
Σχεδιασμός  

        πόλεων …  



Η Γη κινδυνεύει 
Σήμερα 

40%  ΜΕ   70%  ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ  

 



Η πόλη μας  

2012 

1912 

Οι πόλεις 
αλλάζουν…  



1874 : Το πρώτο  σχέδιο της Αλεξανδρούπολης       
Μια μικρή πόλη με προσανατολισμό στη θάλασσα: 

Άνετοι δρόμοι οδηγούσαν στη θάλασσα, πλατείες, πάρκα. 
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Αρχίζοντας… 





      Ανάπτυξη οικισμών σε γειτονιές. 

Το σχέδιο πόλης ακολουθεί τη    
    μορφολογία του εδάφους. 
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Pond 

Cluster 



 

 Ανάπτυξη των πόλεων 

 σε γειτονιές με: 
 

• Διευκόλυνση στην κυκλοφορία          
  των πεζών 

• Ποικιλομορφία δραστηριοτήτων  

• Ποιότητα και αισθητική στον αστικό        
   σχεδιασμό  

• Περιβαλλοντική αειφορία 

• Ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς 

 



 Προτείνουμε  περιφερειακούς οικισμούς:  

    Μειώνει την απόσταση μετακίνησης 

     Συζήτηση με τον 
διευθυντή 
πολεοδομίας του 
δήμου μας. 



   Οι προτάσεις για την πόλη μας:  
 Διαμόρφωση παράκτιας ζώνης με ενιαίο 

χαρακτήρα 

 Χαμηλού ύψους κατασκευές στην παράκτια ζώνη 



 Μητροπολιτικό πάρκο με ζώνες πρασίνου, 
πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες και 
χώρους αναψυχής. 



Δημιουργία 
δημοτικών 
αγροκτημάτων, 
βοτανικών κήπων 
γύρω από την πόλη 
με οικολογική 
γεωργία και τοπικές 
ποικιλίες φυτών  



 Συντήρηση μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η επίσκεψη μας 
στο Ιστορικό 
μουσείο 
Αλεξ/πολης 



Χρήση ανανεώσιμων  μορφών ενέργειας… 
 

 Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Αλεξ/πολης για 
θέρμανση και ζεστό νερό. 



Επίσκεψη στο φράγμα 
υδροδότησης Αλεξ/πολης 

 Οικολογική 
διαχείριση νερού 

 Καθαρισμός και 
ανακύκλωση νερού. 



 Πόλεις φιλικές για τους κατοίκους 
«όχι αυτοκίνητα» 

 Μετακίνηση με… 



Επέκταση υπαρχόντων 
ποδηλατοδρόμων και 
σύνδεση τους με ζώνες 
πρασίνου της πόλης  

Δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων 
στην πόλη μας 



 Συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων. 

Το σύστημα ανακύκλωσης της πόλης μας . 



Προτάσεις… 

  Ζώνες πρασίνου περιφερειακά της πόλης 

  Μικτή χρήση γης με κατοικίες και  

    επαγγελματικές δραστηριότητες 

  Βιομηχανικές περιοχές έξω από την πόλη 

  Προστασία υπαρχόντων ελεύθερων χώρων 

  Απαγόρευση δραστηριοτήτων που  

    υποβαθμίζουν το περιβάλλον 

  Καθαρισμός και αξιοποίηση 
εγκαταλειμμένων αστικών περιοχών 
 



Βιοκλιματικός 
σχεδιασμός 

 



 Ο βιοκλιματικός 
σχεδιασμός  υπήρχε 
από την αρχαιότητα 

Κνωσσός, αρχαία πόλη στην 
Κρήτη, 2η χιλιετία π.χ. 

Οι Μινωίτες εφεύραν τρόπους 
ώστε το φυσικό φως και ο 
αερισμός να φτάνουν και στα 
χαμηλότερα σημεία του 
Παλατιού. 

Κατασκεύαζαν αίθρια και 
φωταγωγούς. 

 
  



Ο σκοπός της «Βιοκλιματικής» 
Μειώνει της μεταβολές της θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό του σπιτιού από τις καιρικές 
αλλαγές 

Εμπνέεται από τη φύση και είναι φιλική 
  με το περιβάλλον  

 

Εξοικονομεί φυσικούς πόρους  
 

Ελέγχει και να αξιοποιεί πλήρως την ηλιακή  
    ακτινοβολία  
 

Παρέχει καλής ποιότητας  αέρα μέσα στο    
    κτίριο  
 

Χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά 



Στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού  

• Τοποθεσία : Σύμφωνα με τα κλιματικά    
                       χαρακτηριστικά της περιοχής 
• Διαστάσεις σπιτιού: Μικρά σπίτια 
• Προσανατολισμός σπιτιού: Νότιος 



Παθητικά ηλιακά συστήματα 
Ηλιοπροστασίας: 
Προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία το 
καλοκαίρι. Το χειμώνα 
αφήνει τον ήλιο να μπει 
στο σπίτι. 

 

Νότιος προσανατολισμός 
των παραθύρων: 
Παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες είναι 
ηλιακοί συλλέκτες.  



Σκίασης από 
φυλλοβόλα δέντρα, όχι 
μόνο εμποδίζουν τον 
ήλιο, αλλά δροσίζουν τον 
αέρα με την εξάτμιση. 
 

Πέργκολες και 
μετακινούμενα τέντες. 
 

Πράσινες στέγες για 
την μείωση των 
επιπτώσεων από τις 
αλλαγές του καιρού. 

 
 

χειμώνας καλοκαίρι 

τέντες 



 

 Μόνωση 
τοίχων και οροφής    
 
Φυσικός αερισμός- 
   ηλιακές καμινάδες 
 
Φωταγωγοί 
 
Θερμοκήπιο 
 
Αίθρια 
 
Κατάλληλα οικολογικά 
   υλικά συμβατά με το 
   τοπικό κλίμα  
 

Wells of light Wells of light φωταγωγός 



  Φωτοβολταικά 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Ήλιακοί 

θερμοσίφωνες 



Μελέτη βιοκλιματικής 
κατοικίας στη 
Μάκρη... 



…μελετήσαμε και 
κατασκευάσαμε το δικό 
μας βιοκλιματικό… σε 
μικρογραφία 

…παίξαμε οικολογικό 
παιχνίδι που 
κατασκεύασε μέλος της 
ομάδας μας!!! 



Μειονεκτήματα του 

βιοκλιματικού σπιτιού  

• Πρόκειται για μια δαπανηρή κατασκευή. 
 

• Απαιτεί μια αρκετά μεγάλη έκταση γης. 
 

• Χρειάζεται εξειδικευμένα υλικά που είναι 
δύσκολο να βρεθούν. 
 

• Η κατασκευή είναι μια χρονοβόρα και 
δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί μεγάλη 
προσοχή  

 



Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κλειδί για την 
επιτυχία των βιοκλιματικών σχεδιασμών. 
 

Χρειαζόμαστε ανθρώπους με γνώση και 
οικολογική συνείδηση για να έχουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα για το περιβάλλον και 
φυσικά την "τσέπη μας"! 
 

Το "έξυπνο σπίτι", με άλλα λόγια, απαιτεί την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών … 

       ΤΕΛΟΣ 

   

Εν ολίγοις… 


