
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗ 
 

Σκοπός του αειφόρου σχεδιασμού μιας πόλης με βάση τις 

αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και 

λειτουργικού κοινωνικού περιβάλλοντος τόσο για τους 

κατοίκους, τους εργαζόμενους όσο και τους δυνητικούς 

επισκέπτες, που θα προσφέρει καλή ποιότητα ζωής και 

άνθηση της τοπικής οικονομίας με επίκεντρο την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ο σχεδιασμός 

που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και 

των φυσικών πόρων. Αφορά τον έλεγχο των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων με σκοπό το σχεδιασμό 

χώρων που να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης. 

 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: είναι οι δρόμοι, οι πλατείες, 

τα πάρκα που με τη μορφή τους, τις αναλογίες τους και σε 

συνδυασμό με τα κτίρια που τα περιβάλλουν, συνθέτουν 

την εικόνα της πόλης και φυσικά όλοι έχουν δυνατότητα 

προσπέλασης σε αυτούς.  

 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: αφορά τη μακροπρόθεσμη παράταση μιας 

διαδικασίας  στο μέλλον. Δεν είναι συγκεκριμένη, 

παγιωμένη ιδέα, αλλά μια εξελικτική πορεία. Βασικό της 

στοιχείο είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής αγαθών και 

φυσικών πόρων.  

 



Σε ότι έχει να κάνει με τον αστικό σχεδιασμό και την 
ενέργεια, βιωσιμότητα σημαίνει ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα έτσι ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές μεταβολές χωρίς να επηρεάζουν τη δομική 

ακεραιότητα των κτιρίων. 

 

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: οι πλατείες βρίσκονται στο κέντρο της 

πόλης, ήταν χώρος συγκέντρωσης των ‘πολιτών’. 

Αποτέλεσε σύμβολο ελεύθερης έκφρασης και 
διακίνησης ιδεών και αγαθών. 
 
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΗ: η πλατεία-αγορά-forum αποτελεί 

διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο και οι λειτουργίες της 

προσανατολίζονται περισσότερο στο θέαμα παρά στη 

συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες. 

 
ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: η πλατεία αναπτύσσεται χωρίς σχεδιασμό 

και ορίζεται ως πεδίο έκφρασης δύναμης και κοινωνικής 

επιρροής των φατριών και της εκκλησίας. Επίσης εκεί 

λαμβάνει χώρα το ‘παζάρι’, ανταλλάσσονται είδη πρώτης 

ανάγκης και διαδραματίζεται καθημερινά η αστική 

επαφή. 

 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: ο αστικός χώρος σχεδιαζόταν έτσι ώστε να 

αποτελεί το κέντρο του δημόσιου βίου. Οι πλατείες 



παύουν να είναι αυτοτελή σύνολα αλλά στάσεις σε μια 
ολοκληρωμένη πορεία. 

 
1ο μισό 20ου ΑΙΩΝΑ: η πλατεία αποκτά μνημειακές 
διαστάσεις, προκειμένου να αποτελέσει χώρο επίδειξης 

στρατιωτικής δύναμης, όπου υπάρχει ολοκληρωτικό 

καθεστώς.  

 

Ο αστικός δημόσιος χώρος είναι δημιούργημα της 
κοινωνίας που τον διαμόρφωσε και τον χρησιμοποιεί, 
αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα την ίδια. Ο σχεδιασμός 
των αστικών δημόσιων χώρων αποκαλύπτει τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας, τη σχέση 
των ανθρώπων μεταξύ τους, τις μορφές εξουσίας, τη 
σχέση της κοινωνίας με το φυσικό και το δομημένο 
περιβάλλον αλλά και τις αισθητικές της βάσεις.  
 

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Σήμερα ο σύγχρονος σχεδιασμός έχει να αντιμετωπίσει 

νέα προβλήματα όσον αφορά τους αστικούς δημόσιους 

χώρους. Τα νέα δεδομένα σημαίνουν νέα χαρακτηριστικά 
της κοινωνίας.  

 

Η εικόνα της πόλης αντικατοπτρίζει την εικόνα της 
παγκόσμιας) κοινωνίας: οι άνθρωποι δεν έχουν 
ουσιαστική επαφή μεταξύ τους. Η καθημερινή τους 
εμπειρία σε σχέση με την πόλη δεν αφορά τους δρόμους 
της αλλά το εσωτερικό του αυτοκινήτου τους. Και ακόμα 



περισσότερο αντικατοπτρίζεται η σχέση των ανθρώπων 
και της κοινωνίας με το περιβάλλον. Στις σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις δεν υπάρχει ίχνος φύσης και επιπλέον η 
οικιστική ανάπτυξη καταπατά την ύπαιθρο αφού αυτό 
που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες σήμερα είναι η 
επέκταση, η οικονομική ανάπτυξη, η 
ανταγωνιστικότητα.  
 

Μετά την αποτυχία των «συμπαγών» πόλεων, το μοντέλο 

που μας υπόσχεται αειφόρο δόμηση και ανάπτυξη και 

καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι το 

μοντέλο των οικισμών υψηλής πυκνότητας και μικτής 
χρήσης γης. Η μικτή χρήση γης αποσκοπεί στην καλύτερη 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εγγύτητας, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες μετακινήσεων μεταξύ 

κατοικίας, καταστημάτων και τόπου εργασίας. Επίσης, 

τίθεται πολύ έντονα το θέμα του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό 

και η υιοθέτηση των αρχών του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού κρίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 

Α) Αστικό περιβάλλον 
 
Γενικότερα το περιβάλλον μπορούμε να το χωρίσουμε σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 



1) Στο φυσικό περιβάλλον, όπου εμπεριέχονται όλοι οι 

φυσικοί σχηματισμοί καθώς και οι κλιματολογικές 

συνθήκες κατά τόπους. 

 

2) Στο ανθρωπογενές περιβάλλον όπου εμπεριέχονται 

όλες οι επεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον και οι κλιματολογικές διαφορές που 

παρουσιάζει από το φυσικό, δηλαδή το λεγόμενο 

δομημένο ή αστικό περιβάλλον. 

 

Το ενδιαφέρον των μελετητών στρέφεται στο αστικό 

περιβάλλον καθώς είναι το πεδίο δράσης τους. Οι 

μεγαλύτερες διαφορές εμφανίζονται στο επίπεδο της 

πόλης αφού οι μικροί οικισμοί δεν μπορούν να αλλάξουν 

το μεσοκλίμα της περιοχής που βρίσκονται. 

 

Για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές του αστικού 

περιβάλλοντος σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον αξίζει 

να αναφερθούν μερικά χαρακτηριστικά στατιστικά: η 

μέση ετήσια θερμοκρασία στις πόλεις είναι κατά 1-3°C 

υψηλότερη από την ύπαιθρο, η μέση σχετική υγρασία 

κατά 8% υψηλότερη το καλοκαίρι και κατά 2% 

χαμηλότερη το χειμώνα ενώ η ταχύτητα του ανέμου είναι 

έως 30% μειωμένη από την ύπαιθρο και οι νηνεμίες 

αυξημένες έως 20%. Αν σε αυτά τα δεδομένα 

προσθέσουμε και τους ρυπογόνους παράγοντες που εκτός 

της συμβολής τους στην αύξηση της θερμοκρασίας 

συμβάλουν στην αίσθηση της δυσφορίας της 

ατμόσφαιρας τότε μπορούμε να έχουμε μία γενική εικόνα 



της διαφοράς του κλίματος μίας πόλης σε σχέση με την 

ύπαιθρο. 

  

Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο αστικός 

σχεδιασμός για τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος :  

 

• Η πυκνότητα και το σύστημα δόμησης.  

• Η γεωμετρία των αστικών χαράδρων (street canyon 
effect).  

• Οι ιδιότητες των εξωτερικών επιφανειών 

(ανακλαστικότητα, θερμοχωρητικότητα, 

απορροφητικότητα).  

• Η έλλειψη υπαίθριων (και ημιυπαίθριων) χώρων και 

ειδικότερα ένα οργανωμένο δίκτυο αυτών.  

• Η έλλειψη πράσινων και υδάτινων επιφανειών.  

• Η δυσκολία αερισμού και δροσισμού του αστικού 

ιστού της πόλης.  

• Η έκλυση ρύπων και η κατανάλωση των φυσικών 

πόρων από μεγάλη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

• Η ρύπανση του αέρα και η ηχορύπανση.  

• Η αύξηση της θερμοκρασίας στον αστικό ιστό της 

πόλης (heat island effect).  

  

Αστικό μικροκλίμα 
 

Τα αστικά μικροκλίματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα 

εξαιτίας του αριθμού και της ποικιλίας των παραγόντων 

που παρεμβαίνουν σε αυτά. Έτσι εκτός από το τοπικό 



περιβάλλον που καθορίζει την ηλιακή ακτινοβολία, τη 

θερμοκρασία και τις συνθήκες ανέμου, καθώς και την 

τοπογραφική διαμόρφωση, παράγοντες που κατά κύριο 

λόγω είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι για κάθε περιοχή, 

το αστικό μικροκλίμα διαμορφώνεται από πολλούς 

παράγοντες που καθορίζονται από την δομή της πόλης. Οι 

κυριότεροι εξ’ αυτών είναι η πυκνότητα της δόμησης, η 

έλλειψη χώρων πρασίνου, η αυξημένη παραγωγή ρύπων 

και η απορριπτόμενη θερμότητα από τις ανθρωπογενής 

δραστηριότητες. Επίσης ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας είναι τα δομικά υλικά και οι τελικές 

επιφάνειες των κτιρίων και των οριζόντιων επιφανειών. 

 
Περιβαλλοντικά προβλήματα 

 
1) Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας  (urban 
heat island effect) 
 
Ως αστική θερμική νησίδα χαρακτηρίζεται μια αστική 

περιοχή όπου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την 

θερμοκρασία των περιοχών που την περιβάλουν. Η 

εμπειρία μας δείχνει ότι σε μία μεγαλύτερη πόλη οι 

θερμοκρασίες τους θερινούς μήνες είναι υψηλότερες σε 

σχέση με μικρότερες πόλεις καθώς και σε σχέση με τα 

χωριά.  

 



 
 

Η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για δροσισμό 

και κλιματισμό αυξάνει και την παραγωγή διοξειδίου του 

άνθρακα και άλλων ρύπων. Έτσι η θερμοκρασία του αέρα 

σε πυκνά δομημένες περιοχές είναι συνήθως υψηλότερη 

από την θερμοκρασία σε περιαστικές περιοχές. Το 

φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας παρατηρείται σε 

όλες τις πόλεις και είναι μάλλον η πιο έκδηλη από τις 

επιπτώσεις που προκαλεί η αστικοποίηση. Εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις γενικότερες κλιματικές συνθήκες 

της περιοχής που βρίσκεται η πόλη καθώς και το 

ανάγλυφο της περιοχής, για το λόγο αυτό παρουσιάζει και 

συνεχείς μεταβολές στον χρόνο και στον χώρο. Η αύξηση 

της θερμοκρασίας είναι αποτέλεσμα ενός θερμικού 

πλεονάσματος, που προκαλεί διαταραχή στον θερμικό 

ισοζύγιο των πόλεων. Οι κύριοι παράγοντες που 

συνεισφέρουν στην εμφάνιση του φαινομένου της 

αστικής θερμικής νησίδας είναι: 

 



Α) Η γεωμετρία των κτιρίων και των αστικών δρόμων είναι 

υπαίτια για τον εγκλωβισμό μεγάλου μέρους της 

ενέργειας που απορροφούν αλλά και εκπέμπουν. Οι 

συνεχείς ανακλάσεις που γίνονται παγιδεύουν την 

ακτινοβολία και δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, έτσι 

αυξάνετε το θερμικό πλεόνασμα του συνόλου των 

επιφανειών και άρα η θερμοκρασία τους. 

 

Β) Λόγω των οπτικών και θερμικών ιδιοτήτων πολλών 

υλικών, απορροφάται από αυτά μεγάλο μέρος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και επανακτινοβολείται σαν 

θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της θερμοκρασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της 

ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύχτας.  

 

Γ) Η απορριπτόμενη θερμότητα από τις ποικίλες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι ο δεύτερος 

σημαντικός παράγοντας. Οι δραστηριότητες αυτές 

απαιτούν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο 

δροσισμός, κλιματισμός, φωτισμός, καύσεις καυσίμων 

από αυτοκίνητα και σταθερές πηγές. Η κατανάλωση αυτή 

παράγει μεγάλα ποσά ενέργειας τα οποία αποβάλλονται 

στο άμεσο περιβάλλον και έτσι συμβάλουν και αυτές στην 

αύξηση του θερμικού πλεονάσματος. 

 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό πολλών πόλεων είναι η 
έλλειψη χώρων πρασίνου και επιφανειών νερού. Αυτό 
έχει διπλή σημασία για το μικροκλίμα των περιοχών της 
πόλης καθώς οι επιφάνειες πρασίνου και νερού 



απορροφούν μεγάλα ποσά ενέργειας μειώνοντας έτσι τη 
θερμοκρασία του αέρα, ενώ ταυτόχρονα η 
ακτινοβολούμενη ενέργεια είναι μικρότερη και 
βραδύτερη έτσι διατηρούν χαμηλά την θερμοκρασία του 
άμεσου περιβάλλοντός τους. Ταυτόχρονα μέσω της 
διαπνοής αυξάνεται η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας 
και έτσι μειώνει την αισθητή θερμοκρασία. Λειτουργούν 
δηλαδή σαν ρυθμιστές της θερμοκρασίας και της 
υγρασίας στην πόλη. Αξίζει να αναφερθεί για 
παράδειγμα ότι η (μέση μέγιστη) επιφανειακή 
θερμοκρασία που αναπτύσσει η χλόη είναι 38 °C ενώ η 
άσφαλτος 61 °C. Κατά μέσο όρο ένα δέντρο μεγάλου 
μεγέθους εξατμίζει περίπου 1460 κιλά νερού σε μία 
μέρα με ηλιοφάνεια που ισοδυναμεί με 870 MJ 
ψυκτικής χωρητικότητας. Τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν 
να γίνουν κατανοητά με την αίσθηση που έχουμε όταν 
μπαίνουμε σε ένα πάρκο από έναν δρόμο τους 
καλοκαιρινούς μήνες, η αισθητή θερμοκρασία είναι 
κατά πολύ χαμηλότερη. 

 

2) Το φαινόμενο της αστικής χαράδρας (street canyon 
effect) 
 

Ένας βασικός παράγοντας στην κλιματολογία μιας 

περιοχής είναι και ο άνεμος (ένταση και σε διεύθυνση). 

Τα δομικά υλικά και οι επιφάνειες των κτιρίων 

επηρεάζουν τους ανέμους. Οι συμπαγείς όγκοι των 

κτιρίων μειώνουν την μέση ταχύτητα του ανέμου και 

δημιουργούν στροβίλους. Η μείωση της ταχύτητας 



περιορίζει τον αερισμό και τον δροσισμό των πόλεων και 

οι στρόβιλοι τις συνθήκες θερμικής άνεσης στο άμεσο 

αστικό περιβάλλον, ενώ συμβάλλουν και στην παγίδευση 

των ρύπων. Ένα ξεκάθαρα φυσικό φαινόμενο είναι η 

αύξηση της έντασης του ανέμου σε χαράδρες και 

φαράγγια. Στις πόλεις οι συμπαγείς όγκοι που 

διαμορφώνουν τις πλευρές οδικών αξόνων λειτουργεί με 

τον ίδιο μηχανισμό, έτσι η ένταση του ανέμου σε 

μεγάλους οδικούς άξονες είναι ισχυρή, ταυτόχρονα οι 

θερμοκρασίες που αναπτύσσουν οι κατακόρυφες όψεις 

των κτιρίων μεταβάλλουν την στρωμάτωση των 

θερμοκρασιών στους δρόμους που περιβάλλουν και 

διαφοροποιούν τα ανεμολογικά δεδομένα της περιοχής 

που βρίσκεται η πόλη. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

φαινόμενο της αστικής χαράδρας.  

 

Με τον όρο «αστική χαράδρα» περιγράφεται ένας δρόμος 

με υψηλή πυκνότητα οδικής κυκλοφορίας και με 

χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να περιορίζεται σημαντικά η 

αραίωση των ρύπων από την παρουσία κτιρίων, με άμεση 

συνέπεια τη δημιουργία σημείου αιχμής συγκεντρώσεων 

ρύπων. Το φαινόμενο της αστικής χαράδρας 

παρουσιάζεται σε δρόμους με σχετικά μικρό πλάτος, όπου 

κατά μήκος και των δυο πλευρών του υπάρχουν κτίρια με 

ύψος συγκρίσιμο με το πλάτος του δρόμου ή μεγαλύτερο 

από αυτό. Στο εσωτερικό μιας αστικής χαράδρας, και 

κυρίως όταν η διεύθυνση του ανέμου είναι κάθετη στη 

διεύθυνση του δρόμου, δημιουργείται ανακυκλοφορία 

του ανέμου ανάμεσα στις δυο πλευρές του δρόμου, με 



αποτέλεσμα να παγιδεύονται οι ρύποι σε αυτόν και να 

αυξάνουν οι συγκεντρώσεις τους μέσα σε αυτήν. Το 

φαινόμενο αυτό αφορά κυρίως στους πρωτογενείς 

ρύπους, καθώς δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν οι 

χημικές αντιδράσεις που απαιτούνται για τη μετατροπή 

τους.  

 

 

 
 

Στο δομημένο αστικό περιβάλλον η πυκνότητα της 

κυκλοφορίας είναι μεγαλύτερη και οι συγκεντρώσεις των 

αερίων από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων είναι σε 

υψηλότερα επίπεδα από ότι στις περιαστικές ή στις 



αγροτικές περιοχές. Κατά συνέπεια η έκθεση του 

πληθυσμού σε αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων είναι 

εντεταμένη  στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και 

καθώς τα νομοθετημένα όρια ποιότητας αέρα για την 

προστασία της υγείας ισχύουν παντού, ιδιαίτερη σημασία 

αποκτά η μελέτη των συγκεντρώσεων σε επίπεδο δρόμου, 

στις λεγόμενες «αστικές χαράδρες» που αποτελούν τα 

κύρια σημεία αιχμής των αστικών περιοχών. 

 

 

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

• Τα αυτοκίνητα και οι συνεχείς επεκτάσεις έχουν 

οδηγήσει στη χωροθέτηση όλο και περισσότερων 

χρήσεων σε περιαστικές περιοχές.  

• Οι καθημερινές μετακινήσεις των περισσότερων 

κατοίκων της πόλης δεν περιλαμβάνουν την πόλη, 

άρα και τους δημόσιους χώρους της. Χάνεται η αξία 

του υπαίθριου αστικού χώρου ως πέρασμα, ως 

διαδρομή αλλά χάνεται και οποιαδήποτε μορφή 

κοινωνικής επαφής.  

• Ακόμα και στην πόλη οι δρόμοι είναι για την κίνηση 

των αυτοκινήτων, ενώ τα πεζοδρόμια χρησιμεύουν 

για τη στάθμευση των αυτοκινήτων.  

• Νέες αγορές: Οι αγορές σταδιακά αποκεντρώνονται, 

οι εμπορικές χρήσεις εγκαταλείπουν τους δημόσιους 

χώρους της πόλης και αυτό συνεπάγεται την 

απαξίωσή τους.  

 



Προαστϊοποίηση -> τα κέντρα των πόλεων 
εγκαταλείπονται μαζικά. Μαζί με την απαξίωση των 
περιοχών κατοικίας, των χρήσεων, των υπηρεσιών, 
απαξιώνονται και οι δημόσιοι χώροι της πόλης. Εκτός 
από απαξίωση όμως, η σταδιακή εγκατάλειψη των 
αστικών δημόσιων χώρων οδηγεί σε ταυτόχρονη αύξηση 
της εγκληματικότητας.  
 
Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ όσον αφορά τον αστικό 

δημόσιο χώρο πρέπει να έχει τις εξής αρχές: 
 

• Να διατηρεί την ταυτότητα και τον χαρακτήρα του 

χώρου.  

• Να είναι περιβαλλοντικά φιλικός προς την υπόλοιπη 

πόλη αλλά και να δημιουργεί νέες συνδέσεις με την 

γειτονιά.  

• Να υπάρχει ιεραρχία στους δρόμους και ένα εύκολο 

σύστημα μετακινήσεων: μέσα μεταφοράς και 

ιδιωτικά μέσα, δίκτυο για πεζούς και ποδήλατα.  

• Να συνδυάζει ξεχωριστά και καθαρά δημόσιους με 

ιδιωτικούς χώρους και κλειστούς με υπαίθριους και 

ημιυπαίθριους χώρους.  

• Να προσελκύει τη δημόσια ζωή.  
• Να αναπτύσει ένα σύστημα μεικτών χρήσεων.  

• Να ξεχωρίζει την κεντρική του περιοχή και να 

υπάρχει ένας ευανάγνωστος αστικός κάναβος: 

τοπόσημα, θέες, προοπτικές, εστίες ενδιαφέροντος, 

οικόπεδα και οικοδομικά τετράγωνα.  



• Να χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα, 
ευπροσάρμοστα κτίρια και ένα κατοικήσιμο 

δομημένο περιβάλλον.  

• Να εξασφαλίζεται βιωσιμότητα και ισορροπία των 

φυσικών πόρων, αποδοτικότητα της ενέργειας και 

των ενεργειακών πηγών.  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΑΝΑ)ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Α) ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

• Διατήρηση όσο δυνατόν περισσότερων φυσικών 
στοιχείων στο τοπίο. Διατήρηση και  χρήση των 

υδάτινων στοιχείων.  

• Δημιουργία δικτύων. Δίκτυο πράσινων ανοιχτών 

χώρων, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Η 

καλή σύνδεση των περιοχών ενθαρρύνει την κίνηση 

από το ένα μέρος στο άλλο.  

• Προσανατολισμός. Με το σωστό προσανατολισμό ο 

χώρος μπορεί να επωφεληθεί από τη φυσική 

θέρμανση και το φυσικό δροσισμό κατά τη διάρκεια 

της ημέρας.  

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ 
 

• Βελτιώνει το μικροκλίμα και το φυσικό αερισμό.  

• Παρέχει σκιασμό και ‘χαμηλώνει’ τη θερμοκρασία 
το καλοκαίρι.  

• Παρέχει προστασία από κρύους ανέμους το 

χειμώνα.  



• Μειώνει τη ρύπανση του αέρα και την ηχορύπανση.  

• Συγκρατεί και απορροφά τα νερά της βροχής και άρα 

ελέγχει τις πλημμύρες.  

• Προστατεύει τη φυσική χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής.  

  

Tο απαιτούμενο ποσοστό σε πράσινο για μια πόλη είναι 
προτιμότερο να διαιρείται σε ένα μεγάλο αριθμό μικρών 
πάρκων, παρά σε έναν μικρό αριθμό μεγαλύτερων 
πάρκων, καθώς αυτό θα έχει θετικότερο αποτέλεσμα 
στο κλίμα συνολικά.  

  

Β) Ο σχεδιασμός όσον αφορά τις κοινωνικές του 
λειτουργίες πρέπει να παρέχει: 
 

• Χώρους για παιχνίδι, αθλητισμό και αναψυχή, 

συναντήσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

αλλά και χώρους απομόνωσης.  

• Οπτικές και θέες του αστικού περιβάλλοντος, των 

κτιρίων και των δρόμων της πόλης, και αισθητική 

ποιότητα.  

• Εύκολη πρόσβαση για πεζούς και οχήματα.  

• Nα διαχωρίζει περιοχές με ασυμβίβαστες χρήσεις.  

• Μεγιστοποίηση της διάρκειας και της έντασης των 

χρήσεων.  

• Να ‘αποφασίσει’ τι χαρακτήρα και τι μέγεθος θέλει 

να έχει. Σε ποιους δηλαδή και σε πόσους 

απευθύνεται.  

  



Για να είναι όμως επιτυχές το αποτέλεσμα του 

σχεδιασμού δε φτάνει μόνο η εφαρμογή της γνώσης και 

της τεχνολογίας, ούτε μια φαντασμαγορική σχεδιαστική 

πρόταση. Η ουσία είναι στην κατανόηση των αναγκών 
της κοινωνίας της πόλης. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ… 
 

Σε μια πόλη που οραματίζεται να χαρακτηριστεί 

«βιώσιμη» ή «αειφορική» ή «πράσινη» θα πρέπει να 

προβλέπεται αρκετός χώρος πρασίνου και διάφορα 

πάρκα έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η οικολογική 

ποιότητα της αστικής περιοχής (βιοποικιλότητα, 

μικροκλίμα και ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα).  

 

 
 

Ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου υποδομών καθώς και 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας 

είναι απαραίτητος. Σε περιοχές οι οποίες είναι 

τουριστικές, σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες και υποδομές για την δημιουργία 

δραστηριοτήτων που θα προωθούν τον οικο-τουρισμό, 



δηλαδή την ανάδειξη των φυσικών πόρων και των 

τοπικών προϊόντων και τον σεβασμό στην πολιτιστική 

κληρονομιά. 

 

Βασικό συστατικό της αειφόρου δόμησης είναι οι 

καινοτόμες προσεγγίσεις στην εξοικονόμηση πόρων όπως 

κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ακόμα και 

μηδενικής) που προσφέρουν βέλτιστες συνθήκες 

θερμικής και οπτικής άνεσης, μεταφορές οικολογικές 

(περπάτημα, ποδήλατο) ή χαμηλής κατανάλωσης 

καυσίμου, η τηλεθέρμανση, η ενσωμάτωση τεχνολογιών 

ΑΠΕ, συστήματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. 

 

 
 

 



Ο σωστός καθορισμός των χρήσεων γης και η σωστή 

χάραξη των οδών διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στη 

βιωσιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Απαιτείται 

σωστός προσανατολισμός και ευθυγράμμιση έτσι ώστε να 

αυξηθούν τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης. 

 

Οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι 

αυτές του ηλιασμού και αντίστοιχα της ηλιοπροστασίας, 

του αερισμού και της ανεμοπροστασίας, του δροσισμού 

και των στοιχείων νερού και πρασίνου. Κατά τη χειμερινή 

περίοδο, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών λόγω απωλειών 

κελύφους, αερισμού και αγωγιμότητας, επιτρέποντας 

μόνο τον απαραίτητο αερισμό για λόγους υγιεινής, και 

στην μέγιστη εκμετάλλευση του θερμικού κέρδους από 

την ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο την 

καταναλισκόμενη ενέργεια για θέρμανση. Αντίστοιχα, στη 

θερινή περίοδο ο βιοκλιματικός σχεδιασμός επιτάσσει την 

ελαχιστοποίηση της θερμικής προσόδου από την ηλιακή 

ακτινοβολία, την βελτιστοποίηση των διαφόρων μεθόδων 

φυσικού δροσισμού, με στόχο την ελαχιστοποίηση της 

απαιτούμενης ενέργειας για ψύξη.  

 



 
 

Στον αειφόρο σχεδιασμό ή αναπλάσεων των πόλεων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 

• Η προστασία του περιβάλλοντος, με ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων, μέτρα για την 

εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογή αρχών 

βιοκλιματικού  σχεδιασμού. 



 
 

 

 

• Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού  

χώρου, για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων  

αναγκών των κατοίκων του οικισμού. 

 

• Η δημιουργία - εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 

Δημόσιων - Κοινόχρηστων χώρων 



 
• Η σωστή δόμηση και ο έξυπνος σχεδιασμός Δικτύων 

Υποδομής (δίκτυα αποχέτευσης- ύδρευσης, 

απορροής ομβρίων, δίκτυα μεταφοράς και διανομής 

γεωθερμικού συστήματος τηλεθέρμανσης) με σκοπό 

την βέλτιστη αισθητική και την οικονομία των 

κατασκευών μέσω κατάλληλων επιλογών 

σχεδιασμού και κατασκευαστικών μεθόδων. 

 

• Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, συστήματα ενεργειακής 

διαχείρισης) 

 

• Η προώθηση Καινοτομίας - Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικότητας (Νέες τεχνολογίες) 



 
• Η ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας - Αγοράς Εργασίας / 

Βελτίωση Ελκυστικότητας για Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

 

• Η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, σωστός 

σχεδιασμός υποδομών για την προώθηση ήπιων και 

φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης 

(πεζοπορία, ποδήλατο, ΜΜΜ) λαμβάνοντας 

ιδιαίτερη μέριμνα για τα  Άτομα με Αναπηρία. 



 
 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η μείωση των 

κοινωνικών εντάσεων με την εξασφάλιση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη 

σχέσεων καλής γειτονίας και επαφής των κατοίκων. 

 

• Η ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου 

χώρου  με εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς 

συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και ελέγχου 

οποιωνδήποτε μελλοντικών επεμβάσεων στο χώρο 

αυτό από άλλους φορείς. 


