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LIFE THE GREEN LINK
 
Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών της Μεσογείου μέσω της εφαρμογής 
καινοτόμου μεθόδου φύτευσης δέντρων με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους.
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LIFE THE GREEN LINK
Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών της Μεσογείου μέσω της εφαρμογής 
καινοτόμου μεθόδου φύτευσης δέντρων με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους.
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1. Κίνητρο του έργου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο δυσμενείς παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, 
η περιοχή της Μεσογείου, λόγω του ότι είναι ημι-άνυδρη υποφέρει από αξιοσημείωτη μείωση της 
διαθεσιμότητας νερού που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτές οι συνθήκες 
οδήγησαν σε αύξηση του ρυθμού ερημοποίησης των εδαφών και συνεπώς, σε πυρκαγιές 
μεγαλύτερης συχνότητας συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ευρώπης.
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Το έργο Green Link προώθησε στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τη βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτων και την καταπολέμηση της ερημοποίησης, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο και στη διαφύλαξη της φύσης, καθώς επίσης, και τη διατήρηση βιοποικιλότητας. Η 
κοινοπραξία του έργου εφάρμοσε μια καινοτόμο τεχνολογία, το Cocoon, το οποίο κρίνεται κατάλληλο 
ως μέτρο προσαρμογής για τη φύτευση δέντρων στις περιπτώσεις που επικρατεί λειψυδρία και 
υψηλή θερμοκρασία. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν στο πλαίσιο του έργου συμβάλλουν στη βελτίωση 
της ευπάθειας των οικοσυστημάτων.

To Cocoon
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Χαμηλή
Μέτρια
Υψηλή
Πολύ Υψηλή

Ξηρή
Ψυχρή
Υγρή/Μη ευπαθής
Παγωμένη/παγετώδης

ευπάθεια               άλλες περιοχές
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Λόγω της κλιματικής αλλαγής,  η ερημοποίηση των μεσογειακών εδαφών εντείνει τα ακραία 
φαινόμενα, την απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του εδάφους. Στην Ευρώπη, 
περίπου το 45% του εδάφους είναι ευπαθές, και το 15% είναι εξαιρετικά ευπαθές. Η Μεσόγειος, 
πλήττεται περισσότερο από αυτό το φαινόμενο σε σχέση με άλλες περιοχές.

2. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Ερημοποίηση

Κλιματική αλλαγή Aπώλεια βιοποικιλότητας

Αύξηση των δυσμενών φαινομένων  
(πλημμύρες, ξηρασία, πυρκαγιές, ...)

Μειωμένα αποθέματα άνθρακα 
και αυξημένες  εκπομπές CO2

Απώλεια θρεπτικών 
συστατικών και υγρασίας 

Μειωμένη ποικιλότητα των φυτικών 
ειδών και των οργανισμών του 

Εικόνα 1 H σχέση μεταξύ ερημοποίησης, απώλειας 
βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής
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Στόχοι του έργου

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ερημοποίηση

Επίδειξη της τεχνολογίας 
Cocoon

Επίδειξη στρατηγικών 
προσαρμογής

Μεταφορά τεχνολογίας

Τεχνικές
βελτίωσης

Οικονομική
σκοπιμότητα

Βελτίωση
ποιότητας του 

εδάφους και
συγκράτησης 

νερού 

Δράσεις 
επαναληψιμότητας 
μεγάλης κλίμακας

στην Ευρώπη
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Ενίσχυση
υπηρεσιών

οικοσυστήματος

Αύξηση
βιοποικιλότητας
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3. Πώς πραγματοποιήθηκε το έργο

Το έργο ξεκίνησε στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της τεχνολογίας Cocoon. Έπειτα, στο στάδιο των 
δοκιμών εξετάστηκε το σύνολο των νέων χαρακτηριστικών και ορισμένες καινοτόμες τεχνικές 
φύτευσης δέντρων, οι οποίες συνθέτουν τη στρατηγική προσαρμογής για την αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων εκτάσεων. Στη συνέχεια, η στρατηγική αυτή εφαρμόστηκε σε μεγάλη κλίμακα σε 4 
χώρες της Μεσογείου.

Εικόνα 2 Σχέδιο δράσης

Βελτιώσεις στην 
τεχνολογία Cocoon
• ενσωματωμένα απωθητικά  
  ζώων
• βελτιωμένο προστατευτικό
  δέντρου  
  • αποδοτικότερη μεταφορά
      νερού
•  

Αξιoλόγηση και 
επικύρωση του Cocoon
•  οικονομική σκοπιμότητα
•  τεχνική σκοπιμότητα

Στρατηγική προσαρμογής
• βελτιωμένη χρήση νερού
• βελτίωση της ποιότητας του 
  εδάφους και αύξηση της 
  βιοποικιλότητας
• βελτίωση των υπηρεσιών 
  οικοσυστήματος 

Φύτευση δέντρων και 
δράσεις επαναληψιμότητας
• 6 περιοχές φύτευσης σε 3 
  χώρες  
• μαζικές δράσεις   
  επαναληψιμότητας σε άλλες 
  περιοχές
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3.1 Βελτιώσεις στην τεχνολογία Cocoon

Η εταιρεία LLC (κατασκευαστής της τεχνολογίας Cocoon) μαζί με τη σύμπραξη του έργου 
ανέπτυξαν τρία (3) νέα/βελτιωμένα χαρακτηριστικά με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο Cocoon 
και την εξέτασή τους κατά τις δοκιμές του έργου.

 Καπάκι του Cocoon και προστατευτικό δέντρου
  Εφαρμόστηκε νέα και πιο ανθεκτική εκδοχή για το καπάκι
  Αναπτύχθηκε και εξετάστηκε το νέο και βελτιωμένο προστατευτικό του δέντρου

 Βελτιώσεις στη μεταφορά νερού
  Αυξημένη αποδοτικότητα της μεταφοράς νερού από το Cocoon στο έδαφος

 Απωθητικό ζώων
  Μια φυσική ουσία που δρα ως απωθητικό ζώων προστέθηκε στο κερί που  
  τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του Cocoon
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3.2 Αξιολόγηση της τεχνολογίας του Cocoon

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η κοινοπραξία πραγματοποιούσε συνεχής αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του Cocoon. Τέθηκαν παράμετροι όπως η ανθεκτικότητα του καπακιού και του 
υδροδοχείου, η συγκράτηση νερού, η αντοχή του προστατευτικού για το δέντρο και η ευκολία στην 
εφαρμογή/εγκατάσταση.

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε οικονομική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών  για την 
εκτίμηση της εφαρμογής του έργου σε μεγάλη κλίμακα εφαρμόζοντας την τεχνολογία του Cocoon. Σε 
αυτό το πλαίσιο υπολογίστηκε το κόστος έγκαταστασης για κάθε δέντρο, εκτιμώντας τη βιωσιμότητα  
της εφαρμογής του έργου σε ανάλογες περιπτώσεις αποκατάστασης.  

Εικόνα 3 Πλεονεκτήματα της φυτοκάλυψης 

Βελτίωση της ποιότητας 
του εδάφους

Συγκράτηση θρεπτικών 
ουσιών

Έλεγχος διάβρωσης Μείωση των ζιζανίων
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3.3 Στρατηγική προσαρμογής

Μέσο των δράσεων του έργου Green Link, εφαρμόστηκαν 
στρατηγικές προσαρμογής ειδικά σχεδιασμένες για την 
αποκατάσταση υποβαθμισμένων εκτάσεων γης  που βρίσκονται 
συνήθως στις μεσογειακές χώρες. Στις στρατηγικές αυτές 
περιλαμβάνονται τρείς (3) διαφορετικοί πυλώνες:

 • Αποδοτικότερη χρήση νερού: Η εφαρμογή της τεχνολογίας 
Cocoon με σκοπό την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των 
πρόσφατα εγκατεστημένων δέντρων

 • Βελτίωση ποιότητας εδάφους και βιοποικιλότητας: η 
εγκατάσταση φυτοκάλυψης με σκοπό την αύξηση οργανικού 
φορτίου του εδάφους βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης 
νερού και αυξάνει το πλήθος των εντόμων, γεωσκώληκων, 
βακτηρίων και μυκήτων (βιοποικιλότητα εδάφους)

 • Βελτίωση υπηρεσιών οικοσυστήματος και κοινωνική 
αντίληψη: η κοινωνική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων 
παρέχει την επισκόπηση των διαφορετικών κοινωνικών 
αντιλήψεων σχετικά με την ικανότητα της κάθε φύτευσης και 
των διαφόρων υπηρεσιών οικοσυστήματος που κρίνονται 
σημαντικές για τη διατήρηση της ανθρώπινης ευημερίας.
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Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε επτά (7) διαφορετικές περιοχές έκτασης από 4 έως 25 ha. Οι 
περιοχές χωρίστηκαν σε διακριτά μέρη ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση της επίδοσης μεταξύ της 
νέας και της προγενέστερης εκδοχής Cocoon, καθώς επίσης, και των διαφορετικών συνθηκών 
φύτευσης και ειδών (γεωργικά και δασικά). Επιπλέον, σε κάθε περιοχή, εγκαταστάθηκαν 
δέντρα-μάρτυρες σε τυχαία σημεία προς τη σύγκρισή τους με τα δέντρα με Cocoon και την 
περεταίρω αξιολόγηση της τεχνολογίας.

Ισπανία • Ελ Μπρουκ

4150 δέντρα
24,1 ha

Ισπανία • Χιχόνα Ισπανία • Τους Ισπανία • Αλμερία

1452 δέντρα
4,04 ha

1874 δέντρα
5,12 ha

4000 δέντρα
13 ha

Ελλάδα • Πτολεμαϊδα Ιταλία • Σαν Μάρκο

4080 δέντρα
5,61 ha

Κανάριες • Νήσοι

3025 δέντρα
10,65 ha

3209 δέντρα
10,7 ha
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3.4 Δράσεις επαναληψιμότητας 

Ύστερα από τη δοκιμή της τεχνολογίας του Cocoon τα πρώτα δύο (2) χρόνια με στόχο την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, το Green Link έθεσε το φιλόδοξο στόχο να επαναλάβει και να μεταφέρει την 
τεχνογνωσία αυτής της στρατηγικής σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς, 
καλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο μεγάλο τμήμα των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 
επιδεικτικές δράσεις. 

Η κοινοπραξία πραγματοποίησε δράσεις επαναληψιμότητας με σκοπό την  ταχεία και αποτελεσματική 
μεταφορά της τεχνολογίας. Ύστερα από τις πρώτες επαφές των εταίρων του έργου με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για διεκπαιρέωση δράσεων επαναληψιμότητας, ελέγθηκε η καταλληλότητα της 
εκάστοτε περιοχής και πραγματοποιήθηκε ταχύρυθμη εκπαίδευση στην εφαρμογή της τεχνολογίας 
Cocoon και άλλων μέτρων των στρατηγικών προσαρμογής, ενσωματώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα 
διδάγματα από τις δοκιμές του έργου.

Στη συνέχεια, ο αρμόδιος εταίρος του έργου παρακολούθησε την εγκατάσταση των φυτεύσεων και 
υποστήριξε τον ενδιαφερόμενο φορέα με την παροχή υλικών και  τη μετάδοση  τεχνογνωσίας για την 
εγκατάσταση του Cocoon. Οι εταίροι του έργου συνεισέφεραν με την παροχή Cocoons και παρείχαν 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φυτεύσεων όπου αυτό ήταν εφικτά δυνατό. Όσον αφορά τον υπεύθυνο 
δράσεων επαναληψιμότητας, παρείχε τα φυτά, το νερό, τα μηχανήματα και την προς αποκατάσταση 
έκταση, καθώς επίσης, δεσμεύτηκε να συντάξει αναφορά με τα αποτελέσματα της ανάπτυξης των 
δέντρων και την κατάσταση των Cocoons.
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4. Αποτελέσματα

4.1 Βελτιώσεις στην τεχνολογία Cocoon

Βιο-απωθητικό
Το Green Link έχει εξετάσει ποικίλλα είδη απωθητικών ζώων χημικής και φυσικής σύστασης.Το υλικό Trico 
(από τον παραγωγό Kwizda της Αυστρίας) παρουσίασε τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα καθώς παρείχε 
μια διαρκή δυσάρεστη μυρωδιά η οποία αποθάρρυνε τα ζώα να τρώνε τα φύλλα. Το φαινόμενο που 
περιγράφηκε, παρατηρήθηκε σε μερικές από τις περιοχές δοκιμών και δράσεων επαναληψιμότητας. Το υλικό 
είναι δραστικό για μερικούς μήνες, επομένως είναι σημαντικό να εφαρμοστεί το φθινόπωρο στα δέντρα που 
εγκαταστάθηκαν πιο πρόσφατα, καθώς επίσης και στο τέλος της άνοιξης/αρχές καλοκαιριού όπου είναι 
χαμηλότερη η διαθεσιμότητα φυτικής τροφής για τα άγρια ζώα λόγω ξηρασίας.

Προστατευτικό δέντρων και καπάκι υδροδοχείου
Τα παλιά προστατευτικά που δοκιμάστηκαν στο έργο μέχρι το 2016 παρουσίασαν ατέλειες καθώς ήταν 
ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό, 
οδήγησε σε μερική καταστροφή του προστατευτικού, παρεμπόδιση της ανάπτυξης των δέντρων ή πρόωρη 
απώλεια προστατευτικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Το νέο προστατευτικό, το οποίο παρουσιάζει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, εφαρμόστηκε στις εαρινές φυτεύσεις του Green Link το έτος 2017 παρουσιάζοντας 
αξιοσημείωτη βελτίωση όσον αφορά την αντοχή σε ισχυρούς ανέμους και ζώα μικρού μεγέθους. 

Επιπροσθέτως, το καπάκι του Cocoon δεν παρουσίασε υψηλή ανθεκτικότητα και συχνά ράγιζε εξαιτίας  των 
εδαφικών κατακρημνίσεων, της δυνατής βροχής ή των ισχυρών ανέμων. Ως εκ τούτου, η εταιρεία LLC 
πραγματοποίησε ορισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό που χάρισε περαιτέρω δυσκαμψία στο καπάκι μέσω της 
  προσθήκης επιπλέον λωρίδων σε αυτό. Το καινούριο καπάκι επιτρέπει τη συγκέντρωση του νερού της
     βροχής και του νερού απορροής στην κεντρική τρύπα ώστε να παρέχεται στο δενδρύλλιο μεγαλύτερη
        ποσότητα νερού.11
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Σύστημα παροχής νερού
Στοχεύοντας στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Cocoon, η εταιρεία LLC προσπάθησε να 
υποκαταστήσει το σχοινί από νάιλον με ίνα Tencel η οποία είναι βιοδιασπώμενη και παρουσιάζει παρόμοια 
συμπεριφορά με αυτή της μεταφοράς του νερού. Επιπροσθέτως, η χρήση σχοινιού απαιτεί επιπλέον χειρισμό 
στη διαδικασία και πρόσθετη χρήση κόλλας ταχείας πήξεως. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου Green Link,  η LLC ανέπτυξε εναλλακτική μέθοδο παραγωγής του Cocoon χωρίς σχοινί, 
χρησιμοποιώντας ένα υλικό επίστρωσης που βοηθά τη ροή του νερού να κατευθύνεται προς το δενδρύλλιο. 
Η νέα έκδοση χωρίς σχοινί μείωσε με αυτό τον τρόπο το κόστος κατασκευής και κατέστησε το Cocoon 100% 
βιοαποικοδομήσιμο (το σχοινί από νάιλον και η κόλλα δεν ήταν πλήρως βιοαποικοδομήσιμα).

Εικόνα 5 -  Παλιά εκδοχή καπακιού/ Νέα 
εκδοχή καπακιού

Εικόνα 6 – Παλιό νάιλον
σχοινί/ Νέα εκδοχή

χωρίς σχοινί

Εικόνα 4 – Παλιά εκδοχή προστατευτικού 
δέντρου/ Νέο προστατευτικό δέντρου και 

νέα εκδοχή καπακιού

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adi-
piscing elit, sed 
diam nonummy 

nibh euis
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4.2 Επιδεικτικές δοκιμές

Χαρακτηρίστηκαν όλες οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, μεταξύ φθινοπώρου και 
χειμώνα 2016/2017. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν δύο (2) δράσεις φύτευσης σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο 
παρακολούθησης που καθορίστηκε στην αρχή του έργου από όλους τους εταίρους. Η εγκατάσταση της 
φυτοκάλυψης πραγματοποιήθηκε μεταξύ της άνοιξης του 2017 και του 2018. Οι κύριες παράμετροι που 
εκτιμήθηκαν ήταν το ποσοστό επιβίωσης, η βιοποικιλότητα, η δομή της βλάστησης, η κατάσταση του 
Cocoon, οι εδαφικές παράμετροι (φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους), η ανάπτυξη 
των ριζών και το απόθεμα άνθρακα στο έδαφος.

Το ποσοστό επιβίωσης προσδιορίστηκε μέσω αξιολόγησης της φυσιολογικής κατάστασης των δέντρων 
(Εικόνα 8). Όπως φαίνεται στο γράφημα της επόμενης σελίδας, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των δέντρων μαρτύρων και των δέντρων με Cocoon. Με την πάροδο δύο (2) ετών, τα δέντρα 
μάρτυρες εμφάνισαν 40% ποσοστό επιβίωσης, ενώ τα δέντρα με Cocoon παρουσίασαν υψηλότερο 
ποσοστό επιβίωσης ίσο με 58%. Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα των τοπικών κλιματικών 
συνθηκών, της ποιότητας των δενδρυλλίων και της εμπειρίας του ατόμου που εγκαθιστά το Cocoon.

Εικόνα 7. Διαφορετικές καταστάσεις υποβάθμισης του Cocoon ύστερα από δύο χρόνια στο πεδίο: αρκετά υποβαθμισμένο 
Cocoon (αριστερά) και Cocoon με ικανότητα συγκράτησης νερού (δεξιά)13
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Παρόλα αυτά, η εφαρμογή του Cocoon παρουσίασε γενικά ικανοποιητικά αποτελέσματα συγκριτικά με τις 
συμβατικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με το ύψος βροχής, και όπως αναμενόταν, 
στις πιο ξηρές περιοχές, το Cocoon αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό απ’ ότι σε πιο υγρές περιοχές.

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του Cocoon προκειμένου να αναλυθούν οι διάφορες εκδόσεις του. To 
καινούριο καπάκι και προστατευτικό, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά από αυτά των παλαιότερων εκδοχών, 
αποτρέπουν την πρόωρη αποδόμηση μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την απώλεια νερού και τις 
καταστροφές των δενδρυλλίων. Επιπλέον, η υποβάθμιση του Cocoon εξαρτάται κυρίως από τις 
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. To Cocoon βιοδιασπάται αρκετά έχοντας παραμείνει 
εγκατεστημένο δύο (2) έτη στις πιο υγρές περιοχές. Σε ημί-ξηρο και ξηρό κλίμα θα μπορούσε κατά την 
ίδια περίοδο να παραμείνει σχεδόν άθικτο, διατηρώντας έτσι την ικανότητά του να συγκεντρώνει το 
βρόχινο, καθώς επίσης, και το νερό απορροής (Εικόνα 7).

Υγιή δέντρα 

Νεκρά δέντρα

Δέντρα που
επηρεάστηκανδυσμενώς

Επηρεασμένα 
δέντρα

Δέντρα που 
αναβλάστησαν

Φυτά με Cocoon Δέντρα μάρτυρες (control)

43% 42%

3%10%

2% 2%

29%

2%

7% 60%

14

42%

3%10%

2% 2%

29%

2%

10%
60%

43%

Εικόνα 8. Κατάσταση των δέντρων
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Όσον αφορά την πλήρη αποκατάσταση των περιοχών, η φυσική αναβλάστηση αποτελείται κατά κύριο 
λόγο από ποώδη βλάστηση, κυρίως αγρωστώδη, ειδικά στις περιοχές με αργυλώδη εδάφη (βαριά 
εδάφη). Τα ξυλώδη είδη φυτών παρουσιάζουν αναβλάστηση και αναπτύσσονται, καλύπτοντας όλο και 
περισσότερη επιφάνεια.

Σύσταση εδάφους
Τα εδάφη των περιοχών φύτευσης είναι σε γενικές γραμμές αλκαλικά (pH>7.1),  με καλή δομή, με 
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων που ελέγχεται κυρίως από το ασβέστιο (Ca) και το μαγνήσιο (Mg), 
ικανότητα συγκράτησης νερού μέτρια προς υψηλή. Κατά την αρχή του έργου (2017), τα εδάφη 
παρουσίασαν χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη (Καλαβρία, Χιχόνα, Αλμερία και Κανάριες Νήσοι), 
καθώς επίσης, και χαμηλή δραστηριότητας φωσφατάσης  (Καταλονία και Πτολεμαΐδα). Λόγω του μικρού 
χρονικού διαστήματος που υπολειπόταν έως το πέρας του έργου, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές 
στα περισσότερα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αυξανόμενες τάσεις στο 
περιεχόμενο του ολικού άνθρακα (C), του αζώτου (Ν) και στις ενζυμικές δραστηριότητες (π.χ. 
φωσφατάση).

Εικόνα 9. Αναβλάστηση των περιοχών που αποκαταστάθηκαν στην Καταλονία 
(αριστερά) και στην Πτολεμαΐδα (δεξιά).
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20 περιοχές
5.438 Cocoons

337ha
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4.3 Δράσειςεπαναληψιμότητας

Aρχικά, η κοινοπραξία είχε εκτιμήσει πως θα οργανώσει δράσεις επαναληψιμότητας της διαδικασίας 
φύτευσης σε έξι (6) περιοχές με 6.000 Cocoons. Το 2016 ενδιαφερόμενοι φορείς επικοινώνησαν με την 
κοινοπραξία εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους  για δράσεις επαναληψιμότητας. Χάρη στη συνεχή ανάπτυξη 
της τεχνολογίας του Cocoon και τη χαμηλή τιμή κόστους λόγω της βελτιωμένης ικανότητας παραγωγής του 
(έργο FTI Cocoon), η κοινοπραξία αποφάσισε να προωθήσει και να επεκτείνει τις δράσεις 
επαναληψιμότητας. Tόσο η εταιρεία Land Life, όσο και η Volterra Ecosystems δεσμεύτηκαν να προσφέρουν 
επιπρόσθετα 1.500 Cocoons και συνολικά περισσότερες από 50 περιοχές στην Ισπανία, την Ιταλία, την 
Ελλάδα και την Πορτογαλία έχουν ενσωματώσει αυτήν την καινοτόμο τεχνική αναδάσωσης/αποκατάστασης.

Οι εταίροι παρήχαν συνολικά περισσότερα από 7.500 Cocoons για δράσεις επαναληψιμότητας. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή και τα βέλτιστα αποτελέσματα στις περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι 
δράσεις αυτές, η εγκατάσταση σχεδόν όλων των Cocoons υποστηρίχθηκε από τους εταίρους. Όπως και στις 
επιδεικτικές δοκιμές, η στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στις 
περισσότερες δράσεις επαναληψιμότητας.

Ισπανία

20 περιοχές
5.438 Cocoons

337ha 15 περιοχές
1.032 Cocoons

44ha

Ιταλία

9 περιοχές
1.000 Cocoons

2,5ha

Ελλάδα

Εικόνα 10: Περιοχές των δράσεων επαναληψιμότητας
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4. Αποτελέσματα

4.1 Βελτιώσεις στην τεχνολογία Cocoon

Βιο-απωθητικό
Το Green Link έχει εξετάσει ποικίλλα είδη απωθητικών ζώων χημικής και φυσικής σύστασης.Το υλικό Trico 
(από τον παραγωγό Kwizda της Αυστρίας) παρουσίασε τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα καθώς παρείχε 
μια διαρκή δυσάρεστη μυρωδιά η οποία αποθάρρυνε τα ζώα να τρώνε τα φύλλα. Το φαινόμενο που 
περιγράφηκε, παρατηρήθηκε σε μερικές από τις περιοχές δοκιμών και δράσεων επαναληψιμότητας. Το υλικό 
είναι δραστικό για μερικούς μήνες, επομένως είναι σημαντικό να εφαρμοστεί το φθινόπωρο στα δέντρα που 
εγκαταστάθηκαν πιο πρόσφατα, καθώς επίσης και στο τέλος της άνοιξης/αρχές καλοκαιριού όπου είναι 
χαμηλότερη η διαθεσιμότητα φυτικής τροφής για τα άγρια ζώα λόγω ξηρασίας.

Προστατευτικό δέντρων και καπάκι υδροδοχείου
Τα παλιά προστατευτικά που δοκιμάστηκαν στο έργο μέχρι το 2016 παρουσίασαν ατέλειες καθώς ήταν 
ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό, 
οδήγησε σε μερική καταστροφή του προστατευτικού, παρεμπόδιση της ανάπτυξης των δέντρων ή πρόωρη 
απώλεια προστατευτικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Το νέο προστατευτικό, το οποίο παρουσιάζει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, εφαρμόστηκε στις εαρινές φυτεύσεις του Green Link το έτος 2017 παρουσιάζοντας 
αξιοσημείωτη βελτίωση όσον αφορά την αντοχή σε ισχυρούς ανέμους και ζώα μικρού μεγέθους. 

Επιπροσθέτως, το καπάκι του Cocoon δεν παρουσίασε υψηλή ανθεκτικότητα και συχνά ράγιζε εξαιτίας  των 
εδαφικών κατακρημνίσεων, της δυνατής βροχής ή των ισχυρών ανέμων. Ως εκ τούτου, η εταιρεία LLC 
πραγματοποίησε ορισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό που χάρισε περαιτέρω δυσκαμψία στο καπάκι μέσω της 
  προσθήκης επιπλέον λωρίδων σε αυτό. Το καινούριο καπάκι επιτρέπει τη συγκέντρωση του νερού της
     βροχής και του νερού απορροής στην κεντρική τρύπα ώστε να παρέχεται στο δενδρύλλιο μεγαλύτερη
        ποσότητα νερού.

5.  Οικονομική ανάλυση

Το Green Link απέδειξε πως τα δέντρα με Cocoon παρουσιάζουν γενικά υψηλότερη απόδοση από τα δέντρα 
που έχουν φυτευτεί με συμβατικές μεθόδους, ειδικά όταν επικρατεί ξηρό κλίμα. Όσον αφορά το κόστος της 
τεχνολογίας, παρά την αρχικά υψηλότερη επένδυση που απαιτείται για το Cocoon, αυτή αντισταθμίζεται 
καθώς τα υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης των δέντρων θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος (κατά 2 φορές) 
ανά δέντρο που επιβιώνει σε σχέση με το κόστος της συμβατικής μεθόδου. Επιπλέον, όταν τα δέντρα που 
έχουν φυτευτεί με το συμβατικό τρόπο αρδεύονται από πηγές απομακρυσμένων περιοχών, το υψηλό 
ποσοστό επιβίωσης των δέντρων εξαλουθεί να είναι πιο δαπανηρό συγκριτικά με αυτό της εφαρμογής της 
τεχνολογίας Cocoon (πχ επιπλέον μεταφορά νερού σε λοφώδεις περιοχές του Green Link στις Κανάριες 
Νήσους). Επιπροσθέτως, τα πρωταρχικά αποτελέσματα του έργου Green Link υποδηλώνουν επίσης πως θα 
επιφέρουν θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. 
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Σύστημα παροχής νερού
Στοχεύοντας στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Cocoon, η εταιρεία LLC προσπάθησε να 
υποκαταστήσει το σχοινί από νάιλον με ίνα Tencel η οποία είναι βιοδιασπώμενη και παρουσιάζει παρόμοια 
συμπεριφορά με αυτή της μεταφοράς του νερού. Επιπροσθέτως, η χρήση σχοινιού απαιτεί επιπλέον χειρισμό 
στη διαδικασία και πρόσθετη χρήση κόλλας ταχείας πήξεως. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου Green Link,  η LLC ανέπτυξε εναλλακτική μέθοδο παραγωγής του Cocoon χωρίς σχοινί, 
χρησιμοποιώντας ένα υλικό επίστρωσης που βοηθά τη ροή του νερού να κατευθύνεται προς το δενδρύλλιο. 
Η νέα έκδοση χωρίς σχοινί μείωσε με αυτό τον τρόπο το κόστος κατασκευής και κατέστησε το Cocoon 100% 
βιοαποικοδομήσιμο (το σχοινί από νάιλον και η κόλλα δεν ήταν πλήρως βιοαποικοδομήσιμα).

Εικόνα 6 – Παλιό νάιλον
σχοινί/ Νέα εκδοχή

χωρίς σχοινί

Ελ Μπρουκ, Καταλονία, Ισπανία
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4.2 Επιδεικτικές δοκιμές

Χαρακτηρίστηκαν όλες οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, μεταξύ φθινοπώρου και 
χειμώνα 2016/2017. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν δύο (2) δράσεις φύτευσης σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο 
παρακολούθησης που καθορίστηκε στην αρχή του έργου από όλους τους εταίρους. Η εγκατάσταση της 
φυτοκάλυψης πραγματοποιήθηκε μεταξύ της άνοιξης του 2017 και του 2018. Οι κύριες παράμετροι που 
εκτιμήθηκαν ήταν το ποσοστό επιβίωσης, η βιοποικιλότητα, η δομή της βλάστησης, η κατάσταση του 
Cocoon, οι εδαφικές παράμετροι (φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους), η ανάπτυξη 
των ριζών και το απόθεμα άνθρακα στο έδαφος.

Το ποσοστό επιβίωσης προσδιορίστηκε μέσω αξιολόγησης της φυσιολογικής κατάστασης των δέντρων 
(Εικόνα 8). Όπως φαίνεται στο γράφημα της επόμενης σελίδας, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των δέντρων μαρτύρων και των δέντρων με Cocoon. Με την πάροδο δύο (2) ετών, τα δέντρα 
μάρτυρες εμφάνισαν 40% ποσοστό επιβίωσης, ενώ τα δέντρα με Cocoon παρουσίασαν υψηλότερο 
ποσοστό επιβίωσης ίσο με 58%. Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα των τοπικών κλιματικών 
συνθηκών, της ποιότητας των δενδρυλλίων και της εμπειρίας του ατόμου που εγκαθιστά το Cocoon.

6.  Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση

Στην αρχή, καθώς και πριν το τέλος του έργου, όλοι οι εταίροι συνεισέφεραν στο να διαπιστωθεί εάν 
η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και η αντίληψη των υπηρεσιών οικοσυστήματος ενισχύθηκε μέσω 
της εκτέλεσης του έργου. Συνολικά, 774 ερωτηματολόγια (35 στα ιταλικά, 119 στα ελληνικά, 620 στα 
ισπανικά) απαντήθηκαν από ενδιαφερόμενους γύρω από τις περιοχές όπου διεξήχθησαν οι δοκιμές. 
Ο γενικός στόχος ήταν να εξετασθεί εάν οι ντόπιοι και οι κάτοικοι αναγνωρίζουν σε αυτό ποικίλα 
οφέλη για τον άθρωπο (πχ υπηρεσίες οικοσυστήματος) ύστερα από τη φύτευση δέντρων σε όλες τις 
περιοχές του Green Link. Βάσει των ακόλουθων πέντε (5) ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε 
αξιολόγηση της κοινωνικής αντίληψης:

• Αλλαγή στην αντίληψη της ικανότητας κάθε 
περιοχής να παρέχει υπηρεσίες 
οικοσυστήματος;

• Ποιά θεωρείται ως η πιο σημαντική αλλαγή 
στις υπηρεσίες οικοσυστήματος;

• Μεταβολή της αντίληψης σχετικά με την 
ευπάθεια του οικοσυστήματος μέσω της 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών;

• Αλλαγή στο επίπεδο ευημερίας των ατόμων 
που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος;

• Ποιά καλλιέργεια χαρακτηρίζεται από τους 
κατοίκους των περιοχών ως εκείνη που 
συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα;19

Ptolemais

Αλλαγή στη συμπεριφορά των περιφερειών να
παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήματος στον πληθυσμό
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Κοινωνική έρευνα πριν τη φύτευση Κοινωνική έρευνα ύστερα από τη φύτευση

Συνολικά, διαπιστώθηκε βελτίωση της ικανότητας κάθε περιοχής να παρέχει υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, θεωρώντας τη γεωργική παραγωγή ως τη σημαντικότερη υπηρεσία, όπως και τη 
ρύθμιση του κλίματος και την παροχή νερού, ως τις υπηρεσίες που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή 
λόγω της ευπάθειάς τους. Αυτή η γενική θετική αντίληψη καθιστά την ψυχική ευεξία ως το πιο 
σημαντικό συστατικό της ευημερίας.

Η καλλιέργεια που χαρακτηρίστηκε ως η πιο ωφέλιμη για τους κατοίκους των περιοχών και την 
ευημερία τους, πιθανώς λόγω της μακροχρόνιας εφαρμογής σε όλες τις ξηρές περιοχές της 
Μεσογείου, ήταν η ελιά (μια κοινή ποικιλία και μια ενδημική από τις Κανάριες Νήσους), την οποία 
ακολούθησαν η αμυγδαλιά και η μακεδονική δρυς. 
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Όσον αφορά την πλήρη αποκατάσταση των περιοχών, η φυσική αναβλάστηση αποτελείται κατά κύριο 
λόγο από ποώδη βλάστηση, κυρίως αγρωστώδη, ειδικά στις περιοχές με αργυλώδη εδάφη (βαριά 
εδάφη). Τα ξυλώδη είδη φυτών παρουσιάζουν αναβλάστηση και αναπτύσσονται, καλύπτοντας όλο και 
περισσότερη επιφάνεια.

Σύσταση εδάφους
Τα εδάφη των περιοχών φύτευσης είναι σε γενικές γραμμές αλκαλικά (pH>7.1),  με καλή δομή, με 
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων που ελέγχεται κυρίως από το ασβέστιο (Ca) και το μαγνήσιο (Mg), 
ικανότητα συγκράτησης νερού μέτρια προς υψηλή. Κατά την αρχή του έργου (2017), τα εδάφη 
παρουσίασαν χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη (Καλαβρία, Χιχόνα, Αλμερία και Κανάριες Νήσοι), 
καθώς επίσης, και χαμηλή δραστηριότητας φωσφατάσης  (Καταλονία και Πτολεμαΐδα). Λόγω του μικρού 
χρονικού διαστήματος που υπολειπόταν έως το πέρας του έργου, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές 
στα περισσότερα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αυξανόμενες τάσεις στο 
περιεχόμενο του ολικού άνθρακα (C), του αζώτου (Ν) και στις ενζυμικές δραστηριότητες (π.χ. 
φωσφατάση).

7. Η διείσδυση στην αγορά

Χάρη στην επιτυχημένη εφαρμογή του Cocoon και του υψηλού ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης 
(βλέπε Διάδοση αποτελεσμάτων), ενδιαφερόμενες εταιρείες προσέγγισαν την κοινοπραξία με αιτήματα 
για έργα αναδάσωσης. Συγκεκριμένα, ορισμένες εταιρείες προσελκύονται από την ιδέα της αναδάσωσης 
ως μέσο αντιστάθμισης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ άλλες παρακινούνται από την 
ιδεά αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα μετά από μια δασική πυρκαγιά. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες της γης (συχνά πρόκειται για δημόσιες αρχές με περιορισμένο 
προϋπολογισμό δασικών υπηρεσιών) προθυμοποιούνται να δεσμεύσουν τη γη τους σε τέτοιου είδους 
έργα. Αυτή η ιδέα υλοποιήθηκε στην Matamorisca (Castillay León, Ισπανία) την άνοιξη του έτους 2018 
όπου η Leaseplan, ολλανδική εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνέβαλε σε ένα έργο αναδάσωσης 
25 εκταρίων που περιελάμβανε 1.000 Cocoons. H επιτυχημένη διεξαγωγή του έργου αυτού, άνοιξε το 
δρόμο για έργα υψηλότερης κλίμακας (Burgos 100 ha, Fontecha 50 ha κλπ), που περιελάμβαναν 
αποκλειστικά Cocoons τα οποία εγκαταστάθηκαν σε πιο κρίσιμες περιοχές του εδάφους (πχ πλαγιές, 
διαβρωμένες περιοχές).

Χάρη στο Green Link και την αυξανόμενη ζήτηση σε έργα αντιστάθμισης του ανθρακικού 
αποτυπώματος και αποκατάστασης της φύσης, οι εταιρείες Land Life και Volterra  Ecosystems έγιναν 
ηγέτες στον τομέα της αναδάσωσης στην Ισπανία καλλιεργώντας 500 εκτάρια από το χειμώνα του 2019 
εώς και την  άνοιξη του 2020. Όσον αφορά τη χειμερινή περίοδο του 2020, και οι δύο εταιρείες 
αναμένεται να αποκαταστήσουν συνολικά 1.500 εκτάρια στην Ισπανία και την Πορτογαλία, τα οποία 
αντιστοιχούν σε 1,5 εκατομύρια δέντρα που θα δεσμεύσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους 300.000 
τόνους CO2eq. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν πωλήσεις περίπου 3εκ. € και τουλάχιστον 10 
        νέες μόνιμες και 100 προσωρινές θέσεις εργασίας.
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LLC/ Φύτευση της Volterra στο Fresno de Rodilla, Ισπανία
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8.  Διάδοση αποτελεσμάτων

Οι εταίροι του έργου κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια στην επικοινωνία, στις δραστηριότητες 
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου για την ευαισθητοποίηση της αποκατάστασης 
υποβαθμισμένων εδαφών στις μεσογειακές χώρες και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες μέσω του προγράμματος LIFE. Συνολικά, το έργο 
είχε ως αντίκτυπο τα εξής:

 • Προσέλκυσε σχεδόν 15.000 χρήστες από όλο τον κόσμο μέσω της ιστοσελίδας του.

 • 10 Παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια που αφορούσαν θέματα όπως: Αποκατάσταση 
    εδαφών, στρατηγικές για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και αναδάσωση.

 • Περισσότερες από 40 εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών 
    αρχών, των σχολείων, των πανεπιστημίων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα.

 • 2 Τεχνικά σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν πάνω από 100 δημόσιοι φορείς, γεωπόνοι, δασολόγοι, 
    εθελοντές και ερευνητές.
 
 • Διεθνή αναγνώριση με περισσότερα από 157 δημοσιευμένα άρθρα (τα 80 ήταν σχετικά με την 
    εκδήλωση του COP25) σε έξι (6) γλώσσες.
 
 • Τα βίντεο του έργου ξεπέρασαν τις 1.200 προβολές.
 
 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και επαφές με περισσότερα από 14 έργα του προγράμματος LIFE.
 
  • Ένα τελικό συνέδριο το οποίο συγκέντρωσε 85 συμμετέχοντες23
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Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 140 άτομα, από τα οποία ξεχώρισαν τα παιδιά όπου 
φύτεψαν περίπου 1.000 δέντρα. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε ο κ. Gonzalo Muñoz, 
πρωτοπόρος της κλιματικής δράσης του COP25, έδωσε συμβολικό πιστοποιητικό στον José de la 
Uz, δήμαρχο της Las Rozas, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση των 200 τόνων CO2 στα επόμενα 40 
χρόνια. Επιπροσθέτως, παραβρέθηκαν και διευθυντές ΜΚΟ, καθώς και μέλη της αντιπροσωπείας.  . 

Μεταξύ των εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και των δράσεων επαναληψιμότητας που 
διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, το έργο Green Link είχε το προνόμιο να φιλοξενήσει την 
επίσημη εκδήλωση φύτευσης COP25  το Δεκέμβριο του 2019. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε 
στο Las Rozas της Μαδρίτης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ως μέρος της εκστρατείας #6D.
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9. Συμπεράσματα

• Χρήση της τεχνολογίας Cocoon ως απαραίτητο 
εργαλείο για την επίτευξη ποσοστού επιβίωσης 
85% σε υποβαθμισμένα εδάφη.

• Επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στο 
σχεδιασμό του προστατευτικού και του 
καπακιού και αξιοσημείωτη εξοικονόμηση 
λόγω της νέας εκδοχής Cocoon χωρίς σχοινί.

• Μείωση του κόστους ανά δέντρο που επιβίωσε 
έως 80% συγκριτικά με τη συμβατική μέθοδο 
φύτευσης σε υποβαθμισμένα εδάφη.

• Το έργο θα συμβάλλει στην αποθήκευση πάνω από 5.600 τόνους CO2 μέσω των περισσότερων 
από 28.000 φυτευμένων δέντρων στο πλαίσιο του έργου στα επόμενα 40 χρόνια.

• Η ευαισθητοποίηση διάφορων φορέων σχετικά με τη σημασία των υπηρεσιών οικοσυστήματος 
και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

• Επίτευξη μαζικών δράσεων επαναληψιμότητας σε 4 διαφορετικές χώρες, σε περισσότερες από 50 
περιοχές όπου φυτεύτηκαν πάνω από 7.500 δέντρα με Cocoon, αλλά και χιλιάδες άλλα χωρίς την
       εφαρμογή αυτού.
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10. Μετά το LIFE 

Δεδομένης της επιτυχίας του έργου, έχουν ήδη προγραμματιστεί αρκετές δραστηριότητες οι οποίες θα 
συνεχίσουν να μεταδίδουν τη στρατηγική που έχει αναπτυχθεί.

• Φύτευση σε συνεργασία με δημόσιους φορείς που προσπαθούν να εντάξουν το Cocoon ως εργαλείο 
για εφαρμογή σε δημόσια έργα (αποκατάσταση οδικών πλαγιών, βιομηχανικών πεδίων, λατομείων κλπ)

• Φύτευση στο Ελ Μπρουκ με τη συμμετοχή 90 μαθητών ηλικίας μεταξύ 9-10 ετών του σχολείου Infant 
Jesús της Βαρκελώνης. Αναμένεται να εγκατασταθούν 300 Cocoon στις 2 Απριλίου 2020 στην έκταση 
του Salvador Figueras (συμμετέχει στις δράσεις επαναληψιμότητας του έργου)

• Η LLC θα παρουσιάσει την τεχνολογία Cocoon κατά την εκδήλωση 
“Open Doors Day of the European Commission” στις Βρυξέλλες 
στις 9 Μαϊου 2020.

• Παρουσίαση του Cocoon σε τεχνικά σεμινάρια σε συνεργασία με 
ΜΚΟ (Riudarenes, Fundació Emys).

• Παρουσίαση του Cocoon σε διεθνή συνέδρια από την CREAF
(SER Europe, Alicante; Quarry Alive, Βρυξέλλες).

• Ένα βίντεο για την προώθηση του Cocoon θα δημιουργηθεί από CREAF

• Φύτευση στην Estany de Sils (Girona) σε συνεργασία με το Fundació Emys
το 2020. Αναμένεται να εγκατασταθούν 330 Cocoons για αποκατάσταση του 
δάσους περιμετρικά του ποταμού.
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11. To πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ το οποίο 
υποστηρίζει έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης  σε χώρες της 
ΕΕ καθώς και σε προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Το LIFE έχει 
συγχρηματοδοτήσει από το 1991, 4.600 έργα κατά προσέγγιση, 
συνεισφέροντας περίπου 6 δις. € για την προστασία του περιβάλλοντος.                               

http://ec.europa.eu/environment/life/ 

LIFE15 CCA/ES/000125 THE GREEN LINK 

Αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών της Μεσογείου μέσω της εφαρμογής καινοτόμου 
μεθόδου φύτευσης δέντρων με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFE.

Συνολικός προϋπολογισμός  2.891.702,00 €
Συνεισφορά ΕΕ 1.725.719,00 €

Διάρκεια 01/07/2016 – 31/03/2020

Ιστότοπος http://thegreenlink.eu  
Επικοινωνία kourkoumpas@certh.gr, grammelis@certh.gr, isfta@certh.gr 
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11. To πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ το οποίο 
υποστηρίζει έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης  σε χώρες της 
ΕΕ καθώς και σε προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Το LIFE έχει 
συγχρηματοδοτήσει από το 1991, 4.600 έργα κατά προσέγγιση, 
συνεισφέροντας περίπου 6 δις. € για την προστασία του περιβάλλοντος.                               

http://ec.europa.eu/environment/life/ 

Tous, Valencia, Spain 

28

Tous, Βαλένθια, Ισπανία

Η συνεισφορά του LIFE THE GREEN LINK στην Ευρωπαϊκή Πολιτική

Το European Green Deal Αναπτύσσει συνέργειες με κύριες «πράσινες» πολιτικές, από το 
φιλόδοξο ποσοστό μείωσης των εκπομπών έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την πρωτοπορία 

της καινοτομίας έχοντας ως στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

EU Forest Strategy Εφαρμογή πολυδιάστατου σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης της δασοκομίας το 
οποίο, μεταξύ άλλων, συνδέει τους αγροτικούς πληθυσμούς με τις δασικές περιοχές.

EU Biodiversity Strategy Βελτιωμένη προστασία οικοσυστημάτων, καλύτερη χρήση των 
«πράσινων» υποδομών και υποστήριξη των δράσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
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12. Εταίροι του έργου

CREAF (Ερευνητικο Ινστιτούτο): Γενικός συντονισμός του έργου. 
Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός. Πραγματοποίηση δοκιμών 
στην Καταλονία. Παρακολούθηση και έλεγχος των υπόγειων μετρήσεων.  

Bioploplar s.r.l. (Ιδιωτική εταιρεία): Τεχνική υποστήριξη. 
Πραγματοποίηση δοκιμών στην Calabria, Ιταλία.

ΕΚΕΤΑ (Ερευνητικό Ινστιτούτο): Τεχνική υποστήριξη. 
Πραγματοποίηση δοκιμών στην Ελλάδα. Αξιολόγηση οργανικού 
άνθρακα και της προσθήκης μυκόρριζας.

Cabildo de Gran Canaria (Τοπική Κυβέρνηση): Τεχνική υποστήριξη. 

GESPLAN (Ιδιωτική εταιρεία): Τεχνική υποστήριξη. Πραγματοποίηση 
δοκιμών στις Κανάριες Νήσους, Ισπανία.
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CSIC-CIDE: Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Πραγματοποίηση 
δοκιμών στη Βαλένθια. Παρακολούθηση και έλεγχος των υπόγειων 
μετρήσεων (εδαφολογικές αναλύσεις).

Land Life Company (Ιδιωτική εταιρεία): Τεχνική υποστήριξη και 
ανάπτυξη της τεχνολογίας Cocoon. Υποστήριξη και πραγματοποίηση 
των δοκιμών στη Βαλένθια, Ισπανία. Αξιολόγηση του κόστους φύτευσης 
και του ποσοστού εξοικονόμησης.

University of Almeria – CAESCG (Πανεπιστήμιο): Τεχνική και 
επιστημονική υποστήριξη. Πραγματοποίηση δοκιμών στην Αλμερία, 
Ισπανία. Αξιολόγηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και προτάσεις 
πολιτικής.

Van Leijen (Ιδιωτική εταιρεία): Συντονισμός διαχειριστικών και 
οικονομικών θεμάτων του έργου.

Volterra (Ιδιωτική εταιρεία): Τεχνική υποστήριξη. Αξιολόγηση 
φυτοκάλυψης και προσθήκης μυκόρριζας. Διεξαγωγή δοκιμών στην 
Καταλονία. Συντονισμός διάδοσης αποτελεσμάτων.
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