίου. Αρχικά, θα 

πρέπει να αποφασισθεί ποια στοιχεία θα μετρηθούν, δεδομένου ότι το 

πρόγραμμα παρέχει ευελιξία στο θέμα αυτό. Ανάλογα λοιπόν με τις ζητούμενες 

πληροφορίες που θα προκύψουν από το πρόγραμμα, θα καθορισθούν και τα 

στοιχεία που θα πρέπει να μετρηθούν, ώστε να συνταχθεί ο πίνακας. Βέβαια, 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να καταγραφούν τα είδη των δέντρων και η διάμετρός τους 

(DBH). Επίσης, λόγω του ότι οι μετρήσεις θα γίνουν δειγματοληπτικά, 

απαιτείται ο προσδιορισμός των τμημάτων των οδών στα οποία βρίσκονται τα 

δέντρα που καταγράφονται. Ακόμη, θα καταγραφεί η κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα δέντρα (π.χ. υγιή, κακή κατάσταση) έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 

μελλοντικός σχεδιασμός των αναγκών για την συντήρησή τους, καθώς και η 

σύγκριση των τάσεων σε διαφορετικές γειτονιές. Επιπλέον, για το καλό 

προγραμματισμό των ενεργειών συντήρησης των δέντρων είναι επιθυμητή η 

καταγραφή των αναγκών συντήρησης. Επίσης, η καταγραφή των χρήσεων γης θα 
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ήταν πολύ χρήσιμη στην λήψη αποφάσεων σχετικά με μελλοντικά σχέδια για 

το αστικό πράσινο.  Ο προσδιορισμός της έκτασης των πεζοδρομίων που 

καταστρέφονται από τις ρίζες των δέντρων, καθώς και ο προσδιορισμός των 

θέσεων σύγκρουσης των δέντρων με τα καλώδια είναι ακόμη μια χρήσιμη 

πληροφορία, για τον προσδιορισμό του κόστους συντήρησης των πεζοδρομίων 

και του κλαδέματος. 

 

Για καθένα από τα παραπάνω στοιχεία που θα συλλεχθούν, παρέχονται από το 

πρόγραμμα προεπιλεγμένες κατηγορίες με τη δυνατότητα να τροποποιηθούν 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Έτσι συμπληρώνονται οι πίνακες 1 έως 6 που 

παρατίθεται στο Παράρτημα 2. 

 

 1.5  Δημιουργία δείγματος 

Το επόμενο βήμα στην φάση του σχεδιασμού είναι η δημιουργία τυχαίου 

δείγματος των τμημάτων οδών. Οποιαδήποτε μέθοδος εύρεσης δείγματος κι αν 

χρησιμοποιηθεί, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η μέθοδος θα πρέπει να 

ακολουθεί τις απλές παραδοχές τυχαίου δείγματος βασισμένο στα γραμμικά 

τμήματα των οδών, έτσι ώστε να είναι συμβατό με τα μοντέλα του 

προγράμματος. 

 

Γενικός κανόνας, που προέκυψε εμπειρικά, για τον προσδιορισμό του 

ικανοποιητικού μεγέθους του δείγματος είναι: 

• Για αστικές περιοχές με πληθυσμό κάτω των 50.000, το μέγεθος 

δείγματος είναι 6% του συνολικού οδικού δικτύου ή των τμημάτων οδών 

• Για πληθυσμούς μεταξύ 50.000 και 150.000, το μέγεθος δείγματος είναι 

5% 

• Για πληθυσμούς μεταξύ 150.000 και 250.000, το μέγεθος δείγματος είναι 

4% 

• Για πληθυσμούς πάνω των 250.000, το μέγεθος δείγματος είναι 3% 

Βέβαια, ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος, αλλά το μέγεθος του δείγματος 

εξαρτάται και από την πυκνότητα των δέντρων, το μήκος του οδικού δικτύου 
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και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Επομένως, την τελική απόφαση για το 

μέγεθος του δείγματος την λαμβάνει ο μελετητής. 

 

Για τις ανάγκες του προγράμματος πρέπει ο μελετητής να γνωρίζει το συνολικό 

αριθμό των τμημάτων οδών που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Τα 

συνολικά οδικά τμήματα του Περιστερίου είναι 4.138. 

 

Για τη παρούσα διπλωματική εργασία, δημιουργήθηκε το δείγμα με την 

βοήθεια του προγράμματος ArcGIS. Στο Παράρτημα 3 περιγράφονται 

αναλυτικά τα βήματα-εντολές που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 

2. Φάση 2: Ξεκινώντας το πρόγραμμα 

Μέχρι αυτή τη φάση, λοιπόν, έχει επιλεχθεί η κατάλληλη πόλη αναφοράς, 

έχουν συλλεχθεί τα γενικά δεδομένα, έχουν προγραμματισθεί οι εργασίες 

πεδίου και τέλος, έχει δημιουργηθεί το τυχαίο δείγμα. Σε αυτή τη φάση 

επομένως, είναι δυνατή η εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο πρόγραμμα. Οι 

οδηγίες – εντολές που ακολουθήθηκαν δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4. 

 

Προφανώς, η φάση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον δεν χρησιμοποιείται 

το όργανο PDA και επομένως, δεν απαιτείται να τεθούν οι παράμετροι σε αυτό.  

 

 

3. Φάση 3: Έξω στο ύπαιθρο 

Στη φάση αυτή συλλέχθηκαν τα στοιχεία που αφορούν τα δένδρα των δρόμων 

του δείγματος. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώθηκαν φύλλα μετρήσεων, όπως 

αυτό που φαίνεται στο Παράρτημα 5. 
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4. Φάση 4: Επιστροφή στο γραφείο. Εφαρμογή του προγράμματος 

Στην τελική αυτή φάση εισάγονται στο πρόγραμμα τα στοιχεία των μετρήσεων 

και λαμβάνονται οι αναφορές (Παράρτημα 4). Τα αποτελέσματα εξαρτώνται 

προφανώς από τα δεδομένα και μπορούν να αναφέρονται τόσο σε στοιχεία 

ανάλυσης κόστους-οφέλους, όσο και σε στοιχεία σχετικά με την δομή των 

δεδομένων. Ειδικότερα, παρέχονται από το πρόγραμμα, αποτελέσματα σχετικά 

με: 

i. Το ετήσιο όφελος ως προς: - εξοικονόμηση ενέργειας 

- μείωση CO2 

- αποθήκευση CO2 

- βελτίωση της ποιότητας του αέρα 

- μείωση της απορροής των ομβρίων 

- αισθητικά κ.ά. οφέλη 

ii. Το ετήσιο κόστος συντήρησης 

iii. Το καθαρό ετήσιο όφελος (όφελος μείον κόστος) 

iv. Την δομή των δεδομένων, π.χ. την κατανομή των ειδών των δένδρων, 

την κατάστασή τους κ.λ.π. 

v. Την διαχείριση παρασιτικών φυτών. 

Ενδεικτικά, κάποια από τα αποτελέσματα που αφορούν την περιοχή μελέτης 

παρατίθονται στο Παράρτημα 6. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44::  

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  --  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  

 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του προγράμματος i-

Tree Street, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

i. αυτά που αφορούν το πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό, και 

ii. αυτά που αφορούν την περιοχή μελέτης 

 

1. Συμπεράσματα σχετικά με το πρόγραμμα 

Όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος i-Tree Street, διαπιστώθηκε ότι 

είναι ένα ιδιαίτερα εύχρηστο πρόγραμμα. Η μόνη χρονοβόρα και επίπονη 

διαδικασία είναι αυτή της συλλογής των δεδομένων στο ύπαιθρο. Βεβαίως, αν 

τα στοιχεία συλλεχθούν από ομάδα μελέτης τότε ο χρόνος που απαιτείται 

μειώνεται. Η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται από εθελοντές, οι οποίοι θα 

έχουν παρακολουθήσει μια βασική εκπαίδευση και επιθυμητό είναι να έχουν 

τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αναγνωρίσουν τα είδη των δένδρων στο 

ύπαιθρο. 

 

 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για την διαχείριση του αστικού πρασίνου, καθιστώντας το 

πρόγραμμα ένα σημαντικό εργαλείο για τις τοπικές αρχές. Οι πίνακες και τα 

διαγράμματα που παρέχονται, περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την 

κατανομή των ειδών των δένδρων, την κατάστασή τους, την ηλικία τους, τις 

ανάγκες συντήρησής τους, τις θέσεις σύγκρουσης με εναέρια καλώδια και την 

έκταση των πεζοδρομίων που έχουν καταστραφεί. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

απαραίτητες για τον προγραμματισμό, την διαχείριση και συντήρηση των 

δένδρων. 

 

Το μεγαλύτερο, όμως, πλεονέκτημα του προγράμματος i-Tree Street είναι η 

δυνατότητα προσδιορισμού της οικονομικής αξίας των ωφελειών, που 

παρέχονται από τα δένδρα των πεζοδρομίων της πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη 
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το κόστος συντήρησής τους, υπολογίζεται το καθαρό όφελος που αποκομίζεται 

από αυτά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές, τόσο στους κατοίκους των 

αστικών περιοχών όσο και στις τοπικές αρχές, ότι τελικά τα οφέλη που 

αποκομίζονται από τα δένδρα αντισταθμίζουν το κόστος συντήρησής τους. 

 

Βεβαίως, η ευκολία στη χρήση του προγράμματος μπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα, αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα από ανθρώπους 

χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις. Είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται 

άμεσα από τα δεδομένα. Επομένως, λανθασμένη εκτίμηση του κόστους 

συντήρησης και διαχείρισης των δένδρων οδηγεί σε λανθασμένο υπολογισμό 

της αναλογίας κόστους /οφέλους. Επίσης, σημαντική παράμετρος είναι οι τιμές 

οφέλους, οι οποίες αναλύονται στο όφελος εξοικονόμησης ηλεκτρικής 

ενέργειας, και φυσικού αερίου, στην μείωση του CO2, NO2, SO2, PM10, VOC, 

στην μείωση της απορροής των ομβρίων και στα αισθητικά κ.ά. οφέλη. Όσο πιο 

ακριβής είναι ο υπολογισμός αυτών των παραμέτρων, τόσο πιο ακριβή είναι τα 

αποτελέσματα. 

 

2. Συμπεράσματα σχετικά με την περιοχή μελέτης 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, μελετήθηκε τυχαίο δείγμα δένδρων των 

δρόμων του Περιστερίου. Ειδικότερα, μελετήθηκαν τα δένδρα 165 οδικών 

τμημάτων, που αντιστοιχούν στο 4% των συνολικών οδικών τμημάτων του 

Δήμου Περιστερίου. Συνολικά μελετήθηκαν 804 δένδρα. Καταγράφηκαν, εκτός 

από το είδος των δένδρων και η διάμετρός τους, η κατάστασή τους, οι ανάγκες 

συντήρησής τους, η έκταση των πεζοδρομίων που έχουν καταστραφεί από τις 

ρίζες τους, καθώς και οι θέσεις σύγκρουσης των δένδρων με καλώδια. Τα 

στοιχεία αυτά εισήχθησαν στο πρόγραμμα i-Tree Street και, βάσει μοντέλων 

ανάπτυξης των δένδρων, προσδιορίσθηκε η οικονομική αξία των ωφελειών από 

τα δένδρα, και επιπλέον προέκυψαν κάποια στατιστικά στοιχεία, σχετικά με 

την κατανομή των ειδών των δένδρων, την κατάστασή τους κ.λ.π. 
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Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από το πρόγραμμα, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το μελλοντικό προγραμματισμό και διαχείριση των 

δένδρων. Δεν συνιστάται, ωστόσο, η χρήση τους για τον υπολογισμό των 

ωφελειών που παρέχονται από το κάθε δένδρο ως απόλυτη τιμή, καθώς τα 

δεδομένα που αφορούν τις τιμές οφέλους αναφέρονται στην περιοχή 

αναφοράς (Modesto, CA) και όχι στην περιοχή μελέτης. Τα ακόλουθα 

συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την λήψη αποφάσεων, 

σχετικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν και γενικότερα για την 

στρατηγική διαχείριση των δένδρων, δεν είναι όμως κατάλληλα για να 

μελετηθούν μεμονωμένα δένδρα. 

 

Η πλειοψηφία των δένδρων των πεζοδρομίων του Δήμου Περιστερίου είναι 

κιτροειδή (νεραντζιές, λεμονιές και μανταρινιές) με ποσοστό 51,62% επί του 

συνολικού πληθυσμού του δείγματος. Ακολουθούν οι ελιές, με ποσοστό 11,19%, 

ενώ το υπόλοιπο 37,19% κατανέμετε σε διάφορα είδη, όπως παραστατικά 

φαίνεται στο ακόλουθο Γράφημα 1. 

 

Γράφημα 1: Κατανομή Ειδών Δένδρων
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Εκτιμάται ότι το συνολικό ετήσιο όφελος, που αποκομίζεται από τα δένδρα των 

πεζοδρομίων της πόλης του Περιστερίου, κυμαίνεται στα 13,67€/δένδρο, ενώ 

το ετήσιο κόστος συντήρησής τους κυμαίνεται στα 12,05€/δένδρο. Το καθαρό, 

λοιπόν, όφελος που αποκομίζεται είναι 1,62€/δένδρο. Αναλυτικά, τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 1: Συνολικό Ετήσιο Όφελος, Καθαρό 

Όφελος και Κόστος για τα δημόσια δένδρα, στο Παράρτημα 6. 

 

Τα οφέλη που αποκομίζονται από τα δένδρα περιλαμβάνουν την 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, την μείωση του CO2, την βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα, την μείωση της απορροής των ομβρίων και αισθητικά και 

λοιπά οφέλη. Όπως φαίνεται παραστατικά και στο ακόλουθο Γράφημα 2, 

παρατηρείται ότι τα οφέλη που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα και με την εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό στο συνολικό όφελος των δένδρων, για την περιοχή μελέτης. 

Σημαντικό είναι επίσης το όφελος που σχετίζεται με την μείωση της απορροής 

των ομβρίων, ενώ αντίθετα το όφελος που σχετίζεται με τα αισθητικά και λοιπά 

οφέλη φαίνεται να είναι σχεδόν αμελητέο. 

 

Γράφημα 2: Ετήσιο Όφελος των Δένδρων (€/δένδρο)

4,97

0,52

5,60

2,51

0,07
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Energy CO2 Air Quality Stormwater Aesthetic/Other

Κατηγορίες Ωφελειών

Ετ
ήσ
ιο

 Ό
φ
ελ
ος

 α
νά

 δ
έν
δρ
ο 

(€
)

 
 



  -55- 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Πίνακας 4: Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης 

Ενέργειας από τα δημόσια δένδρα ανά ζώνη, που παρατίθεται στο Παράρτημα 

6. Το όφελος που σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας αναλύεται σε δυο 

συνιστώσες: 

i. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, και 

ii. Εξοικονόμηση φυσικού αερίου 

Από τις δυο συνιστώσες, αυτή που έχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής είναι η 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το ποσοστό συμμετοχής 

εξοικονόμησης φυσικού αερίου είναι σχεδόν αμελητέο. 

Γράφημα 3: Ποσοστό συμμετοχής στο ετήσιο Όφελος 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

166.045

876

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Φυσικό Αέριο (€)

Ηλεκτρική Ενέργεια (€)

 

Χρήσιμα είναι επίσης τα συμπεράσματα που προκύπτουν παρατηρώντας τον 

Πίνακα 5: Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας από τα δημόσια δένδρα 

ανά είδος (Παράρτημα 6). Φαίνεται λοιπόν ότι μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

εξοικονόμηση ενέργειας έχουν τα κιτροειδή (νεραντζιά, λεμονιά, μανταρινιά) 

και οι ελιές, με ποσοστό 25,2% και 24,5% αντιστοίχως. Επίσης, σημαντική 
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συμμετοχή στο συνολικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας έχουν η ακακία 

(10,2%), η λεύκα τρέμουσα (9,1%), η μουριά (7,7%) και η κουκουναριά (6,9%), 

όπως απεικονίζεται παραστατικά και στο ακόλουθο Γράφημα 4. 

 

Γράφημα 4: Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας από τα 
δημόσια δένδρα ανά είδος
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Φαίνεται επομένως, από το προηγούμενο γράφημα ότι το μεγαλύτερο όφελος 

ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας παρέχουν τα κιτροειδή. Αυτό όμως 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα κιτροειδή κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί 

του συνολικού αριθμού δένδρων και όχι στο όφελος που παρέχετε λόγω του 

είδους του δένδρου. Για την εκτίμηση του είδους του δένδρου που παρέχει το 

μεγαλύτερο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας είναι προτιμότερο να 

παρατηρηθεί η στήλη 8 του Πίνακα 5 (Παράρτημα 6), στην οποία φαίνεται το 

ετήσιο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας σε τιμές €/δένδρο. Το μεγαλύτερο 

λοιπόν όφελος εξοικονόμησης ενέργειας παρέχετε από τη λεύκα τρέμουσα 

(14,59€/δένδρο) και ακολουθούν το σφενδάμι (12,51€/δένδρο), η κουκουναριά 

(12,01€/δένδρο) και η ελιά (10,85€/δένδρο), ενώ το όφελος των κιτροειδών 
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είναι μόλις 2,42€/δένδρο. Τα παραπάνω απεικονίζονται παραστατικά στο 

ακόλουθο Γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5: Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας από τα 
δημόσια δένδρα ανά είδος και ανά δένδρο
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Το όφελος βελτίωσης της ποιότητας του αέρα καθορίζεται ως το άθροισμα των 

αέριων ρύπων που απορροφώνται από τα δένδρα (O3, NO2, PM10, SO2) και των 

αέριων ρύπων των οποίων η εκπομπή είναι μειωμένη, λόγω μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας (NO2, PM10, VOC, SO2), μείον των BVOCs που 

ελευθερώνονται από τα δένδρα. (Greg McPherson, κ.ά., 2010). Τα οφέλη που 

αποκομίζονται από καθένα από τους παραπάνω παράγοντες φαίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 6: «Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της ποιότητας του αέρα 

από τα δημόσια δένδρα», στο Παράρτημα 6. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η 

ανάλυση του οφέλους βελτίωσης της ποιότητας του αέρα ανά είδος δένδρου, 

όπως αναλυτικά φαίνεται στον Πίνακα 7: «Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της 

Ποιότητας του Αέρα από τα δημόσια δένδρα ανά είδος», Παράρτημα 6. 

Φαίνεται λοιπόν και πάλι, ότι μεγαλύτερη συμμετοχή στην βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα έχουν τα κιτροειδή (νεραντζιά, λεμονιά, μανταρινιά) και 

οι ελιές, με ποσοστό 28,45% και 27,07% αντιστοίχως. Επίσης, σημαντική 
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συμμετοχή στο συνολικό ποσοστό βελτίωσης της ποιότητας του αέρα έχουν η 

λεύκα τρέμουσα (9,29%), η ακακία (8,47%), η μουριά (6,81%) και η 

κουκουναριά (6,30%), όπως απεικονίζεται παραστατικά και στο ακόλουθο 

Γράφημα 6. 

 

Γράφημα 6: Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της Ποιότητας του Αέρα 
από τα δένδρα ανά είδος
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Αντίστοιχα, όπως και για το όφελος ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, για 

την εκτίμηση του είδους του δένδρου που παρέχει το μεγαλύτερο όφελος 

βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, είναι προτιμότερο να παρατηρηθεί η στήλη 

7 του Πίνακα 7: «Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της Ποιότητας του Αέρα από τα 

δημόσια δένδρα ανά είδος» (Παράρτημα 6), στην οποία φαίνεται το ετήσιο 

όφελος βελτίωσης της ποιότητας του αέρα σε τιμές €/δένδρο. Το μεγαλύτερο 

λοιπόν όφελος παρέχετε από την λεύκα (16,71€/δένδρο), και ακολουθούν η 
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ελιά (13,53€/δένδρο), η κουκουναριά (12,33€/δένδρο) και το σφενδάμι 

(11,24€/δένδρο), όπως παραστατικά απεικονίζεται στο ακόλουθο Γράφημα 7. 

 

Γράφημα 7: Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της Ποιότητας του Αέρα 
από τα δημόσια δένδρα ανά είδος και ανά δένδρο
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Συνοψίζοντας, λοιπόν παρατηρείται ότι κυρίαρχο είδος δένδρου στα 

πεζοδρόμια του Περιστερίου είναι τα κιτροειδή (νεραντζιά–λεμονιά–

μανταρινιά), ενώ τα μεγαλύτερα δένδρα εμφανίζονται κοντά στα σχολεία, στα 

πάρκα και στους κεντρικούς δρόμους του δήμου. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αποδειχθεί κρίσιμο, καθώς σε περίπτωση προσβολής των κιτροειδών από 

κάποιο παράσιτο ή ασθένεια, είναι πιθανό να χαθεί περισσότερο από το 50% 

των δένδρων των πεζοδρομίων. Επίσης, με την βοήθεια του προγράμματος i-
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Tree Street, εκτιμάται ότι η αναλογία οφέλους/ κόστους είναι 1,13, δηλαδή για 

κάθε 1€ που ξοδεύεται για την συντήρηση ενός δένδρου αποκομίζεται όφελος 

1,13€. Η αναλογία αυτή είναι μάλλον μικρή, και οφείλεται κυρίως στο ότι η 

δαπάνη συντήρησης ενός δένδρου είναι σχετικά μεγάλη, παρά στο ότι το 

όφελος που αποκομίζεται είναι μικρό. Επίσης, σημαντικό είναι να τονισθεί ότι 

το όφελος που αποκομίζεται από τα δένδρα συνίσταται κυρίως, στην βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα και στην εξοικονόμηση ενέργειας, και ιδιαίτερα της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, εκτιμάται ότι το είδος του δένδρου που 

συνεισφέρει περισσότερο στα οφέλη είναι η λεύκα και  εν συνεχεία, η 

κουκουναριά, η ελιά και το σφενδάμι. Τα κιτροειδή φαίνεται να κατέχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στα συνολικά οφέλη που αποκομίζονται από 

τα δένδρα, κυρίως λόγω του ότι αποτελούν περισσότερο από το 50% του 

συνολικού πληθυσμού των δένδρων, και όχι λόγω του είδους. 

 

3. Προτάσεις 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος i-Tree Street, αποδεικνύεται ότι αυτό 

θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια αυτών που 

αποφασίζουν για την διαχείριση του πρασίνου της χώρας. Το μεγάλο 

πλεονέκτημά του είναι ότι προσδιορίζει την οικονομική αξία των δένδρων, 

λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος συντήρησής τους. Επιπλέον, η χρήση αυτού 

του προγράμματος ωθεί τις δημόσιες υπηρεσίες να οργανωθούν έτσι, ώστε να 

γνωρίζουν επακριβώς το κόστος συντήρησης του διαχειριστικού 

προγράμματος, που αφορά το αστικό πράσινο. 

 

Τέλος, ενδιαφέρον αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να 

αποτελέσει ο προσδιορισμός των τιμών οφέλους για την περιοχή μελέτης, που 

θα λαμβάνει υπόψη τις τιμές κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού 

αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τις τοπικές κλιματολογικές 

συνθήκες, τις συνθήκες σκίασης των δένδρων και άλλων ατμοσφαιρικών 

παραγόντων. 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  11::  ΕΕύύρρεεσσηη  κκααττάάλλλληηλληηςς  ππόόλληηςς  ααννααφφοορράάςς  
 
 

Πίνακες 
 

Πίνακας 1: Είδος των δέντρων που μετρήθηκε σε καθεμία από τις 16 πόλεις 
αναφοράς των Η.Π.Α. και το ποσοστό αφθονίας τους (%).  

M easured species % Pop M easured species % Pop M easured species % Pop
Fraxinus pennsylvanica 21.6 Gleditsia triacanthos 9.9 Acer platanoides 10.4
Gleditisia triacanthos 10.2 Fraxinus velutina 7.4 Acer saccharinum 8.3
Tilia cordata 6.7 Ulmus pumila 6.7 Gleditsia triacanthos 6.9
Quercus macrocarpa 6.6 Platanus hybrida 6.4 Fraxinus pennsylvanica 4.5
Celtis occidentalis 5.6 Chilopsis linearis 6.4 M alus spp.1 4.1
M alus spp.1 4.7 Pinus nigra 5.5 Fraxinus americana 3.8
Ulmus americana 4.4 Fraxinus pennsylvanica 4.3 Pyrus calleryana 3.2
Acer platanoides 2.9 Elaeagnus angustifo lia 4.1 Platanus occidentalis 3.1
Ulmus pumila 2.8 Pyrus calleryana 3.4 Tilia americana 2.9
Tilia americana 2.4 Pinus sylvestris 2.8 Liquidambar styraciflua 2.6
Acer saccharinum 1.8 M alus spp.1 2.6 Robinia pseudoacacia 2.6
Fraxinus americana 1.7 Prunus cerasifera 2.2 Pinus sylvestris 2.0
Populus sargentii 1.4 Pinus edulis 2.0 Quercus rubra 2.0
Pinus nigra 1.2 Fraxinus americana 1.9 Picea pungens 1.9
Gymnocladus dio icus 1.1 Populus fremontii 1.9 Juglans nigra 1.8
Pyrus sp. 1.0 Populus angustifo lia 1.8 Crataegus spp.1 1.7
Prunus sp. 1.0 Fraxinus angustifo lia 1.6 Acer saccharum 1.5
Picea pungens 0.9 Pinus ponderosa 1.6 Catalpa speciosa 1.5
Acer saccharum 0.9 Koelreuteria paniculata 1.2 Platanus hybrida 1.5
Pinus ponderosa 0.8 Pistacia chinensis 1.1 Ulmus pumila 1.3
% of total population 79.7 % of total population 74.9 % of total population 67.5

14982%

M easured species % Pop M easured species % Pop M easured species % Pop
Prunus cerasifera 'Thundercloud' 13.9 Fraxinus velutina 'M odesto ' 13.7 Ulmus parvifo lia 8.4
Prunus serrulata 13.1 Pistacia chinensis 10.6 Fraxinus velutina 7.0
Betula pendula 8.8 Zelkova serrata 6.8 Pinus eldarica 7.0
Liquidambar styraciflua 6.0 Fraxinus angustifo lia 'Raywood' 5.1 Prosopis chilensis 5.9
Carpinus betulus 'Fastigiata' 5.7 Pyrus calleryana 'Bradford' 5.1 Acacia salicina 5.8
Ulmus americana 4.6 Ginkgo biloba 4.2 Washingtonia robusta 4.9
Acer platanoides 3.7 Fraxinus holotricha 3.8 Quercus virginiana 4.4
Crataegus laevigata 3.4 Gleditsia triacanthos 3.8 Olea europaea 3.6
Quercus rubra 2.1 Celtis sinensis 3.6 Pinus halepensis 3.5
Populus balsamifera ssp. 1.7 Liquidambar styraciflua 3.4 Cercidium floridum 3.0
M alus angustifo lia 1.3 Fraxinus excelsior 'Hessei' 3.2 Phoenix dactylifera 2.9
Tilia cordata 1.3 Fraxinus pennsylvanica 'M arshall' 3.1 Eucalyptus microtheca 2.9
Acer saccharum 1.2 Platanus hybrida 2.7 Washingtonia filifera 2.7
Tilia americana 1.2 Cinnamomum camphora 1.7 Fraxinus uhdei 2.6
Fraxinus latifo lia 1.0 Acer saccharinum 1.5 Rhus lancea 2.6
Acer rubrum 1.0 M agnolia grandiflora 1.2 Acacia farnesiana 2.3
Acer macrophyllum 0.9 Quercus ilex 0.8 Pistacia chinensis 2.0
Fagus sylvatica 'atropunicea' 0.9 Koelreuteria paniculata 0.7 M orus alba 1.4
M orus alba 0.8 Pinus thunbergiana 0.5 Brachychiton populneum 1.3
Calocedrus decurrens 0.7 Betula pendula 0.4 Parkinsonia aculeata 1.3
Pinus contorta 'Bolanderi' 0.5 Lagerstroemia indica 0.4 Chilopsis linearis 1.0
Pseudotsuga menziesii 0.4
% of total population 74.1 % of total population 76.5 % of total population 76.5

So uthwest D esert
Lo ngview, WA M o desto , C A Glendale, A Z

N o rth Interio r West T emperate Interio r West
F o rt  C o llins, C O A lbuquerque, N M B o ise, ID

P acif ic N o rthwest Inland Valleys
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M easured species % Pop M easured species % Pop M easured species % Pop
Washingtonia robusta 13.3 Platanus hybrida 7.4 Liquidambar styraciflua 9.2
Ficus thonningii 11.6 Liquidambar styraciflua 6.5 Lagerstroemia indica 8.7
M agnolia grandiflora 6.5 Quercus agrifo lia 6.4 Quercus ilex 4.3
Phoenix canariensis 5.3 Prunus cerasifera 4.1 Quercus agrifo lia 4.2
Podocarpus macrophyllus 4.8 Cinnamomum camphora 3.2 Pinus canariensis 4.0
Ceratonia siliqua 3.2 Pyrus kawakamii 2.8 Jacaranda mimosifo lia 4.0
Cupaniopsis anacardio ides 3.1 Sequoia sempervirens 2.0 Platanus racemosa 3.9
Pinus canariensis 3.0 M agnolia grandiflora 1.7 Fraxinus velutina 'M odesto ' 2.8
Liquidambar styraciflua 2.7 Ulmus americana 1.7 Platanus hybrida 2.6
Cedrus deodara 2.6 Pittosporum undulatum 1.6 Eucalyptus sideroxylon 2.5
M etrosideros excelsus 2.5 Pistacia chinensis 1.5 Pistacia chinensis 2.2
M elaleuca quinquenervia 2.4 Fraxinus velutina 1.4 Liriodendron tulipifera 2.1
Cinnamomum camphora 2.3 Acer palmatum 1.4 M agnolia grandiflora 1.9
Jacaranda mimosifo lia 2.3 Ulmus parvifo lia 1.4 Pinus brutia 1.8
Callistemon citrinus 2.2 Pyrus calleryana 1.3 Ginkgo biloba 1.6
Tristaniopsis conferta 1.7 Ginkgo biloba 1.2 Fraxinus uhdei 1.5
Schinus terebinthifo lius 1.6 Robinia pseudoacacia 1.2 Cinnamomum camphora 1.2
Pittosporum undulatum 1.5 Liriodendron tulipifera 1.1 Brachychiton populneum 1.2
Eucalyptus ficifo lia 1.0 Acacia melanoxylon 1.1 Washingtonia robusta 1.1

Pinus radiata 0.7 Schinus terebinthifo lius 1.0
Eucalyptus globulus 0.5 Schinus molle 0.9

Pyrus calleryana 0.8
% of total population 73.6 % of total population 50.1 % of total population 63.6

M easured species % Pop M easured species % Pop M easured species % Pop
Cassia x nealiae 7.6 Quercus virginiana 25.1 Quercus virginiana 23.7
Tabebuia heterophylla 6.9 Lagerstroemia indica 22.0 Lagerstroemia indica 19.9
Cocos nucifera 6.1 Quercus laurifo lia 15.6 Sabal palmetto 19.5
Filicium decipiens 4.1 Sabal palmetto 4.2 Quercus nigra 5.1
Veitchia merrillii 3.9 Ulmus parvifo lia 3.8 Quercus laurifo lia 3.9
Lagerstroemia speciosa 3.7 M agnolia grandiflora 2.9 Cornus florida 2.3
Samanea saman 3.1 Acer rubrum 2.7 Pinus taeda 1.8
Tabebuia aurea 3.0 Quercus shumardii 2.1 Butia capitata 1.5
Conocarpus erectus var. 2.7 Washingtonia robusta 2.0 Acer rubrum 1.0
Delonix regia 2.6 Pinus ellio ttii 1.4 M agnolia grandiflora 0.8
Elaeodendron orientale 2.6 Cinnamomum camphora 1.3 Gleditsia triacanthos 0.8
Ilex paraguariensis 1.9 Syagrus romanzoffiana 1.2 Quercus phellos 0.8
M elaleuca quinquenervia 1.7 Prunus caroliniana 0.8 Ilex opaca 0.7
Tabebuia ochracea ssp. 1.5 Platycladus orientalis 0.7 Liquidambar styraciflua 0.7
Calophyllum inophyllum 1.4 Triadica sebifera 0.6 Juniperus virginiana 0.6
Cordia subcordata 1.1 Koelreuteria elegans 0.5 Celtis laevigata 0.6
Casuarina equisetifo lia 1.0 Eriobotrya japonica 0.4 Platanus occidentalis 0.5
Bauhinia x blakeana 0.9 Liquidambar styraciflua 0.4 Pyrus calleryana 0.5
Citharexylum spinosum 0.9 Platanus occidentalis 0.4 Carya illino inensis 0.3
Ficus benjamina 0.7 Juniperus virginiana var. silicico la 0.3
Swietenia mahogani 0.6

% of total population 57.9 % of total population 88.2 % of total population 84.9

So uthern C alifo rnia C o ast N o rthern C alifo rnia C o ast Inland Empire
Santa M o nica, C A B erkeley, C A C laremo nt, C A

T ro pical C entral F lo rida C o astal P lain
H o no lulu, H I Orlando , F L C harlesto n, SC
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M easured species % Pop M easured species % Pop M easured species % Pop
Quercus phellos 16.7 Acer platanoides 26.9 Acer saccharinum 13.9
Lagerstroemia spp.1 14.1 Platanus hybrida 15.1 Acer saccharum 6.0
Acer rubrum 6.7 Quercus palustris 9.3 Celtis occidentalis 5.1
Cornus florida 5.3 Gleditsia triacanthos 6.1 M alus spp.1 4.9
Acer saccharum 3.5 Tilia cordata 5.9 Fraxinus americana 4.9
Prunus spp.1 2.9 Acer saccharinum 5.7 Ulmus pumila 3.4
Juniperus virginiana 2.4 Pyrus calleryana 5.5 Acer platanoides 2.8
Acer saccharinum 2.4 Fraxinus pennsylvanica 4.3 Pinus strobus 2.7
Liquidambar styraciflua 2.2 Acer rubrum 2.0 Acer rubrum 2.7
Pinus echinata 1.3 Ginkgo biloba 2.0 M orus spp.1 2.6
M alus spp.1 1.2 Acer saccharum 1.8 Fraxinus pennsylvanica 2.4
Ilex opaca 1.1 Zelkova serrata 1.4 Picea pungens 2.3
Pinus taeda 1.1 Quercus rubra 1.0 Cercis canadensis 1.7
Pyrus calleryana 1.0 Liquidambar styraciflua 0.8 Quercus rubra 1.7
Prunus yedoensis 1.0 Tilia tomentosa 0.7 Gleditsia triacanthos 1.6
Quercus nigra 1.0 Ulmus americana 0.7 Populus delto ides 1.6
Quercus alba 0.9 Prunus serrulata 0.5 Juglans nigra 1.3
M agnolia grandiflora 0.9 Aesculus hippocastanum 0.2 Pyrus calleryana 1.2
Quercus rubra 0.9 Quercus phellos 0.2 Catalpa speciosa 1.0
Betula nigra 0.9 M alus spp.1 0.1 Tilia cordata 0.9
Ulmus alata 0.3 Pinus strobus 0.1

% of total population 67.9 % of total population 90.5 % of total population 64.5

M easured species % Pop
Fraxinus pennsylvanica 20.0
Ulmus americana 14.0
Acer platanoides 12.5
Acer saccharum 10.9
Tilia cordata 10.4
Celtis occidentalis 6.4
Gleditsia triacanthos 6.4
Tilia americana 5.2
Ginkgo biloba 2.3
M alus spp.1 1.8
Acer rubrum 1.8
Quercus palustris 1.6
Acer saccharinum 0.8
Fraxinus americana 0.3
Quercus rubra 0.2
Acer negundo 0.2
Ulmus pumila 0.2

% of total population 95.1

M idwest
M inneapo lis, M N

So uth N o rtheast Lo wer M idwest
C harlo tte, N C Queens, N Y Indianapo lis, IN

 

(Πηγή: Greg McPherson, Ph.D., Selecting Reference Cities for i-Tree Streets, 
2010) 
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Reference City mm inches Lat. Long.
Albuquerque, NM 250        10 35.0844909 -106.65114
Berkeley, CA 564            22 37.8715926 -122.27275
Boise, ID 417            16 43.612631 -116.21108
Charleston, SC 1,555         61 32.7765656 -79.930922
Charlotte, NC 1,426         56 35.2270869 -80.843127
Claremont, CA 523            21 34.0966764 117.719779
Fort Collins, CO 452            18 40.5852602 -105.08442
Glendale, AZ 174            7 33.5386523 -112.18599
Honolulu, HI 392            15 21.3069444 -157.85833
Indianapolis, IN 1,110         44 39.767016 -86.156255
Minneapolis, MN 622            25 44.9799654 -93.263836
Modesto, CA 315            12 37.6390972 -120.99688
Queens, NY 1,041         41 40.7498243 -73.797634
Santa Monica, CA 570            22 34.0194543 -118.49119
Longview, WA 1,059         42 45.6387281 -122.66149
Orlando, FL 1,367 54 28.5383355 -81.379237

Πίνακας 2: Ετήσιος Heating Degree Days (HDDs) και Cooling Degree Days 
(CDDs) για τις 16 πόλεις αναφοράς των Η.Π.Α. με θερμοκρασία 
αναφοράς σε βαθμούς Κελσίου και Fahrenheit. 

 
 

HDD CDD HDD CDD HDD CDD HDD CDD
Reference City 15.5°C 15.5°C 18°C 18°C 18.3°C 18.3°C 65°F 65°F
Albuquerque, NM 1,836 1,119 2,352 723 2,416 677 4,362 1,210
Berkeley, CA 935 209 1,682 44 1,786 39 3,237 69
Boise, ID 2,596 680 3,242 414 3,325 387 6,001 692
Charleston, SC 803 1,728 1,171 1,183 1,221 1,124 2,209 2,011
Charlotte, NC 1,377 1,355 1,832 898 1,891 847 3,415 1,514
Claremont, CA 280 577 791 162 872 134 2,133 937
Fort Collins, CO 2,620 660 3,252 379 3,332 349 6,013 623
Glendale, AZ 353 2,866 602 2,203 637 2,128 1,153 3,815
Honolulu, HI 0 3,438 0 2,526 0 2,416 0 4,327
Indianapolis, IN 2,507 886 3,079 546 3,153 510 5,690 911
Minneapolis, MN 3,721 662 4,354 383 4,436 355 8,002 634
Modesto, CA 921 1,556 1,378 1,100 1,439 1,052 2,602 1,884
Queens, NY 2,174 938 2,746 597 2,819 560 5,088 1,002
Santa Monica, CA 253 831 644 310 710 266 1,291 470
Longview, WA 1,716 427 2,381 180 2,468 157 4,461 279
Orlando, FL 121 2660 265 1891 289 1806 526 3233  

(Πηγή: Greg McPherson, Ph.D., Selecting Reference Cities for i-Tree Streets, 
2010) 

 
Πίνακας 3: Ετήσια βροχόπτωση και τοποθεσία για τις 16 πόλεις αναφοράς των 

Η.Π.Α. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Greg McPherson, Ph.D., Selecting Reference Cities for i-Tree Streets, 
2010) 
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Πίνακας 4: Τιμές κριτηρίων για το Περιστέρι και τις 6 συγκρίσιμες πόλεις 
αναφοράς των Η.Π.Α. 

Κριτήρια Περιστέρι Modesto, 
CA 

Charleston, 
SC 

Charlotte, 
NC 

Berkeley, 
CA 

Claremont, 
CA 

Santa 
Monica, 

CA 

TM (%)        

Τιμή  16,5 4,7 18,3 14,4 18,9 27,4 
Κανονικοποιημένη 
τιμή  5,50 1,57 6,10 4,80 6,30 9,13 

HDD (βάση 18οC)        
Τιμή 1.112 1.378 1.171 1.832 1.682 791 644 
Διαφορά  266 59 720 570 321 468 
Κανονικοποιημένη 
τιμή  1,45 0,32 3,93 3,11 1,75 2,56 

CDD (βάση 18οC)        
Τιμή 1.076 1.100 1.183 898 44 162 310 
Διαφορά  24 107 178 1.032 914 766 
Κανονικοποιημένη 
τιμή  0,20 0,91 1,51 8,75 7,75 6,49 

AP (mm)        
Τιμή 371 315 1.555 1.426 564 523 570 
Διαφορά  56 1.184 1.055 193 152 199 
Κανονικοποιημένη 
τιμή  0,36 7,64 6,81 1,24 0,98 1,28 

 

Πίνακας 5: Τα είδη των δέντρων που μετρήθηκαν στους δρόμους του 
Περιστερίου και το ποσοστό αφθονίας τους 

α/α Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία Αριθμός 
δένδρων Ποσοστό (%) 

1 Citrus aurathium rutaceae Νεραντζιά 344 42,79 
2 Olea europea Ελιά 90 11,19 
3 Robinia pseudoacacia Ακακία 51 6,34 
4 Citrus limon Λεμονιά 44 5,47 
5 Nerium oleader Πικροδάφνη 37 4,60 
6 Morus platanifolia Μουριά, άκαρπη 36 4,48 
7 Citrus reticulata Μανταρινιά 27 3,36 
8 Colutea arborescens Κολουτέα, δενδρώδης 26 3,23 
9 Populus tremula Λεύκα, τρέμουσα 25 3,11 

10 Pinus pinea Κουκουναριά 23 2,86 
11 Juniperus phoenicia Άρκευθος, φοινικική 21 2,61 
12 Ligustrum vulgare Λιγούστρο 19 2,36 
13 Other species Λοιπά είδη 61 7,60 

  Σύνολο 804 100,00 
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Πίνακας 6: Τα διαστήματα που αντιστοιχούν στις κανονικοποιημένες τιμές 
των κριτηρίων 

Διάστημα % ΤΜ HDD (18oC) CDD (18oC) AP (mm) 

0-1 <3 <183 <118 <155 
1-2 3-6 183-366 118-236 155-310 
2-3 6-9 366-549 236-354 310-465 
3-4 9-12 549-732 354-472 465-620 
4-5 12-15 732-915 472-590 620-775 
5-6 15-18 915-1.098 590-708 775-930 
6-7 18-21 1.098-1.281 708-826 930-1.085 
7-8 21-24 1.281-1.464 826-944 1.085-1.240 
8-9 24-27 1.464-1.647 944-1.062 1.240-1.395 
9-10 >27 >1.647 >1.062 >1.395 

 

Πίνακας 7: Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα, όταν δίνεται ίδιο (0,25) βάρος και 
διαφορετικό στα κριτήρια επιλογής 

Βάρος 
κριτηρίου 

Modesto, 
CA 

Charleston, 
SC 

Charlotte, 
NC 

Berkeley, 
CA 

Claremont, 
CA 

Santa 
Monica, CA 

Ίδιο (=0,25) 2,85 3,93 5,03 5,26 5,09 5,78 
Διαφορετικό 1,87 4,26 4,65 5,94 5,38 5,19 
Διαφορετικό: HDD = 0,2 CDD = 0,4 AP = 0,3 TM = 0,1   

 

 

 



  -69- 

Χάρτης 1: Χάρτης με τις 16 κλιματικές ζώνες για το i-Tree Street 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  22::  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  εερργγαασσιιώώνν  ππεεδδίίοουυ  
 

Πίνακες 
 

Πίνακας 1:  Κατηγορίες διαμέτρου (DBH) 

Code Streets default value Your value 

1 0–3 in (0–7.6 cm) 0–7 cm 

2 3–6 in (7.6–15.2 cm) 7–15 cm 

3 6–12 in (15.2–30.5 cm) 15–30 cm 

4 12–18 in (30.5–45.7 cm) 30–45 cm 

5 18–24 in (45.7–61 cm) 45–61 cm 

6 24–30 in (61–76.2 cm) 61–76 cm 

7 30–36 in (76.2–91.4 cm) 76–91 cm 

8 36–42 in (91.4–106.7 cm) 91–106 cm 

9 42+ in (106.7+ cm) 106+ cm 

10 — 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Διοικητικές ζώνες 

Zone Name 

1 Περιστέρι 

2  

3  

4  
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Πίνακας 3:  Κατάσταση των δέντρων 

Streets defaults Your condition values 

Code Description 
Woody 

RFP(%) 

Foliage  

RFP(%) 
Description 

Woody 

RFP (%) 

Foliage 

RFP(%) 

1 Dead or dying 10 10 Dead or dying 10 10 

2 Poor 35 35 Poor 35 35 

3 Fair 60 60 Fair 60 60 

4 Good 85 85 Good 85 85 

 
 
Πίνακας 4.1:  Συντήρηση 

Code Streets defaults Your maintenance 
recommendations 

1 None None 

2 Small tree (routine) Small tree (routine) 

3 Small tree (immediate) Small tree (immediate) 

4 Large tree (routine) Large tree (routine) 

5 Large tree (immediate) Large tree (immediate) 

6 Critical concern (public safety) Critical concern (public safety) 

 
 
Πίνακας 4.2:  Εργασίες προτεραιότητας  

Code Streets default Your priority tasks 

1 None None 

2 Stake/train Stake/train 

3 Crown cleaning Crown cleaning 

4 Crown raising Crown raising 

5 Crown reduction/thinning Crown reduction/thinning 

6 Remove Remove 

7 Treat pest/disease Treat pest/disease 
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Πίνακας 5:  Χρήσεις γης 

Code Streets defaults Your land use categories 

1 Single family residential Low residential 

2 Multi-family residential Multi-family residential 

3 Small commercial Commercial 

4 Industrial/large commercial Industrial 

5 Park/vacant/other Park/school/church/other 
 
 
Πίνακας 6:  Συγκρούσεις με καλώδια – καταστροφή πεζοδρομίων 

Code Streets defaults Your sidewalk heave categories 

1 0–3/4 in (0-1.9cm) 0-2 cm 

2 3/4–1 1/2 in (1.9-3.81cm) 2-20 cm 

3 > 1 1/2 in (>3.81cm) >20 cm 

4   

 
 

Code Streets defaults Your wire conflict categories 

1 No lines No lines 

2 Present and no potential conflict Present and no potential conflict 

3 Present and conflicting Present and conflicting 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  33::  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ττυυχχααίίοουυ  δδεείίγγμμααττοοςς  
 

Κατωτέρω περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα-εντολές που εφαρμόσθηκαν 

στην παρούσα εργασία για την δημιουργία του τυχαίου δείγματος τμημάτων 

οδών, με χρήση του προγράμματος ESRI ArcGIS 9.3 

Για την δημιουργία του δείγματος απαιτούνται δυο βασικά βήματα: 

1. Προετοιμασία των δεδομένων για την περιοχή μελέτης 

2. Δημιουργία δείγματος τμημάτων οδών 

Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής θα έχουν δημιουργηθεί: 

1. Χάρτης με τα πολύγωνα της περιοχής μελέτης 

2. Χάρτης με τα γραμμικά τμήματα του δείγματος των οδών 

Βήμα 1:  Προετοιμασία των δεδομένων για την περιοχή μελέτης 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου διαθέτει χάρτη του Περιστερίου, 

χωρισμένο στα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα, σε επίπεδο πολυγώνων. 

Επίσης, διαθέτει το οδικό δίκτυο όλων των δυτικών προαστίων, σε επίπεδο 

γραμμών. Επομένως, απαιτείται η δημιουργία ενός επιπέδου γραμμών που θα 

περιέχει μόνο το οδικό δίκτυο του Δήμου Περιστερίου. 

Δίνονται ακολούθως οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν. 

Α. Επιλέγεται το οδικό δίκτυο που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης: 

i. Επιλέγονται οι άξονες όλων των οδών των δυτικών προαστίων: Κάνω 

δεξί κλικ στο layer “west10_axes” και από την λίστα επιλογών που 

εμφανίζεται επιλέγω “Open Attribute Table”. Στον πίνακα που 

εμφανίζεται επιλέγω όλες τις γραμμές χρησιμοποιώντας τα γκρι 

κουμπιά στο αριστερό μέρος των γραμμών. 

ii. Από το menu επιλέγω “Selection” και στη συνέχεια “Select by Location” 

και εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο 
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Στο παράθυρο αυτό κάνω τις εξής επιλογές:  

- Στο κουτί “I want to” επιλέγω “select from the currently selected features in” 

-  επιλέγω το layer “west10_axes” 

- Στο κουτί “that” επιλέγω “are within” και  

- Στο κουτί “the features in this layer” επιλέγω το layer “dimotika 

diamerismata” 

- Κάνω κλικ στο OK και βλέπω στο χάρτη ότι πλέον φαίνεται επιλεγμένο 

μόνο το οδικό δίκτυο του Δήμου 
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Β. Εξαγωγή του οδικού δικτύου του Δήμου σε ξεχωριστό layer: 

i.  Κάνω δεξί κλικ στο layer “west10_axes” και επιλέγω “Data” και στη 

συνέχεια “Export Data”, οπότε εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

 Στο παράθυρο αυτό κάνω τις ακόλουθες επιλογές: 

- Στο κουτί “Export” επιλέγω “Selected features” και 

- Επιλέγω το path και την ονομασία του καινούριου layer, το οποίο 

πλέον περιέχει μόνο το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης 

“odiko_diktio_Peristeriou.shp” 

 

Γ. Καθαρισμός όλων των επιλεγμένων στοιχείων: 

Από το κυρίως menu επιλέγω “Selection” και στη συνέχεια “Clear Selected 

Features” 

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός χάρτη της 

περιοχής μελέτης, σε πολυγωνικό επίπεδο, ο οποίος περιέχει το αντίστοιχο 

οδικό δίκτυο σε επίπεδο γραμμής, κατάλληλο για την περαιτέρω επεξεργασία 

ώστε να προκύψει το δείγμα της περιοχής μελέτης, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο χάρτη. 



-76- 

Βήμα 2:   Δημιουργία δείγματος τμημάτων οδών 

i. Κάνω δεξί κλικ στο επίπεδο “odiko_diktio_Peristeriou” και επιλέγω 

“Open Attribute Table” 

ii. Χρησιμοποιώντας το κουμπί “Options” στο κάτω δεξιό μέρος του 

παραθύρου, προσθέτω στον πίνακα ένα πεδίο με το όνομα RandomSeg, 

με τύπο Double, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 

 

 

iii. Κάνω δεξί κλικ στην καινούρια στήλη RandomSeg και χρησιμοποιώ το 

“Field Calculator”, ώστε η στήλη αυτή να αποκτήσει τιμές βάσει της 

λειτουργία rnd.  

Η λειτουργία rnd «επιστρέφει» ένα τυχαίο αριθμό z, μεταξύ του 0 και 

του 1, δηλαδή ισχύει:  0 ≤ z < 1 

Το παράθυρο που φαίνεται ακολούθως εμφανίζεται με την επιλογή 

“Field Calculator”. 
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iv. Στη συνέχεια, κάνω δεξί κλικ στη στήλη RandomSeg και επιλέγω “Sort 

Ascenting”, έτσι ώστε να ταξινομηθεί η στήλη κατά φθίνουσα σειρά. 

v. Επιλέγοντας την τελευταία γραμμή του πίνακα, στο πεδίο “Record” 

αναγράφεται ο συνολικός αριθμός οδικών τμημάτων: 
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vi. Ο Δήμος Περιστερίου έχει πληθυσμό 146.743 κατοίκους, σύμφωνα με 

την απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 

3, είναι αποδεκτό ότι για πληθυσμούς μεταξύ 50.000 και 150.000, το 

μέγεθος του δείγματος είναι 5%, ενώ για πληθυσμούς από 150.000 έως 

250.000, το μέγεθος του δείγματος είναι 4%. Επειδή ο πληθυσμός του 

δήμου πλησιάζει τις 150.000 και επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι τα 

δέντρα στις νησίδες και στα πεζοδρόμια είναι παρόμοια σε όλη την 

έκταση του δήμου, επιλέγεται ότι κατάλληλο μέγεθος του δείγματος 

είναι το 4% των συνολικών οδικών τμημάτων, δηλαδή: 4% x 4.138 = 

165,52 ≈ 165 

vii. Αφού προσδιορίσθηκε ότι το κατάλληλο μέγεθος δείγματος είναι 165 

οδικά τμήματα, από τα συνολικά 4.138, επιλέγονται οι πρώτες 165 

γραμμές του πίνακα και κλείνω τον πίνακα, όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο παράθυρο. 

 

viii. Κάνω δεξί κλικ στο layer “odiko_diktio_Peristeriou” και επιλέγω 

“Data”και στη συνέχεια “Export Data”. Στο παράθυρο που αναδύεται 

επιλέγω “Selected Features” και ονομάζω “deigma_165.shp” το 

καινούριο layer, το οποίο περιέχει το δείγμα του οδικού δικτύου. 

Τέλος, 

ix. Από το κυρίως menu, επιλέγω “Selection” και στη συνέχεια “Clear 

Selected Features”. 
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Τα βήματα – εντολές που εφαρμόσθηκαν για την δημιουργία του τυχαίου 

δείγματος, φαίνονται παραστατικά στο ακόλουθο διάγραμμα ροής: 

 

Βήμα 1: 
Προετοιμασία των δεδομένων 

Επιλογή του οδικού δικτύου που 
βρίσκεται εντός της περιοχής 

μελέτης 

Εξαγωγή του οδικού δικτύου της 
περιοχής μελέτης σε ξεχωριστό 

γραμμικό επίπεδο 

Καθαρισμός όλων των επιλεγμένων 
στοιχείων 

Βήμα 2: 
Δημιουργία δείγματος τμημάτων 

οδών 

Προσθήκη στήλης στον πίνακα 
ιδιοτήτων του επιπέδου του οδικού 

δικτύου 

Συμπλήρωση των γραμμών της νέας 
στήλης, μέσω της λειτουργίας “rnd” 

Ταξινόμηση της στήλης κατά 
φθίνουσα σειρά 

Προσδιορισμός του μεγέθους του 
δείγματος (% επί του συνόλου των 

οδικών τμημάτων) 

Επιλογή των τμημάτων του 
δείγματος 

Εξαγωγή του δείγματος σε 
ξεχωριστό γραμμικό επίπεδο 

Βήμα 3: 
Εμφάνιση του αποτελέσματος σε 

μορφή χάρτη 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  44::  ΟΟδδηηγγίίεεςς  ––  εεννττοολλέέςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ii--TTrreeee  SSttrreeeett  
 
 
ΦΦάάσσηη  22::  ΞΞεεκκιιννώώννττααςς  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  
Κατωτέρω περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα-εντολές που εφαρμόσθηκαν 

στην παρούσα εργασία για την εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα i-

Tree Street. 

1. Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος 

2. Δημιουργία νέου project:   File >> Open >> New Project 

3. Οπότε εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

Σ’ αυτό το παράθυρο καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Καθορίζεται το όνομα και το μέρος που θα αποθηκευθεί η βάση 

δεδομένων. Στην παρούσα εργασία δόθηκε το όνομα: 

“peristeri_sample”. 

ii. Στο πεδίο Project Name, πληκτρολογείτε το όνομα του project 

“Peristeri_2010” 

iii. Στο πεδίο Inventory Type, επιλέγετε το είδος του καταλόγου, ο 

οποίος στην παρούσα εργασία είναι “sample”. 

iv. Στο πεδίο Year συμπληρώνετε το έτος που πραγματοποιήθηκε η 

εργασία. 

v. Στο πεδίο Climate Region επιλέγετε η κατάλληλη περιοχή  

αναφοράς. Στη παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι η κατάλληλη 
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πόλη αναφοράς για το Περιστέρι είναι η πόλη Modesto, CA, η 

οποία βρίσκεται στην περιοχή Inland Valleys. 

4. Πατώντας το Finish ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο: 

 

Σ’ αυτό το παράθυρο συμπληρώνονται τα στοιχεία του Πίνακα 1 του 

Κεφαλαίου 3 (σελ. …). 

5. Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, επιλέγετε το OK, οπότε αναδύετε το 

ακόλουθο παράθυρο: 
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Σε αυτό το παράθυρο συμπληρώνονται τα στοιχεία του Πίνακα 2 του 

Κεφαλαίου 3 (σελ. …) στην καρτέλα Public, καθώς μετρήθηκαν μόνο τα 

δημόσια δένδρα. 

6. Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, επιλέγετε το OK, οπότε αναδύετε το 

ακόλουθο παράθυρο: 
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Σε αυτό είναι ήδη συμπληρωμένες οι τιμές από το πρόγραμμα, βάση της 

περιοχής αναφοράς. (Πίνακα 3 του Κεφαλαίου 3, σελ. …) 

7. Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, επιλέγετε το OK, οπότε αναδύετε το 

ακόλουθο παράθυρο: 

 

Σε αυτό επιλέγονται τα στοιχεία που αποφασίσθηκε να μετρηθούν, όπως 

αυτά αναλύονται στην παράγραφο «1.4: Προγραμματισμός εργασιών 

πεδίου» του Κεφαλαίου 3. Στη συνέχεια καθορίζονται σε κάθε καρτέλα οι 

παράμετροι, όπως φαίνονται στους Πίνακες 1 έως 6 του Παραρτήματος 2. 

8. Όλοι προηγούμενοι πίνακες μπορούν να ενημερωθούν και αργότερα 

από το menu “Input”. 
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ΦΦάάσσηη  44::  ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττοο  γγρρααφφεείίοο  
 

Εισαγωγή των μετρήσεων στο πρόγραμμα: 

1. Επιλέγοντας Input >> Records εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

2. Επιλέγοντας New εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 
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Σε αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία των μετρήσεων. 

3. Από το menu “Reports” εμφανίζονται οι αναφορές/ αποτελέσματα. 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  55::  ΦΦύύλλλλοο  μμεεττρρήήσσεεωωνν  

 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Νο… 

 
Ομάδα μετρήσεων:  …………………… 
 
Ημερομηνία: …………………… 
 
Οδός: ……………………. 
 
Νο Φωτογραφιών: ……………………. 
 
 

Συντήρηση Συγκρούσεις  
Tree ID Είδος 

δένδρου 
Διάμετρος 

(DBH) 
Κατάσταση 
δένδρων Συντήρηση Εργασίες 

προτεραιότητας 
Χρήση γης Πεζοδρόμια Καλώδια 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  66::  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  
 
 

Πίνακας 1: Συνολικό Ετήσιο Όφελος, Καθαρό Όφελος και Κόστος για τα 
δημόσια δένδρα   
       

Οφέλη 
Συνολικά 

(€) 
Τυπικό 
Σφάλμα €/δένδρο 

Τυπικό 
Σφάλμα €/κάτοικο 

Τυπικό 
Σφάλμα 

    Energy 166.921 (±14.459) 4,97 (±0,43) 1,14 (±0,10) 
    CO2 17.552 (±1.521) 0,52 (±0,04) 0,12 (±0,01) 
    Air Quality 188.088 (±16.292) 5,60 (±0,48) 1,28 (±0,11) 
    Stormwater 84.503 (±7.319) 2,51 (±0,22) 0,58 (±0,05) 
    Aesthetic/Other 2.458 (±212) 0,07 (±0,01) 0,02 (±) 
Συνολικά Οφέλη 459.522 (±39.803) 13,67 (±1,19) 3,13 (±0,27) 
Κόστος             
    Φύτευση 66.666   1,98   0,45   
    Κλάδεμα 35.000   1,04   0,24   
    Έλεγχος για μικρόβια & 

αρρώστιες 20.000   0,60   0,14   
    Εγκατάσταση/Άρδευση 65.081   1,94   0,44   
    Συγκομιδή & απόθεση 

δένδρων - κλαδιών 31.998   0,95   0,22   
    Διαχείριση προγράμματος 74.987   2,23   0,51   
    Επιθεώρηση/Υπηρεσία 

απάντησης σε αιτήματα 0   0,00   0,00   
    Αποκατάσταση υποδομής 60.000   1,79   0,41   
    Καθαρισμός σκουπιδιών 51.341   1,53   0,35   
    Νομικά προβλήματα 0   0,00   0,00   
    Λοιπά κόστη 0   0,00   0,00   
Συνολικό Κόστος 405.073   12,05   2,76   
Καθαρό Όφελος 54.449 (±39.802) 1,62 (±1,19) 0,37 (±0,27) 
Αναλογία Οφέλους/Κόστους 1,13 (±0,1)         
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Πίνακας 2: Ετήσιο Όφελος δημόσιων δένδρων ανά ζώνη (€/δένδρο)     
         

Ζώνη Energy CO2 
Air 
Quality Stormwater Aesthetic/Other 

Συνολικά 
Οφέλη 

Τυπικό 
Σφάλμα  

1 4,97 0,52 5,60 2,51 0,07 13,67 (±1,19)  
Συνολική περιοχή μελέτης 4,97 0,52 5,60 2,51 0,07 13,67 (±1,19)  
         
         
         
Πίνακας 3: Ετήσιο Όφελος δημόσιων δένδρων ανά ζώνη (€)     
         

Ζώνη Energy CO2 
Air 
Quality Stormwater Aesthetic/Other 

Συνολικά 
Οφέλη 

Τυπικό 
Σφάλμα 

% επί του 
συνολικού 

1 166.921 17.553 188.088 84.503 2.458 459.522 (±39.803)  100,00  
Συνολική περιοχή μελέτης 166.921 17.553 188.088 84.503 2.458 459.522 (±39.803)  100,00  

 
 

Πίνακας 4: Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας από τα δημόσια δένδρα ανά ζώνη    
          

Ζώνη 
Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
(GJ) 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
(€) 

Φυσικό 
αέριο 
(GJ) 

Φυσικό 
Αέριο 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

Τυπικό 
Σφάλμα 

% επί του 
συνολικού 
αριθμού 
δένδρων 

% επί 
του 
συνόλου 

€/δένδρο 

1 7.089,03 166.045 102,05 876 166.921 (±14.459) 100,00 100,00 4,97 
Συνολική περιοχή μελέτης 7.089,03 166.045 102,05 876 166.921 (±14.459) 100,00 100,00 4,97 
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Πίνακας 5: Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας από τα δημόσια δένδρα ανά είδος  
        
        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Είδος Δένδρου 
Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

(€) 

Φυσικό 
αέριο 

(€) 

Σύνολο 
(€) 

Τυπικό 
Σφάλμα 

% επί του 
συνολικού 
αριθμού 
δένδρων 

% επί 
του 

συνόλου 
€/δένδρο 

Κιτροειδή 41.667 392 42.059 (±4.468) 51,6 25,2 2,42 
Ελιά 42.292 -1.457 40.834 (±7.622) 11,2 24,5 10,85 
Ακακία 17.465 -416 17.048 (±6.645) 6,3 10,2 8,00 
Πικροδάφνη 751 58 809 (±375) 4,6 0,5 0,52 
Μουριά 11.736 1.144 12.881 (±6.264) 4,5 7,7 8,56 
Κολουτέα 4.550 354 4.905 (±2.288) 3,2 2,9 4,51 
Λέυκα, τρέμουσα 14.852 389 15.241 (±4.394) 3,1 9,1 14,59 
Κουκουναριά 11.222 325 11.546 (±5.267) 2,9 6,9 12,01 
Άρκευθος 508 62 570 (±176) 2,6 0,3 0,65 
Λιγούστρο 2.522 101 2.622 (±1.001) 2,4 1,6 3,30 
Σφενδάμι 8.148 -306 7.842 (±4.664) 1,9 4,7 12,51 
Προυνός 1.446 26 1.472 (±1.178) 1,2 0,9 3,52 
Λοιπά είδη δένδρων 8.887 205 9.092 (±2.766) 4,5 5,5 6,05 
Σύνολο 166.045 876 166.921 (±14.459) 100,0 100,0 4,97 
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Πίνακας 6: Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της Ποιότητας του αέρα από τα δημόσια δένδρα       
                 

Απορρόφηση (kg) Μειωμένο (kg) 

Ζώνη 
O3 NO2 PM10 SO2 

Μερικό 
σύνολο 

1 (€) NO2 PM10 VOC SO2 

Μερικό 
σύνολο 2 

(€) 

BVOC 
Emissions 

(kg) 

  
BVOC 

Emissions 
(€) 

  
Σύνολο 

(kg) 

  
Σύνολο 

(€) 

  
Τυπικό 
Σφάλμα 

  
€/ 

δένδρο 

1 4.747,7 1.279,0 3.033,1 0,0 168.383 975,2 188,7 48,1 455,7 25.778 -812,2 -6.073 9.915,3 188.088 (±16.292) 5,60 
Συνολική 
περιοχή 
μελέτης 4.747,7 1.279,0 3.033,1 0,0 168.383 975,2 188,7 48,1 455,7 25.778 -812,2 -6.073 9.915,3 188.088 (±16.292) 5,60 
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Πίνακας 7: Ετήσιο Όφελος Βελτίωσης της Ποιότητας του Αέρα από τα δημόσια δένδρα ανά 
είδος 
       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Είδος δένδρου Σύνολο 
(kg) Σύνολο (€) Τυπικό 

Σφάλμα 

% επί 
του 

συνόλου 

% επί του 
συνολικού 
αριθμού 
δένδρων 

€/δένδρο 

Κιτροειδή 2.965,6 53.513 (±5.685) 28,45 51,6 3,09 
Ελιά 2.826,3 50.908 (±9.502) 27,07 11,2 13,53 
Ακακία 786,4 15.928 (±6.208) 8,47 6,3 7,47 
Πικροδάφνη 64,7 1.172 (±544) 0,62 4,6 0,76 
Μουριά 706,3 12.818 (±6.234) 6,81 4,5 8,52 
Κολουτέα, δενδρώδης 83,9 3.914 (±1.826) 2,08 3,2 3,60 
Λεύκα, τρέμουσα 953,4 17.465 (±5.035) 9,29 3,1 16,71 
Κουκουναριά 558,5 11.849 (±5.406) 6,30 2,9 12,33 
Άρκευθος, φοινικική 12,8 533 (±165) 0,28 2,6 0,61 
Λιγούστρο 180,2 3.252 (±1.242) 1,73 2,4 4,09 
Σφενδάμι 361,6 7.044 (±4.190) 3,75 1,9 11,24 
Προυνός 84,0 1.537 (±1.230) 0,82 1,2 3,68 
Λοιπά είδη 331,5 8.156 (±2.482) 4,34 4,5 5,42 
Σύνολο 9.915,3 188.088 (±16.292) 100,00 100,0 5,60 

 
 
 

 

 

 


