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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η υποβαθμισμένη ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, σε πολλές πόλεις σήμερα, 

έχει οδηγήσει πολλούς επιστήμονες και πολεοδόμους στην αναζήτηση μιας 

διαφορετικής πολιτικής, φιλικότερη προς το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της 

κατεύθυνσης, μέσα από την εργασία αυτή, προτείνουμε τη δημιουργία και την 

λειτουργία ενός περιβαλλοντικού σχεδιασμού, στην πόλη της Ηγουμενίτσας, 

στοχεύοντας στη βελτίωση της μορφής και της λειτουργίας του αστικού χώρου. Ο 

σχεδιασμός αυτός αφορά δράσεις και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης αστικών 

φαινομένων, με φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, ο 

προτεινόμενος αυτός σχεδιασμός αφορά την ενοποίηση – δικτύωση των υπαίθριων 

ελεύθερων χώρων (δημόσιων ή ιδιωτικών) και χωρών πρασίνου, με χρήση 

περιβαλλοντικών εργαλείων (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιοκλιματικός 

Σχεδιασμός, κ.ά.), με σκοπό την μείωση αστικών προβλημάτων και οχλήσεων, με 

παράλληλη εξισορρόπηση αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικός σχεδιασμός, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκλιματικός σχεδιασμός, ενοποίηση πράσινων 

χώρων. 
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ABSTRACT 

The downgraded quality of the urban environment in many cities today, has led many 

scientists and urban planners to look for a different policy, environmentally friendly. 

Under this direction, through the paper we propose the creation and operation of an 

environmental planning in the city of Igoumenitsa, aiming to improve the form and 

function of urban space. This plan covers actions and proposals rationalization urban 

phenomena, with friendly environmental management. More specifically, the 

proposed design is the consolidation - networking of outdoor open spaces (public or 

private) and green areas, using environmental tools (Renewable Energy, Bioclimatic 

Design, etc.) in order to reduce urban problems and nuisances, while balancing urban 

and natural environment. 

 

 

Key words: environmental planning, sustainable urban development, renewable 

energy sources, bioclimatic design, integration of green spaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[13] 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σημερινή διαχείριση των αστικών χώρων ταυτίζεται με την ταυτόχρονη 

εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ενώ η περιβαλλοντική 

υποβάθμιση των πόλεων αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξή τους 

(Κοκκώσης, 1999). 

Στην προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων, θα πρέπει να 

εξετάσουμε την παράλληλη ορθολογική διαχείριση όλων εκείνων των παραγόντων 

που επιτελούν στην βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου και στην αειφορική 

διαβίωση των πολιτών. Έτσι, η διαχείριση του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του 

αστικού χώρου πρέπει να γίνεται συνδυαστικά προς την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που δημιουργούνται στις πόλεις αυτές, καθημερινά (Ανδρεαδάκη, 

2006). 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, γίνεται αρχικά αναφορά σε κάποιες σχετικές 

έννοιες καθώς και στην ανάγκη για πράσινο αστικό σχεδιασμό, ενώ στη συνέχεια 

αναλύεται ο χαρακτήρας της Ελληνικής πόλης και του αστικού περιβάλλοντος 

σήμερα. Αναφέρουμε τις βασικότερες πολιτικές που έχουν θεσπιστεί, εφαρμοσθεί ή 

απλά προταθεί για το περιβάλλον και τις πόλεις (από Ευρωπαϊκό μέχρι τοπικό 

επίπεδο). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η διαχείριση του αστικού χώρου και του 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού (όπως θα πρέπει να γίνει, ή όπως γίνεται ήδη σε κάποιες 

περιοχές) αναλύοντας περιβαλλοντικούς τρόπους διαχείρισης αστικών οχλήσεων, 

απορριμμάτων και αποβλήτων, χώρων πρασίνου και υπαίθριων χώρων, μεταφορών 

και συγκοινωνιών αλλά και υδάτων. Επιπλέον κάνουμε λόγο για την περιβαλλοντική 

χρήση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης του 

πράσινου αστικού - αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής. Ως μελέτη περίπτωσης, εξετάζεται η πόλη της Ηγουμενίτσας και 

παρουσιάζεται μια εξειδικευμένη πρόταση του τρόπου διαχείρισης όλων των 

παραπάνω για την συγκεκριμένη πόλη σήμερα.  
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Βιώσιμη ανάπτυξη: ορίζεται ως μια ανάπτυξη, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας 

είναι ότι ‘η ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενεάς θα πρέπει να γίνεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπονομεύει τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες’ (Αγγελόπουλος Κ., 2003). 

 

Αειφορία: είναι ‘η εσκεμμένη παραγωγή ενός αγαθού, όπως είναι η ενέργεια, χωρίς τη 

δυνατότητα μείωσης της παράγουσας ύλης’ (Γρυλλάκης Ν., 2011). 

 

Περιβάλλον: ορίζεται ως ‘το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων 

και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική 

ισορροπία και πολιτιστική κληρονομιά και τις αισθητικές αξίες’ (Κούγκολος, 2007). 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση: ορίζεται ‘κάθε κατάσταση στην οποία υπάρχουν ουσίες στην 

ατμόσφαιρα σε συγκεντρώσεις αρκετά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα του 

περιβάλλοντος, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον 

άνθρωπο, στα ζώα και στη βλάστηση’ (Καραθανάσης, 2006). 

 

Ρύπανση: είναι ‘η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, 

θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα συγκέντρωση ή 

διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, στους 

ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να 

καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του’ (Κούγκολος, 

2007). 

 

Μόλυνση: είναι ‘η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων 

μικροοργανισμών στο περιβάλλον’ (Κούγκολος, 2007). 

 

Απόβλητα: είναι ‘κάθε ποσότητα ρύπων σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή 

αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει να απαλλαγεί, επειδή είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση’ (Κούγκολος, 2007). 

 

Τοπίο: είναι ‘μια περιοχή (μικρής σχετικά έκτασης) της οποίας ο χαρακτήρας είναι το 

αποτέλεσμα της δράσης και διάδρασης (interaction) φυσικών και ανθρωπογενών 
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παραγόντων και στοιχείων όπως αυτά γίνονται αντιληπτά με ενιαίο τρόπο από τον 

άνθρωπο’ (Μπεριάτος, 2010). 

 

Οικισμός: είναι ‘το σύνολο κατοικιών, που βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση 

μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργούνται ανάμεσά τους ορισμένες χωρικές και 

λειτουργικές σχέσεις’ (Αραβαντινός, 2007). 

 

Πόλη: ‘οι οικισμοί που έχουν πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 κατοίκους’ (Αραβαντινός, 

2007). 

 

Ανοιχτός ή Ελεύθερος Δημόσιος Υπαίθριος χώρος: ορίζεται ως ‘ο χώρος που είναι 

πρόσφορος για μικρές ή μεγάλες «υπαίθριες εγκαταστάσεις» στη διάθεση του αστικού 

πληθυσμού, μέσα ή σε άμεση επαφή με την πόλη’ (Ανανιάδου & Καραδήμου, 2009). 

 

Δίκτυο: ‘είναι μια έννοια σχετικά καινούργια που καθιερώνεται ολοένα και 

περισσότερο στις κοινωνικές, οικονομικές, γεωγραφικές και χωρικές επιστήμες και 

κυρίως στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας όπου βρίσκει μια προνομιακή εφαρμογή’ 

(Μπεριάτος, 2005). 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

2.1 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

 

Η συνεχής και διαρκώς αυξανόμενη συγκέντρωση του πληθυσμού σε μεγάλες πόλεις, 

τις προηγούμενες δεκαετίες και η ελλιπής γνώση αστικού περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού έχουν οδηγήσει σήμερα τις ελληνικές πόλεις και τους οικισμούς να 

αποτελούνται από ένα χαοτικό σύστημα υποδομών και δικτύων καθώς και με ένα 

κορεσμένο πράσινο αστικό τοπίο. Επιστημονικές έρευνες έδειξαν πως οι 

περισσότερες πόλεις σήμερα υποφέρουν από χωρικά προβλήματα, κάτι που 

δημιουργήθηκε από την έλλειψη αστικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η σκέψη πως 

όλα είναι διαθέσιμα όσο έχουμε την ‘ενέργεια’ και την ‘τεχνολογία’ άρχισε να χάνει 

το ενδιαφέρον της λόγω της μείωσης των φυσικών πόρων (Beriatos, 2003). 

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει τη λεγόμενη ‘περιβαλλοντική κρίση’ που στη 

χώρα μας το φαινόμενο αυτό αγγίζει τόσο τους μικρούς οικισμούς όσο και τις 

μεγάλες μητροπόλεις. Μέσα στο πρόβλημα αυτό εντάσσεται το θέμα της ρύπανσης 

του αέρα και της θάλασσας, η ηχορύπανση, η σπατάλη των φυσικών  πόρων και 

άλλων θεμάτων που επιδρούν αρνητικά τόσο στην δημόσια υγεία όσο και στην 

εικόνα της πόλης (Κοκκώσης, 1999).  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις, έχουν δώσει έδαφος σε νέες 

πολιτικές δράσεις και αποτελούν προτεραιότητα εκείνων που ευαισθητοποιούνται για 

περιβαλλοντικά ζητήματα, μετατοπίζοντας την κοινωνική αντίληψη για την 

περιβαλλοντική προστασία προς πολιτικές που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής 

στην πόλη. Οι νέες ιδέες και πολιτικές για μια ‘σύγχρονη πόλη’ εκφράζονται μέσα 

από την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών με στόχο την βιώσιμη 

ανάπτυξη των πόλεων. 

Έτσι λοιπόν, σε ότι αφορά τους οικισμούς, ο βασικός στόχος που πρέπει να 

επιτευχθεί είναι να ξαναγίνουν βιώσιμοι και να αποκτήσουν ξανά την λειτουργική 

τους ικανότητα με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας, μέσω 
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υπαρκτού περιβαλλοντικού σχεδιασμού και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 

(Μπεριάτος, 2000). 

Συνεπώς, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, επιδιώκεται μέσα από ένα μεγάλο αριθμό 

πόλεων και αφορά τις συγκοινωνίες, τις δραστηριότητες, τις υποδομές και τις χρήσεις 

αυτών, τους υπαίθριους χώρους και όλα τα υπόλοιπα αστικά ζητήματα μιας πόλης, 

στοχεύοντας στην ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην αειφόρο 

διαβίωση των κατοίκων της πόλης. 

 

 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Το Περιβάλλον και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αντιμετωπίζονται συνδυασμένα μεταξύ 

τους, αναπτύσσοντας μια ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, είτε για την 

προστασία του περιβάλλοντος είτε σε μέτρα που συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ‘Ανάπτυξης’,  της ‘Ενέργειας’ και της 

‘Βιωσιμότητας του Περιβάλλοντος’ εν μέσω της οικονομικής μεγέθυνσης, αφού η 

οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, κάτι 

που επιβαρύνει το περιβάλλον, αφενός με ρύπους και αφετέρου με την εξάντληση 

των φυσικών πόρων (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Ήδη από το 1987, στην έκθεση του Μπρούτλαντ, αλλά και το 1992 στη περίφημη 

Συνδιάσκεψη του Ρίο (όπου συζητήθηκαν τρόποι υλοποίησης της Βιώσιμης 

ανάπτυξης), το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης θεωρήθηκε ως ο πλέον μεγάλος 

συμβιβασμός μεταξύ των απαιτήσεων της γενικευμένης και κορεσμένης υλικής 

ευημερίας και εκείνων της προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα, 

γενικότερα, έχει το προσόν να προσφέρει μια προοπτική, ένα εργαλείο για δράση, 

πιθανώς και ένα όραμα (Ευθυμιόπουλος & Μοδινός, 2000). 

Η έννοια της ‘βιώσιμης πόλης’ περιλαμβάνει το περίγραμμα μιας ουτοπίας και τα 

ζητήματα που άπτονται της υλικότερης μορφής της καθημερινότητάς μας. Για 

παράδειγμα το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου και της εργασίας, το ζήτημα της 

οικειοποίησης και απόλαυσης δημόσιων χώρων, τη μείωση της ηχορύπανσης και του 
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θορύβου, την ανασυγκρότηση της φύσης μέσα στην πόλη, αλλά και ζητήματα 

αισθητικής, πολιτισμού, κ.ά. (Ευθυμιόπουλος & Μοδινός, 2000). 

Η εισαγωγή του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης κάνει πιο επιτακτική την δημιουργία 

σωστών τρόπων διαχείρισης και αποτελεσματικών τρόπων διοίκησης και διαχείρισης 

πόρων (οικονομικών, φυσικών, κ.ά.), καθώς επιβάλλει προσεκτική θεώρηση του 

παρελθόντος αλλά και πιο υπεύθυνο σχεδιασμό του μέλλοντος. Η ιδεολογία της 

βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλλει  στην επιστροφή στο κοινωνικό πρόσωπο της 

πολεοδομίας που συνιστά συνειδητό δημιούργημα της φροντίδας για την κοινωνική 

ευημερία και την αποφυγή της εξόντωσης των αξιών της φύσης και του ανθρώπινου 

πολιτισμού (Τσίπηρας, 2005). 

Είναι πια κοινή διαπίστωση, πως το περιβάλλον των πόλεων χρειάζεται συγκεκριμένη 

φροντίδα, αφού οι βιώσιμες πόλεις αποτελούν προϋπόθεση για την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη, ενώ η περιβαλλοντική υποβάθμιση εμποδίζει την συμβολή των 

πόλεων στην ανάπτυξη (Κοκκώσης, 1999). 

Κατά το παρελθόν υπήρξαν αρκετές προσπάθειες εφαρμογής και τήρησης της έννοιας 

της ‘βιώσιμης ανάπτυξης’ και της ‘βιωσιμότητας’. Σημαντικές αναφορές γίνονται 

στην έκδοση του ‘Πράσινου Βιβλίου για το Αστικό Περιβάλλον’ (1990), καθώς και της 

αναφοράς για τις ‘Περιβαλλοντικές Πολιτικές στις Πόλεις’ (1990), από την Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, αντίστοιχα (Nijkamp κ.ά., 2001).  

Για την Ελλάδα δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη του συμφωνημένου προγράμματος 

για ‘Περιβάλλον και Ανάπτυξη’, βάση της ‘Ατζέντα 21’ (συμφωνία – σχέδιο δράσης, 

που υλοποιήθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών), λόγω μη συστηματικής 

συνεργασίας και ελλιπούς διαλόγου των εμπλεκόμενων στην αναπτυξιακή δράση των 

στόχων (Μπεριάτος, 2006). Μένοντας σε Εθνικό επίπεδο, μια από τις σημαντικότερες 

πολιτικές δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων 

πραγματοποιήθηκε με την ψήφιση του Νόμου 2508/1997, περί ‘Βιώσιμης οικιστικής 

ανάπτυξης των πόλεων και των οικισμών της χώρας’, κάτι που σηματοδότησε την 

ένταξη της βιωσιμότητας  στον σχεδιασμό των πόλεων. 

Η αναζήτηση της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή της εξισορρόπησης των κοινωνικών 

οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων είναι συνάρτηση των ιδιαιτεροτήτων της 
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κάθε πόλης και συνήθως διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, κάτι που εκφράζεται μέσα 

από την Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, περιγράφοντας την 

έννοια της βιωσιμότητας ως ‘δημιουργική, τοπικά εστιασμένη διαδικασία αναζήτησης 

ισορροπίας που εκτείνεται σε όλα τα θέματα τοπικής ανάπτυξης’ (Κοκκώσης, 1999). 

 

 

2.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Αντί της βιωσιμότητας, στο λεξιλόγιο των επιστημών και του πολιτικού σχεδιασμού, 

στις αρχές της δεκαετίας του ’80 πρωτοεμφανίστηκε ο όρος της ‘αειφορικότητας’. Τις 

τελευταίες δεκαετίες η αειφορία (σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί εννοιολογικό συστατικό διαφόρων μορφών πολιτικής 

σε τομεακό επίπεδο. Με την έννοια αυτή, σήμερα, μιλώντας για αειφορία 

αναφερόμαστε στον αειφορικό σχεδιασμό των πόλεων, στην αειφόρο κινητικότητα 

(στις μεταφορές και συγκοινωνίες) και στην αειφορική διαχείριση των αποβλήτων 

(Ευθυμιόπουλος, 2000). 

Στη χώρα μας, αν οι δεκαετίες του ’70 και του ’80 αποτελούν περίοδο μεμονωμένων 

προσπαθειών, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 αρχίζει να γίνεται αισθητή μια 

πορεία για την συγκρότηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής στον αστικό χώρο, και 

όλα αυτά είναι συμπληρωματικά προς την ύπαρξη και σχεδιασμού ‘αειφορικής 

πολιτικής’ (Μπεριάτος, 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, από τη Διάσκεψη Κορυφής το 1992, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε παγκόσμια κλίμακα, εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει την έννοια της ανάπτυξης που διασφαλίζει την 

αειφορία, με άλλα λόγια, τη χρήση φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας όλες τις δυνατές 

ωφέλειες όχι μόνο σ’ εμάς αλλά και στις επόμενες γενεές. Η έννοια της αειφορίας 

εισάγονται πλέον στις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας μας και ενσωματώνονται σε 

τομείς όπως είναι η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές, κ.ά. (Μανωλιάδη, 2002). 

Η αειφορία παραπέμπει ση διαδικασία μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

σχεδιασμό με μη σπατάλη των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Γενικότερα η 
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αειφορία ως σχεδιασμός παραπέμπει στην παράλληλη μη υποθήκευση συμφερόντων 

για τις επόμενες γενεές καθώς υπάρχουν φυσικά όρια, άρα και περιβαλλοντικοί 

κανόνες στην διαχείριση της φύσης (Ευθυμιόπουλος, 2000). 

Ωστόσο, σε ότι αφορά την αειφορία και τον πολεοδομικό (ή αστικό) σχεδιασμό, θα 

πρέπει να αναφέρουμε τις 4 βασικές  αρχές της. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει 

ορθολογική διαχείριση του αστικού χώρου, εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών, η 

αρχή της οικολογικής σκέψης απ’ όλους, καθώς και η αρχή της συνεργασίας (κάθετης 

ή οριζόντιας, σε όλους τους τομείς) (Beatley, 2000). 

Στην ερμηνεία της αειφορίας δεν συνδέεται η έννοια της αυτάρκειας αλλά οι έννοιες 

της αυτοπαραγωγής, της ανακύκλωσης και ο περιορισμός των εισροών. Μια άλλη 

εκδοχή της αειφορικότητας εμπλέκεται στη μέθοδο κόστους – οφέλους (εικ. 1). Για 

παράδειγμα, αν οι αρνητικές επιπτώσεις μιας διαδικασίας είναι μεγαλύτερες από το 

κοινωνικό όφελός της, τότε η διαδικασία είναι μη αειφορική. Το ίδιο συμβαίνει σε 

περίπτωση που το κόστος για την αποκατάσταση μιας ζημιάς είναι μεγαλύτερο από 

το κόστος για την επανόρθωσή της (Ευθυμιόπουλος, 2000). 

 

Εικόνα 1: Εισροές (πηγές) – εκροές (αποδέκτες) φυσικών πόρων 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Η στρατηγική για την ‘Αειφόρο Ανάπτυξη’, όπως τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στο Γκότεμποργκ, το 2001, στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου εναλλακτικού 

μοντέλου ανάπτυξης, με όρους συμβατούς ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος, μια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στη χρήση των φυσικών πόρων και 
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στην βελτίωση των οικονομικών όρων έτσι ώστε να αρχίσουν να αμβλύνονται οι 

αρνητικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (Ανδρεαδάκη, 2006). 

 

2.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 

Η βιοκλιματική αντίληψη για τον αστικό σχεδιασμό είναι μια ενεργειακή προσέγγιση 

στην ορθολογική διαχείριση της πόλης. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην 

καταπολέμηση των προβλημάτων, που συνδέονται με την ενέργεια, μέσω της 

διαμόρφωσης των πολεοδομικών και αστικών χαρακτηριστικών του κλίματος της 

εκάστοτε πόλης, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας. Ο 

βιοκλιματικός (πράσινος) σχεδιασμός στοχεύει στην δημιουργία ενός ελκυστικού 

περιβάλλοντος, δεσμεύοντας κατ’ ελάχιστο την φυσική ενέργεια που παράγεται από 

ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Ο πράσινος σχεδιασμός αναγνωρίζοντας το ρυθμιστικό παράγοντα του τοπίου, του 

κλίματος, του νερού, του αέρα, του ήλιου, και την λειτουργική ικανότητα των 

ελεύθερων δημόσιων υπαίθριων χώρων, αναδεικνύει την σημαντικότητα του 

βιοκλιματικού και παράλληλα περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Η βιοκλιματική αντίληψη για το σχεδιασμό του χώρου υποστηρίζεται και προωθείται 

για την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, την εξοικονόμηση χρήματος και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στην εφαρμογή του πράσινου αστικού σχεδιασμού 

συμπεριλαμβάνονται φυσικοί παράγοντες, οι οποίοι με σωστή αντιμετώπιση μπορούν 

να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, τόσο σε εσωτερικούς χώρους και 

κατοικίες όσο και σε ανοιχτούς δημόσιους και υπαίθριους χώρους (εικ. 2) 

(Ανδρεαδάκη, 2006). 

 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[22] 

 

Εικόνα 2: Συγκρότημα βιοκλιματικών κατοικιών - Βερολίνο 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Οι πόλεις μας ευθύνονται για το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

συμβάλλουν στην παραγωγή του 40% του διοξειδίου του άνθρακα. Εντούτοις, οι 

ήπιες κλιματικές συνθήκες καθώς και η υψηλή ηλιοφάνεια που επικρατούν στη χώρα 

μας δεν δικαιολογούν τέτοιο υψηλό ποσοστό ενεργειακής κατανάλωσης. Μόνο με 

την λήψη κατάλληλων μέτρων η κατάσταση αυτή ενδέχεται να βελτιωθεί, και βέβαια 

με την παράλληλη εφαρμογή του βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού και της 

οικολογικής δόμησης (Τσίπηρας, 2005). 

Αντικείμενα του πράσινου αστικού σχεδιασμού στον αστικό ιστό αποτελούν τόσο τα 

δίκτυα (δρόμοι, πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, ποτάμια, κ.ά.) και οι συνδεόμενοι με 

αυτά δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, όσο και οι γειτονιές, τα οικοδομικά τετράγωνα αλλά 

και τα κτίρια. Σκοπός της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι η ικανοποίηση των 

συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στο 

αστικό περιβάλλον και ο περιορισμός της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

σε κτίρια και αστικές μεταφορές (katsimigas.wordpress.com). 

Η ανάγκη για εφαρμογή του πράσινου αστικού σχεδιασμού προέρχεται από το 

ενεργειακό όφελος που προκύπτει απ’ αυτή. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για 

http://katsimigas.wordpress.com/bioklimatismos/
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εξοικονόμηση ενέργειας (μέσω της μείωσης σημαντικών απωλειών), παραγωγή 

θερμικής ενέργειας (θερμότητας), δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης αλλά και 

διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα το χειμώνα και χαμηλά για το 

καλοκαίρι (Καρυώτη, 2009). 

 

2.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

– ΑΠΕ 

 

Οι μέχρι σήμερα αντιλήψεις ήθελαν την ενέργεια να είναι προϊόν, που όμως όλα τα 

άλλα προϊόντα έπρεπε να πουληθεί σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες. Το μοντέλο 

αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό χρόνο με τον χρόνο και σύντομα εγκαταλείφθηκε. Η 

διαχείριση της ενέργειας, στην εποχή της ‘βιώσιμης ανάπτυξης’, θα πρέπει να 

στρέφεται σε λύσεις που να ελαχιστοποιούν τη σπατάλη και γενικότερα να 

χρησιμοποιούνται ήπιες τεχνολογίες. Οι κάτοικοι μιας πόλεις δεν έχουν ανάγκη από 

πετρέλαιο, κάρβουνο ή ηλεκτρισμό, αλλά από θέρμανση, εύκολη μετακίνηση και 

εύκολη διαβίωση. Έτσι λοιπόν, στόχος του σχεδιασμού της ενέργειας θα πρέπει να 

είναι η ενσυνείδητη παρέμβαση στο επίπεδο της ζήτησης των καταναλωτών, ώστε 

αυτοί να διαχειρίζονται ορθολογικά τους ενεργειακούς πόρους (Ευθυμιόπουλος & 

Ψωμάς, 1997). 

 Η κατανάλωση της ενέργειας στην Ελλάδα (σε οικιακό τομέα) κυμαίνεται στο 35%, 

παρόλο που οι απαιτήσεις διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Η εμπειρία από χώρες του 

εξωτερικού μας δείχνει ότι τα περιθώρια βελτίωσης στα παλιά και στα καινούργια 

κτίρια είναι τεράστια. Η εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της ‘βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής’, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% μέσα από συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις στο κτίριο (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Σε Ελληνικό επίπεδο, οι φορείς των ΟΤΑ μπορούν να δράσουν σε τρία επίπεδα σε ότι 

αφορά την ενέργεια. Πρώτα, ως υποκείμενα σχεδιασμού, ύστερα ως αυτοί που 

διανέμουν την ενέργεια ανά οικισμό και περιοχή, και τέλος, ως χρήστες και 

καταναλωτές της ενέργειας. Η ύπαρξη μόνιμης πολιτικής απ’ τους ΟΤΑ θα έχει ως 

αποτέλεσμα της αναβάθμισης και της επανεκτίμησής τους (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 

1997). 
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Το Σχέδιο Δράσης «Ενέργεια 2001», που έλαβε χώρα το 1996 από αρμόδιους φορείς 

και ολοκληρώθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, αφορούσε μέτρα για την εξοικονόμηση 

ενέργειας και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον οικιστικό 

αστικό τομέα. Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορούσε δράσεις των υπαρχόντων αλλά και 

των νεοανεγειρόμενων κτηρίων και παράλληλα εξειδικεύουν τα μέτρα που 

εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή. Οι προτεινόμενες 

ρυθμίσεις εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με τις κατευθύνσεις της κοινοτικής 

οδηγίας SAVE 93/76/Ε.Ε. αλλά ταυτόχρονα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο θεσμικό 

πακέτο που ολοκληρώνεται μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Την περίοδο 2000-

2006, οι δράσεις της Εθνικής Επιτροπής HABITAT II έχουν αναληφθεί από το 

ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος στα πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης 

Ολοκληρωμένων Τοπικών Προγραμμάτων για Βιώσιμες Πόλεις (Μπεριάτος, 2000). 

Επανερχόμενοι στο θέμα της ανάπτυξης, πρέπει να τονίσουμε πως η αειφόρος ή 

βιώσιμη ανάπτυξη ή ‘οικοανάπτυξη’, ως βασική φιλοσοφία της έχει την συμβιωτική 

σχέση με το περιβάλλον, τον περιορισμό στην κατανάλωση φυσικών πόρων και την 

αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Η διακήρυξη που προέκυψε από τη Συνδιάσκεψη της Ε.Ε., τον Μάρτιο του 1994 στη 

Μαδρίτη, έθεσε ως κύριους στόχους την υποκατάσταση ενός τμήματος της 

συμβατικής, πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών και την ενημέρωση του κοινού (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Οι ΑΠΕ και η γενικότερη χρήση ηπιότερων τεχνολογιών απαντούν σε δύο επιταγές 

γενικών χαρακτηριστικών: αρχικά εντάσσονται στον οικολογικό κύκλο, γιατί 

ανανεώνονται συνεχώς και δεν δημιουργούν ρύπανση, και έπειτα γίνονται αποδεκτές 

από τις τοπικές κοινότητες – ΟΤΑ, κάτι που επιτρέπει την αποκέντρωση των 

δραστηριοτήτων (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την εφικτή εναλλακτική λύση, γιατί δεν 

ρυπαίνουν το περιβάλλον, ανανεώνονται λόγω της φύσης της πηγής απ’ όπου 

προέρχονται, ενώ είναι αξιοποιήσιμες σε τοπικό επίπεδο. Η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευσή τους είναι είτε ‘ήπια’ (με την έννοια του 
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χαμηλού κόστους), είτε ‘εξειδικευμένη’ (δηλαδή ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, 

κ.ά.). 

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται: η Ηλιακή Ενέργεια, η Αιολική 

Ενέργεια, η Γεωθερμία, η Βιομάζα και οι Υδατοπτώσεις (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, η ενέργεια από το υδρογόνο είναι η οριστική, κατά πολλούς, 

μελλοντικά, εναλλακτική πηγή ενέργειας, καθώς το υδρογόνο ως συστατικό του 

νερού, είναι σε άφθονη ποσότητα στην φύση και εκτός των άλλων προέρχεται από τη 

διάσπασή του. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως η μονάδα παραγωγής ενέργειας 

βασίζεται στην διαφορά της θερμοκρασίας (κατ’ ελάχιστο 20
ο
C) (Γρυλλάκης, 2011). 

Συμπερασματικά, μια κοινή διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε είναι πως υπάρχει 

μια διάσταση αλλά και συνάφεια ανάμεσα στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους του 

πλανήτη, όπως είναι για παράδειγμα η ενέργεια, και στις διαρκώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις για την παραγωγή αγαθών προς κατανάλωση, γεγονός που είναι 

συνδεδεμένο με την οικονομική μεγέθυνση και την συνεπαγόμενη επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος (Ανδρεαδάκη, 2006). 
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3. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

3.1 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  

 

Αρκετούς αιώνες πριν, ο Σοφοκλής μιλάει για τ’ αηδόνια που κελαηδούσαν στα άλση 

του Κολωνού, ενώ από την ίδια εποχή υπάρχουν μαρτυρίες για τσαλαπετεινούς και 

μελισσοφάγους στις όχθες του Κηφισού. Τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο Παυσανίας 

αναφέρεται στην ύπαρξη αγριογούρουνων και αρκούδων της Πάρνηθας, ενώ λείψανα 

από ελάφια έχουν βρεθεί στα ορυχεία στο Λαύριο. Ύστερα από πολλά χρόνια, το 

1764, αρχαιολόγοι κάνουν λόγο για κυνήγι λύκων στα βουνά γύρω απ’ την Αθήνα, 

ενώ το 1896 είχε παρατηρηθεί η ύπαρξη λίγκας και αιλουροειδών, που σήμερα δεν 

επιβιώνουν πια στον ελληνικό χώρο. Η ύπαρξη τέτοιων ειδών πανίδας σηματοδοτεί 

την ύπαρξη αντίστοιχης χλωρίδας, κάτι που καθιστά φυσιολογική, αν όχι αναγκαία, η 

ύπαρξη πρασίνου εντός των πόλεων (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). Αυτή η 

χλωρίδα είναι συχνά το καταφύγιο μιας εξίσου μεγάλης ποικιλίας από 

μικροοργανισμούς, έντομα, πουλιά, και μικρά θηλαστικά που πολλές φορές αγνοούμε 

την ύπαρξή τους άρα και τη σημασία τους.  

Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά, αφού χωρίς αμφιβολία η πόλη 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο των οικολόγων ερευνητών αλλά 

και μεγάλων ρευμάτων της πολιτικής (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Όμως η πόλη είναι ένα πραγματικό οικοσύστημα, με τη λειτουργική διάσταση του 

όρου. Ζει και διατηρείται χάρη στη συνεχή τροφοδότησή της με ενέργεια. Όπως κάθε 

ζωντανός οργανισμός, η πόλη τέλος παράγει απόβλητων που πρέπει να τα 

διαχειριστεί με τον κατάλληλο, οικολογικό τρόπο. 

Οι πιέσεις για ‘πράσινο στην πόλη’, χωρίς καμιά αμφιβολία, όλο και θα εντείνονται 

από τη μεριά των δημοτών. Στο παρελθόν, η εξέλιξη αυτή, οδηγούσε στην επιθυμία 

για περισσότερες ζώνες αναψυχής και λιγότερο προς επιστροφή ή αποκατάσταση της 

χαμένης ενότητας ‘φύσης – χτισμένου περιβάλλοντος’ (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 

1997). 
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3.2 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ  

 

Οι Ελληνικές πόλεις παρόλο που διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλά χαρακτηριστικά 

(χωρική κλίμακα, δομή, μορφολογία, οικονομική διάρθρωση, κοινωνικές δομές, κ.ά.), 

ωστόσο έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Η περίοδος 1950-1980 αποτέλεσε την κύρια φάση στην αστικοποίηση των 

Ελληνικών πόλεων, δημιουργώντας το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού που 

υπάρχει και λειτουργεί σήμερα. Η εικόνα της ελληνικής πόλης, όπως την 

προσλαμβάνουμε σήμερα, σχηματίστηκε κάτω από μια σειρά αδυναμιών της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης σε ένα αδύνατο σύστημα σχεδιασμού και ελέγχου 

της δόμησης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αρκετά προβληματικό, τόσο από άποψη 

αισθητικής όσο και από λειτουργική άποψη (Ιωάννου & Σερράος, 2006). 

Με την έννοια ότι η ‘ελληνική πόλη εκφράζει μια ιδεατή αντιπροσωπευτική 

περίπτωση ελληνικού αστικού ιστού’, η Αθήνα είναι ένα πρωταρχικό μοντέλο ή 

σημείο αναφοράς, καθώς στις επιμέρους περιοχές της εντοπίζονται όλες αυτές οι 

διεργασίες που αφορούν την πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων, όμως σε εντονότερη 

μορφή. Στο θέμα αυτό, παρατηρούμε σημαντικές επαρχιακές πόλεις, όπως είναι το 

Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Κοζάνη, κ.ά., να επιβεβαιώνουν την ευρύτερη εμβέλεια του 

προαναφερθέντος αθηναϊκού ιστού. 

Σ’ αυτές αλλά και σε άλλες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, ελληνικές πόλεις, 

παρατηρείται το ‘στενό’ των δημοσίων χώρων (δρόμοι, υπαίθριοι χώροι, κ.ά.). Η 

έλλειψη, επίσης, επαρκούς ελεύθερου – αδόμητου χώρου φαίνεται πως προέκυψε από 

τη ταχεία και ασχεδίαστη επέκταση των ελληνικών πόλεων. Η τεράστια αναλογία 

μεταξύ δομημένων επιφανειών και ελεύθερου χώρου, συνδέεται σαφέστατα, με την 

απουσία ενός διορατικού σχεδιασμού καθώς και με τις πολιτικό-οικονομικές 

εξαρτήσεις (Ιωάννου & Σερράος, 2006). 

Οι γειτονιές και οι συνοικίες δεν έχουν σήμερα ορατά όρια ή ειδικότερη 

διαφοροποίηση μεταξύ τους, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα πολεοδομικά 
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συγκροτήματα να χαρακτηρίζονται από άναρχη και επιπόλαια δομή, χωρίς ίχνος 

συνοχής. Η έννοια της γειτονιάς, ως στοιχείο σύνδεσης του κατοίκου με το χώρο, 

είναι εξαιρετικά αδύνατη, κυρίως λόγω της ελλιπούς δυνατότητας συναρμογής των 

πολυκατοικιών με την γειτονιά τους (τον υπαίθριο χώρο τους, το δρόμο και το 

πεζοδρόμιό τους). Επιπλέον, η έλλειψη εκτεταμένων ή μικρότερων δημόσιων χώρων, 

εντείνει την αίσθηση της στενότητας. Εάν υπήρχαν τέτοιοι χώροι σε ικανοποιητική 

αναλογία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνδετικό στοιχείο των επιμέρους 

τμημάτων της πόλης και ταυτόχρονα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του αστικού 

χώρου. Αντίθετα, στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα τα 2/3 των κατοίκων 

διαμένουν σε περιοχές, στις οποίες ο δημόσιος χώρος καλύπτει το πολύ 2% της 

συνολικής επιφάνειας (Λαλένης, 2004). 

Όπως αναφέρεται στο ‘Γοσποδίνη (2000)’, κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στις 

ελληνικές πόλεις, και ειδικότερα τις μικρότερες πόλεις, ο αστικός σχεδιασμός έχει 

περιορισθεί σε ένα πλαίσιο αποσπασματικών και ήπιων παρεμβάσεων μικρής 

κλίμακας. Ειδικότερα, οι καθιερωμένες πρακτικές αστικού σχεδιασμού 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα: 

Α. Στην περίπτωση της δημόσιας αστικής γης, ο φυσικός σχεδιασμός του χώρου - σε 

έργα είτε ανοικοδόμησης, είτε ανάπλασης μιας περιοχής - συνήθως αφορά σε ένα από 

τα κάτωθι:  

 μικρής κλίμακας κτιριακά συγκροτήματα  δημόσιου ή κοινωφελούς 

χαρακτήρα. 

 αποσπασματικές παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου υπαίθριου χώρου της 

πόλης όπως πεζοδρομήσεις μικρών δρόμων διάσπαρτα μέσα στο ιστό της 

πόλης, βελτιώσεις του εξοπλισμού και της διαμόρφωσης των πλατειών και 

των χώρων πρασίνου).  

Β. Στην περίπτωση της ιδιωτικής αστικής γης, ο φυσικός σχεδιασμός του χώρου 

καθώς και η τελική φυσική διαμόρφωσή του - σε έργα είτε ανοικοδόμησης, είτε 

ανάπλασης μιας περιοχής - επιχειρούνται μέσω των κάτωθι: 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[29] 

 

 ήπιων μηχανισμών παρέμβασης, όπως αυτοί καθορίζονται από τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια και τις Πολεοδομικές Μελέτες, και οι οποίοι αφορούν 

κυρίως στον καθορισμό των χρήσεων γης και τους όρους δόμησης. 

 σταδιακής και ανοικτής σε χρόνο, εφαρμογής των σχεδίων η οποία συνήθως 

συνεπάγεται μια μακροχρόνια διαδικασία ολοκλήρωσης της φυσικής 

διαμόρφωσης του χώρου και ενέχει κινδύνους τόσο από πιθανές αλλαγές 

στους κανονιστικούς όρους ρύθμισης του χώρου όσο και από τη χαλάρωση 

των ελέγχων εφαρμογής των σχεδίων. 

Ως ιδιαιτερότητες της ελληνικής πόλης που κατ’ ανάγκην οδήγησαν στις παραπάνω 

πρακτικές αστικού σχεδιασμού, παρουσιάζονται οι εξής (Γοσποδίνη, 2000): 

 Η σχετική έλλειψη δημόσιων εκτάσεων γης μεγάλου εμβαδού στα κέντρα των 

πόλεων που περιορίζει τις δυνατότητες για μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα 

και παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού.  

 Ο κατακερματισμός και η διασπορά του δημόσιου υπαίθριου χώρου της πόλης 

- μικρού εμβαδού πλατείες, πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι, κ.α. χωροθετημένα 

διάσπαρτα μέσα στον ιστό, που δυσχεραίνουν τις παρεμβάσεις αστικού 

σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας.  

 Η συχνή επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων που ενέχονται στο 

φυσικό σχεδιασμό και επανασχεδιασμό του αστικού χώρου και οι 

συνεπαγόμενες δυσκολίες στο συντονισμό των διαφόρων φορέων για την 

αξιοποίηση της δημόσιας αστικής γης και την εκτέλεση παρεμβάσεων 

αστικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας.  

 Οι σχετικές δυσκολίες χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων μεγάλης 

κλίμακας. 

 Ο κατακερματισμός της ιδιωτικής αστικής γης σε μικρού μεγέθους 

ιδιοκτησίες που δημιουργεί περιορισμούς τόσο στο συνολικό φυσικό 

σχεδιασμό του χώρου, όσο και στη συντονισμένη εφαρμογή των σχεδίων για 

την ανοικοδόμηση ή την ανάπλαση μιας περιοχής. 
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3.3 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΣΗΜΕΡΑ  

 

Εκτός από τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, 

η ελληνική πόλη διαθέτει και στοιχεία που δρουν θετικά στην ποιότητα του αστικού 

τοπίου, αφήνοντας έδαφος για μελλοντικές δυνατότητες βελτίωσης της εικόνας της 

πόλης.  

Πριν από 24 χρόνια, στο Βανκούβερ του Καναδά, η πρώτη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 

για το Αστικό Περιβάλλον είχε επικεντρωθεί εν πολλοίς στις υγιεινολογικές συνθήκες 

των νέων μεγαλουπόλεων και των οικισμών (Μοδινός, 2000). 

Η ανάπτυξη των οικισμών συνδέθηκε με την αποφυγή του απόλυτα επίπεδου εδάφους 

και την αναζήτηση θέσεων με έντονο ανάγλυφο, κυρίως λόγω γεωπολιτικών λόγων. 

Σήμερα πια, το ελληνικό αστικό τοπίο συχνά διατηρεί ενδιαφέρουσες πανοραμικές 

απόψεις ως ενότητες σε συνάρτηση με λόφους, λίμνες ή δάση του περιβάλλοντος 

χώρου (Ιωάννου & Σερράος, 2006). 

Φυσικά, η ποιότητα του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου των ελληνικών πόλεων δεν 

συνδέεται μόνο με το χερσαίο τοπίο αλλά και με το θαλάσσιο τμήμα (σε περίπτωση 

παραθαλάσσιων πόλεων). Στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, στη σύγχρονη εποχή 

αλλά και σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, τα θαλάσσια μέτωπα και η παραλιακή 

ζώνη αποτελούν τμήμα του κέντρου της πόλης (Gospodini, 2001). 

Η σημερινή εικόνα των παραλιακών ζωνών των ελληνικών πόλεων χαρακτηρίζεται 

από την έντονη παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό χώρο της ακτής, κυρίως μέσω 

της αλλοίωσης της μορφολογίας της αλλά και της τάσης για δέσμευση αυτού του 

χώρου για πολιτιστικές και άλλες κεντρικές αστικές λειτουργίες υπερτοπικού 

χαρακτήρα σε εναρμόνιση με τις διεθνείς τάσεις ‘πολιτιστικοποίησης’ του ορίου της 

πόλης με το υδάτινο στοιχείο (Γοσποδίνη & Μπεριάτος, 2006/  Gospodini, 2006). 

Η ανάπλαση των αστικών θαλασσίων μετώπων αποτελεί μια πρόκληση για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως αδυναμία ανεμπόδιστων και ασφαλών εγκάρσιων 

κινήσεων πεζών, λόγω ύπαρξης, μεγάλων παραλιακών δρόμων, οδικών αρτηριών 

αλλά και για αδυναμία κίνησης πεζών και ποδηλάτων κατά μήκος της παραλιακής 
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ζώνης, λόγω ύπαρξης, συχνά, διαφόρων, διαρκή μείωση του ελεύθερου χώρου των 

παραλιακών ζωνών, λόγω υλοποίησης νέων υποδομών αλλά επίσης και για 

μετατροπή των παράκτιων ζωνών σε υποδοχείς ειδικών ή υπερτοπικών χρήσεων γης, 

δημιουργώντας οχλήσεις και αισθητική υποβάθμιση της περιοχής (Ιωάννου & 

Σερράος, 2006). 

Οι πόλεις σήμερα, ιδιαίτερα οι ελληνικές πόλεις, είναι στερημένες από χώρους που να 

συγκεντρώνουν, ενώ πολλαπλασιάζονται διαρκώς οι χώροι που χωρίζουν, διαιρούν 

και σκορπίζουν τους ανθρώπους. Οι δρόμοι και οι πλατείες δεν είναι παρά άξονες που 

διασχίζει κανείς και σπάνια τόπος που στέκεται και ο βασικός τους ρόλους είναι να 

επιτρέπουν και να διευκολύνουν την κίνηση (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε χρήση και κάλυψη γης, χρειάζεται να έχει τον 

μοναδικό της ρόλο, και οι συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει στην αναμόρφωση των 

πόλεων να ακολουθούν τους στόχους του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

Η αστική εξέλιξη μεγάλων ελληνικών πόλεων (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, κ.ά.) 

αλλά και η αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας, η δυναμική μετάλλαξη της οδού 

Πειραιώς σε πολιτιστικό και ψυχαγωγικό άξονα καθώς και οι αναβαθμίσεις των 

περισσότερων κέντρων της ελληνικής επαρχίας (Τρίκαλα, Λάρισα, Ιωάννινα, 

Έδεσσα, κ.ά.) δείχνουν ότι η ελληνική πόλη εξελίσσεται αλλά μπορεί να κρατήσει και 

να αναδείξει τα φυσιογνωμικά της χαρίσματα. Άλλωστε μετά από τις τράπεζες, τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα διοικητικά κτίρια μεγάλων εταιριών, τη σκυτάλη 

παίρνουν οι δημόσιοι χώροι (Στεφάνου, 2006). 

Η Αθήνα ίσως είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σύγχρονης ελληνικής 

μεγαλούπολης καθώς ο εκσυγχρονισμός της παράγει νέφος και ανυπαρξία ελεύθερων 

χώρων πολεοδομική ασφυξία.  Η σύγχρονη μεγαλούπολη παράγει μια διπλή σπείρα 

οικολογικών προβλημάτων: στην περιβάλλουσα ή και μακρινή ύπαιθρο μέσω της 

αποστέρησης των φυσικών της πόρων και στον ίδιο της τον εαυτό μέσω της 

μετατροπής των πόρων αυτών σε ρύπους. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποκλείεται να 

εμφανιστεί στο μέλλον από τους μικρούς, σήμερα, οικισμούς (Μοδινός, 2000). 
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4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ  

 

4.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

  

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις βλέπουν τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα με έντονο ενδιαφέρον. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων διαφέρει 

από πόλη σε πόλη κι από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα από τη δομή και τη 

μορφολογία της. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως η ποιότητα του αστικού 

περιβάλλοντος εξαρτάται από φυσικά στοιχεία όσο και από τις συνθήκες της ζωής 

στην πόλη. Το νερό, το έδαφος, ο αέρας και οι πράσινοι αστικοί χώροι είναι κάποιοι 

απ’ τους σημαντικότερους παράγοντες σε μια βιώσιμη πόλη (Κοκκώσης, 1999). 

Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότεροι παράγοντες που εξετάζονται αναλυτικά κατά 

τη διαδικασία του αστικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι η ποιότητα του αέρα 

και του νερού, οι χρήσεις γης, η ηχορύπανση, το οικονομικό κόστος καθώς και η 

δημόσια αποδοχή (Γούνη, 2005).  

Στην Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον διαπιστώνεται ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής για τα αστικά κέντρα 

στην Ευρώπη.  

Στην νέα συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992) τονίζεται η ανάγκη για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής φροντίδας σε όσες περισσότερες ευρωπαϊκές 

πολιτικές είναι δυνατό, ενώ το Συμβούλιο Υπουργών σε ψήφισμά του, υπογραμμίζει 

την αναγκαιότητα να περιλαμβάνεται περιβαλλοντική πολιτική στους στόχους του 

πολεοδομικού σχεδιασμού. Ως ανταπόκριση της κίνησης αυτής, δημιουργήθηκε η 

Χάρτα των Ευρωπαϊκών πόλεων (Άαλμποργκ, 5/1994) προς την Αειφορία των 

στόχων των στρατηγικών σχεδίων για την ανάπτυξη και την προστασία του 

περιβάλλοντος (Γούνη, 2005). 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πολλά έχουν όντως αλλάξει στα θέματα φροντίδας προς το 

περιβάλλον, σύγχρονου σχεδιασμού αλλά και στα θέματα ενεργειακής πολιτικής 

αλλά και στο σχεδιασμό της παραγωγής γενικότερα. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η 
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χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση με πολλαπλά 

οφέλη σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (Καραβασίλη, 2000). 

 

 

4.2 ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Σε Εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική που να αναφέρεται στο 

περιβάλλον και τις πόλεις, πέρα απ’ αυτές που κάνουν αισθητή την παρουσία τους 

στους περιβαλλοντικούς στόχους πολεοδομικών και χωροταξικών πολιτικών. 

Ένα παράδειγμα συνεργασίας πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού με πολιτικές 

προστασίας του περιβάλλοντος έχει να κάνει με το πρόγραμμα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για 

την πολεοδομική οργάνωση και αναβάθμιση των πόλεων και των οικισμών, με πρώτο 

στόχο την οργάνωση και διαχείριση του εξωαστικού χώρου. Ειδικότερη αναφορά 

γίνεται για περιοχές (χώρους πρασίνου, υπαίθριους – αδόμητους χώρους) με 

κοινωνικούς στόχους. Παρ’ όλα οι παρεμβάσεις αυτές περιορίζονται μόνο σε αστικές 

αναπλάσεις μικρής κλίμακας σχεδιασμού και σε δίκτυα πρασίνου (Γούνη, 2005).  

Σήμερα, έχει δημιουργηθεί μια τάση συνειδητοποίησης του οικονομικού κόστους 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της θετικής συμβολής στην οικονομία, κάτι που 

έχει επιφέρει μια σειρά από πολιτικές ανάπτυξης αλλά βέβαια εξειδικευμένων 

χρήσεων και σκοπών. 

Το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον χρηματοδοτείται από το ΚΠΣ και το 

Ταμείο Συνοχής και περιλαμβάνει την κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου, την 

διατήρηση και την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αστικές αναπλάσεις, 

καθώς και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Κοκκώσης, 1999). 

Η προσπάθεια ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής θεώρησης σε πολεοδομικό 

σχεδιασμό φαίνεται να γίνεται από τον Ν. 2508/97 για την ‘Βιώσιμη και Οικιστική 

Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας και Σχετικές Ρυθμίσεις’. Σ’ αυτό 

συμπεριλαμβάνεται η ανακοπή της άναρχης δόμησης, η αναβάθμιση του οικιστικού 

περιβάλλοντος, η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος όπως και των 

ελεύθερων χώρων πρασίνου (Γούνη, 2005). 
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Το πρώτο ελληνικό νομοθετικό κείμενο, που για πρώτη φορά κάνει λόγο για 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική (Α2, §8) είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/2707 

(ΦΕΚ 880/Β/19-8-98) περί βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

Ο νέος Γ.Ο.Κ. (Ν.2381/00) περιέχει διατυπώσεις βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπως 

για παράδειγμα προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ενέργειας, κ.ά. (Γούνη, 2005). 

 

 

4.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΗ  

 

Είναι πια δεδομένο, πως το περιβάλλον των πόλεων χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα, 

αφού οι βιώσιμες πόλεις αποτελούν προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη, ενώ η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελεί τροχοπέδη στην συμβολή των 

πόλεων στην ανάπτυξη (Σαμαράς, 2001). 

Μέχρι πρόσφατα, το εύρος των περιβαλλοντικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο δεν 

ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο λόγω της περιορισμένης δραστηριότητας και των 

ουσιαστικών δυνατοτήτων άσκησης σύνθετης πολιτικής των τοπικών φορέων. Οι 

δράσεις, σε τοπικό επίπεδο λοιπόν, είναι πιο έντονες στο θέμα της ευαισθητοποίησης 

του κοινού παρά το ότι δεν υπάρχει συντονισμένη και συγκροτημένη πολιτική για το 

περιβάλλον, ιδιαίτερα για το αστικό περιβάλλον (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπαίθριοι 

χώροι) (Κοκκώσης, 1999). 

Σ’ αυτή τη κατεύθυνση, για παράδειγμα, είναι το Πρόγραμμα για την ‘Τοπική 

Agenda 21’ στο οποίο συμμετέχουν οι ΟΤΑ. Στόχος του προγράμματος, μέσω της 

ενημέρωσης είναι ο κάθε πολίτης να γίνει ο φορέας επίτευξης των γενικότερων 

στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δράσεις που προβλέπονται σε Τοπικά 

Προγράμματα για την ‘Agenda 21’ περιλαμβάνουν διαχείριση μετακινήσεων και 

ροών, διαχείριση των απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογικά πρότυπα 

κατανάλωσης και όλα αυτά μέσω συμμετοχικών διαδικασιών (Γούνη, 2005). 
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 Στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους 

Οικισμούς στην Κωνσταντινούπολη το 1996, συζητήθηκε ότι για να υπάρξει 

ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών για τις πόλεις και τους οικισμούς απαιτούνται 

οι εξής δράσεις: 

 Ανάπτυξη πληροφόρησης και κατανόηση και εφαρμογή κατάλληλης 

τεχνογνωσίας για το αστικό περιβάλλον, 

 Βελτίωση και ανανέωση της παρούσας στρατηγικής για το περιβάλλον, 

 Εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και κινητοποίηση εθελοντικής δράσης 

 Θεσμοθέτηση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, 

 Αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων (Κοκκώσης, 1999). 

Η ενσωμάτωση της βιοκλιματικής διάστασης στον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι 

πρωταρχικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής για κάθε πόλη και οικισμό.  
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5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ  

 

5.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  

 

Η ραγδαία και άναρχη αστικοποίηση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χαοτικών 

μεγαλουπόλεων, που σήμερα υποφέρουν, είτε ανήκουν σε ανεπτυγμένες είτε σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η υπέρβαση του βέλτιστου μεγέθους των πόλεων οδηγεί 

γρήγορα στη διατάραξη της ικανότητας στήριξής τους από τα κοινωνικά και δασικά 

συστήματα και ταυτόχρονα στην αυτοαναίρεση των οικονομικών και πολιτιστικών 

πλεονεκτημάτων. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η αστικοποίηση 

οδηγεί στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, λόγω του 

πολεοδομικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε αλλά και του τρόπου διαχείρισης 

κάποιων λειτουργιών «εισροών – εκροών» (ενέργεια, διατροφή, απόβλητα). Μέσα 

στα προβλήματα που περιλαμβάνει αυτή η επιδείνωση του ‘ευ ζείν’ είναι η 

ατμοσφαιρική ρύπανση (φωτοχημικό νέφος), το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, οι 

ηχητικές οχλήσεις (ηχορύπανση), η ρύπανση του νερού, κ.ά. (Πλαγιαννάκος, 2000). 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση (φωτοχημικό νέφος) 

Τα προβλήματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, στις Ελληνικές πόλεις, 

άρχισαν να φαίνονται τα τελευταία σαράντα χρόνια και φαίνεται να οφείλονται στην 

απότομη και άνευ σχεδιασμού (πολεοδομικού και περιβαλλοντικού) (Καρυώτη, 

2009). 

Οι πιο πρόσφατες, σχετικά, Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ‘Οδηγία 

88/609/ΕΟΚ-1988 (για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από μεγάλες 

εγκαταστάσεις καύσης) ή αλλιώς, σε ελληνικά πλαίσια, ΚΥΑ 58751/2370 (ΦΕΚ 

264Β-1993) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 76802/1033 (ΦΕΚ 596Β-1996)’, και η 

‘Οδηγία 96/62/ΕΚ-1996, περί εκτίμησης και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα του 

περιβάλλοντος’ (Γούνη, 2005). 
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Το φαινόμενο της φωτοχημικής ρύπανσης (εικ. 3), σήμερα, χαρακτηρίζεται από 

αυξομείωση των συγκεντρώσεων ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα, στη διάρκεια 

ενός εικοσιτετραώρου. Έτσι, μπορούμε να διαχωρίσουμε τους ρύπους σε πρωτογενείς 

(αυτοί που εκπέμπονται απευθείας απ’ τις πηγές ρύπανσης, όπως το αυτοκίνητο, οι 

κεντρικές θερμάνσεις, κ.ά.) και σε δευτερογενείς (που σχηματίζονται στην 

ατμόσφαιρα από σταθεροποίηση των πρωτογενών ρύπων στο χώρο) (Πλαγιαννάκος, 

2000). 

 

Εικόνα 3: Φωτοχημικό νέφος 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα οφείλονται είτε σε 

προβλήματα βιομηχανικής ρύπανσης (συνήθως δημιουργούνται σε μεγάλες πόλεις, 

όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη) είτε σε προβλήματα αστικής ρύπανσης (που 

δημιουργούνται σε μικρούς οικισμούς). Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, αυτή των 

μικρότερων οικισμών, φαίνεται πως η περιβαλλοντική ρύπανση αφορά τις 

πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου οι κύριες πηγές – αιτίες ρύπανσης εντοπίζονται 

στην κυκλοφορία των οχημάτων (πληθώρα οχημάτων – αυτοκινήτων, έλλειψη 
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μαζικών μέσων μεταφοράς και χρήσης ποδηλάτου), στην ύπαρξη μεγάλων λιμένων 

(Πάτρα, Ηγουμενίτσα, κ.ά.) αλλά και σε ειδικότερους παράγοντες, όπως η λειτουργία 

κεντρικής θέρμανσης (Καρύωτη, 2009). 

Εντούτοις, η πραγματική αιτία για τις αυξημένες συγκεντρώσεις φωτοχημικού 

νέφους, σε αστικά κέντρα, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι (Καραθανάσης, 2006).  

Στην πραγματικότητα, το νέφος αυτό δημιουργείται λόγω της αναστροφής της 

θερμοκρασίας, δηλαδή στην επικάθηση στρώματος θερμού αέρα επάνω σε στρώμα 

ψυχρότερου, έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή των ρύπων προς την ατμόσφαιρα. Η 

συγκέντρωση τέτοιων ρύπων (δευτερογενείς) είναι εντονότερη σε περιοχές όπου 

υπάρχει υψηλή υγρασία, τα επίπεδα θερμοκρασίας είναι υψηλά και δεν φυσάει 

άνεμος (Ανδρεαδάκη, 2006).  

Η ρύπανση αυτή, που δημιουργείται από ανθρώπινους παράγοντες (όπως για 

παράδειγμα η απεριόριστη χρήση του αυτοκινήτου σε αντίθεση με τη χρήση 

ποδηλάτων), εγκαθιστούν ρύπους και νέφος στην ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων 

και της πόλης, με αποτέλεσμα να απειλεί ακόμα και το κλίμα της ευρύτερης 

γεωγραφικής περιοχής (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Η βελτίωση αυτών των περιβαλλοντικών συνθηκών, σε αστικά κέντρα, έρχεται μέσα 

από την πόλη, και πιο συγκεκριμένα από την τοπική αυτοδιοίκηση εφόσον οι στόχοι 

αναμόρφωσή της ταυτίζονται με αυτούς της βιώσιμης αειφορικής πόλης, και μάλιστα 

στα πλαίσια του πράσινου αστικού σχεδιασμού. 

 

Ηχητικές οχλήσεις (ηχορύπανση) 

Μία ακόμη όχληση, που δημιουργείται σε σύγχρονα ελληνικά αστικά κέντρα, μικρών 

ή μεγάλων πόλεων, είναι αυτή της ηχορύπανσης. Αυτή η όχληση δημιουργείται 

συνήθως σε κεντρικές αρτηρίες, σε κεντρικούς χώρους συνάθροισης και αφορούν τις 

ώρες και τις μέρες αιχμής.  

Ένας από τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας ηχητικών οχλήσεων είναι αυτός της 

υπερβολικής χρήσης του αυτοκινήτου σε ώρες αιχμής καθώς και η ανυπαρξία 

απαραίτητων χώρων (χώροι στάθμευσης, πλατείες και χώροι αναψυχής, παιδικές 
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χαρές, κ.ά.). Έτσι λοιπόν, όλο και περισσότερες πόλεις υποφέρουν σήμερα, 

συγκεκριμένες μέρες και ώρες, παρά το γεγονός ότι λόγω της εξέλιξης της 

τεχνολογίας έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου ανά 

όχημα (Κατσιγιάννης, 2008). 

Το πρόβλημα της ηχορύπανσης, εστιάζεται σήμερα και στη δυσκολία μέτρησής της, 

δηλαδή υπολογισμού του θορύβου που δημιουργείται.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κατά καιρούς κάποιες προσπάθειες διαχείρισης και 

εν συνεχεία καταπολέμησης της ηχητικής όχλησης, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας 

την Οδηγία 70/157 (ορίζοντας τα ηχητικά επίπεδα οχημάτων) αλλά και την Οδηγία 

97/24 (στην προσπάθεια να μειώσει το επίπεδο της έντασης του θορύβου των 

οχημάτων). 

Σε Εθνικό επίπεδο πάλι, ο νόμος 1650/86, περί προστασίας του περιβάλλοντος, 

αναφέρεται στις οριακές επιτρεπτές τιμές θορύβου και οχλήσεων σε χώρους 

κατοικίας και συνάθροισης κοινού. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί σήμερα το καλύτερο 

παράδειγμα εναρμόνισης των πόλεων στους κανόνες αυτούς (Καρυώτη, 2009). 

Έτσι λοιπόν σήμερα, δεν προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που να έχουν ως 

στόχο τη μείωση του θορύβου. Αλλά και σε περιπτώσεις που προβλέπονται οριακές 

τιμές θορύβου, ανά περίοδο και ανά περιοχή (ή σε κάποιες πόλεις), η αύξηση της 

ταχύτητας σε ασφαλέστερους δρόμους, οι απροσεξίες των οδηγών, η μη τήρηση των 

κανόνων οδικής συμπεριφοράς και άλλοι παράγοντες, αυξάνουν εκ νέου τα 

θεωρητικά επίπεδα της ηχορύπανσης (Μούσης, 2005). 

 

Το φαινόμενο της ‘Θερμικής νησίδας’ 

Το φαινόμενο αυτό, εμφανίζεται κυρίως σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, 

ωστόσο δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε μικρότερους οικισμούς όπου σε 

συγκεκριμένες περιοχές παρατηρείται, συνήθως το καλοκαίρι, συγκράτηση υψηλής 

θερμότητας από τα κτίρια, την άσφαλτο και την έλλειψη πρασίνου.  

Το φαινόμενο της Θερμικής νησίδας (εικ. 4), εκδηλώνεται ως εξής: η θερμική 

ενέργεια του ήλιου, κυρίως το καλοκαίρι, επιβαρύνει τα κτίρια με θερμότητα, η οποία 
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αποθηκεύεται στην κατασκευή τους. Τη νύχτα αρχίζει η αντίστροφη διαδικασία. Η 

αποβολή της απορροφηθείσης θερμότητας από τα κτίρια προς τον περιβάλλοντα 

χώρο και την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την δημιουργία ζεστής περιοχής, δηλαδή 

θερμικής νησίδας. 

Εικόνα 4: Φαινόμενο θερμικής νησίδας στην πόλη 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Όσο πιο πυκνοδομημένη είναι μία περιοχή (από ποσότητα και από ύψος κτιρίων) 

αλλά και ελλιπή σε ελεύθερους χώρους πρασίνου, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο 

της θερμικής νησίδας. Σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, είναι πιθανόν να 

δημιουργηθούν δυσάρεστες μικροκλιματικές συνθήκες, δυσοσμίες, υπερβολική ζέστη 

(Ανδρεαδάκη, 2006). 

 

Ρύπανση των νερών και των υδάτων  

Το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης των υδάτων (ποταμών, ρεμάτων, θάλασσας) 

οφείλεται κυρίως στα οικιστικά απόβλητα και στην γενικότερη απερίσκεπτη διάθεση 

υγρών και στερεών αποβλήτων και των βιομηχανικών ή αστικών λυμάτων, καθώς και 

μεγάλο μέρος των φυτοφαρμάκων (Γούνη, 2005). 

Παρόλο που το ‘νερό’ αποτελεί έναν από τους βασικότερους φυσικούς πόρους και 

συστατικό στοιχείο της οργάνωσης του χώρου (Αραβαντινός, 1988), απαραίτητο για 

χλωρίδα και πανίδα, η διαχείρισή του δεν είναι πάντα η καλύτερη, ή τουλάχιστον δεν 

γίνεται πάντα αποτελεσματικά (Κούγκολος, 2008). 
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Η σχετική Νομοθεσία για την διαχείριση των υδάτων αφορά το Νόμο 1650/86 [ΦΕΚ 

160Α – 1986], όπου γίνεται αναφορά για την αναγκαιότητα παρακολούθησης των 

φυσικών αποδεκτών λυμάτων (Άρθρο 16), καθώς επίσης και της αναγκαιότητας 

λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Για την 

εφαρμογή του, έχουν εκδοθεί οι εξής Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 

 ΚΥΑ 26857/553 (ΦΕΚ 196Β/88) περί ‘Μέτρων και περιορισμών για την 

προστασία των υπογείων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 

φορτίων’, 

 ΚΥΑ 55648 (ΦΕΚ 323Β/91) περί ‘Μέτρων και περιορισμών για την 

προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος’, 

 ΚΥΑ 80568 (ΦΕΚ 641Β/91) περί ‘Μεθόδων, όρων και περιορισμών για τη 

χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών 

λυμάτων’ (Γούνη, 2005), 

 Οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, περί ‘ολοκληρωμένης 

προσέγγισης και διαχείρισης, στοχεύοντας στην πρόληψη της υποβάθμισης 

του νερού, στην ενίσχυση της προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του νερού’. Η Οδηγία αυτή 

εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280 – Α/03) 

(Λατινόπουλος, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια, η μαζική αστικοποίηση και η ταυτόχρονη λανθασμένη 

διαχείριση των ρεμάτων που βρίσκονται κοντά σε πόλεις, έχουν διογκώσει το 

πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων και έχουν φέρει σε αδιέξοδο πολλούς 

οικισμούς. Έτσι, τα βασικότερα προβλήματα, σήμερα, παρατηρούνται τόσο στην 

άνιση κατανομή των υδάτων στη φύση όσο και στην μη ορθολογική διαχείρισή τους 

για τον άνθρωπο (Κούγκολος, 2008). 

Για ότι αφορά το δεύτερο, δηλαδή την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων αναγκών με τη 

βοήθεια των υδάτων, πρέπει να σημειώσουμε πως όλα ξεκινάνε με την ύδρευση της 

πόλης ή του οικισμού. Η ύδρευση λοιπόν, μπορεί να χωριστεί στις εξής κατηγορίες: 

 Ύδρευση από επιφανειακά νερά (όπως είναι οι χείμαρροι, οι λίμνες) 
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 Ύδρευση από υπόγεια νερά 

 Ειδικότερες περιπτώσεις (χρήση ασφαλτωμένου νερού ή επεξεργασμένων 

λυμάτων) (Κούγκολος, 2005). 

 

Ρύπανση του εδάφους  

Οι βασικότεροι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη ρύπανση του εδάφους, είναι η 

πλειοψηφία των αστικών λυμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των υγρών αποβλήτων αλλά 

και τα λιπάσματα των καλλιεργειών και τα φυτοφάρμακα.  

Ωστόσο σημαντικό ρόλο στη ρύπανση του εδάφους, παίζει και το ίδιο το έδαφος. Με 

άλλα λόγια αν το έδαφος μιας περιοχής έχει απορροφητική ικανότητα θα είναι εις 

βάρος του, η αφομοίωση ρυπαντικών φορτίων, ενώ αντίθετα αν το έδαφος έχει την 

ικανότητα, απ’ την φύση του, να αφήνει και να ωθεί τους ρύπους να φεύγουν απ’ 

αυτό, σίγουρα θα είναι προς όφελός του. Και στις δύο περιπτώσεις, το θέμα 

χρειάζεται ορθολογική διαχείριση. Έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες 

που έχουν να κάνουν με την ικανότητα του εδάφους να αποφορτίζει και να μην 

συγκρατεί τους ρύπους, όπως για παράδειγμα ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων στο 

πέρας της επιφάνειας (είτε πρόκειται για θάλασσα είτε για ρέμα) αλλά και η 

επεξεργασία τους (Γούνη, 2005). 

Η ρύπανση του εδάφους, σε ότι αφορά τα στερεά απορρίμματα – απόβλητα, θα 

αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο με βάση τα απόβλητα. 

Εντούτοις, η κύρια ευθύνη για τη ρύπανση του εδάφους των πόλεων ανήκει στους 

κατοίκους της πόλης καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

Σάτον, η πόλη – πρότυπο στη μείωση των ρύπων 

Παράδειγμα προτύπου – πόλης όπου έχει ενταχθεί η έννοια της αειφορίας και μία από 

τις προτεραιότητές της είναι η μείωση των ρύπων, αποτελεί η πόλη Σάτον 

(Μπέντιγκτον), στην Μ. Βρετανία. Οι περιβαλλοντικές «συνταγές» που ακολούθησε 

η περιβαλλοντική πολιτική της πόλης αυτής δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή 
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βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, στην Σάτον 

προβλήθηκε και εφαρμόστηκε η φύτευση πράσινων στεγών (εικ. 5), κάτι που μειώνει 

σημαντικά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους λόγω των φυτών, καθώς και σωστό 

βιοκλιματικό προσανατολισμό (για ήλιο και αέρα), κάτι που μείωσε κατά 90% τις 

ανάγκες των κατοίκων για θέρμανση σε σχέση με τα συμβατικά σπίτια. Επιπλέον 

χρησιμοποιούνταν βιοκαύσιμα ως καύσιμα θέρμανσης, τα οποία έχουν μηδενικές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με την κατάλληλη τεχνολογία καύσης. Επίσης για 

την μείωση των αστικών (ατμοσφαιρικών) ρύπων έγινε συστηματική προώθηση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς και των εναλλακτικών λύσεων, με στόχο τον περιορισμό 

της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων. Τέλος, στην ίδια πόλη, η κοινότητα παρέχει στους 

κατοίκους της τα υλικά και την τεχνογνωσία, ώστε να καλλιεργήσουν μόνοι τους 

κηπευτικά, στον εξωαστικό χώρο (Μπρεγιάννης, 2012). 

 

Εικόνα 5: Σάτον – φύτεση πράσινων στεγών 

 

Πηγή: https://www.google.gr 

 

 

5.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

Η ανάπτυξη και η οικονομική ευημερία, όταν δεν συμβαδίζουν με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής, καταλήγουν σε εφιάλτη. Τα απορρίμματα ίσως 
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αποτελούν το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης, σήμερα 

(Κυρκίτσος, 2000). 

Συγκρίνοντας την πορεία των ελληνικών πόλεων, σε ότι αφορά τα απορρίμματα, 

παρατηρούμε μεγάλες διαφορές ως προς τον όγκο και την ποιότητα των 

απορριμμάτων, καθώς σήμερα οι διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες έχουν 

αλλάξει ριζικά σε πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα την κυριαρχία του πλαστικού και 

των τυποποιημένων συσκευασιών (Ευθυμιόπουλος, 2000). 

Οι διαστάσεις του προβλήματος αυτού σήμερα έχουν φθάσει πλέον σε οριακά 

επίπεδα. Στην χώρα μας υπάρχουν περισσότερες από 5.000 χωματερές (απ’ τις οποίες 

οι περισσότερες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας και οι υπόλοιπες δεν πληρούν τους 

κανόνες υγειονομικής ταφής). Η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων συμπληρώνεται 

με τους 15.000 περίπου σκουπιδότοπους της χώρας. Το ετήσιο ποσό παραγωγής 

απορριμάτων στην Ελλάδα αγγίζει τα 3 εκατομμύρια (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 1987) ενώ 

σήμερα η μέση παραγωγή απορριμμάτων για τη χώρα μας αγγίζει τα 5 εκατομμύρια 

τόνους την ημέρα (Κυρκίτσος, 2000). 

  

Στερεά Απόβλητα και Απορρίμματα 

Μιλώντας για απορρίμματα, ή για σκουπίδια, στο μυαλό μας έρχονται αντικείμενα, 

δηλαδή στερεά απόβλητα. Σε ότι αφορά λοιπόν τα στερεά απόβλητα, γνωρίζουμε πως 

σχετικά με το νομοθετικό τους πλαίσιο, ισχύουν τα εξής: Υπάρχει μια κοινοτική 

Οδηγία 91/156, με την εναρμόνισή της στο Ελληνικό πλαίσιο, μιλάμε για την ΚΥΑ 

69728/824 (ΦΕΚ 358Β/96), η οποία είχα σαν πρώτο έτος - στόχος υλοποίησης των 

στόχων το 1996. Οι στόχοι αυτοί αφορούσαν: 

 Τον αναλυτικό Σχεδιασμό Διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, αξιοποίησης, 

διάθεσης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, καθορισμού τιμολογιακής 

πολιτικής) με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η 

υγεία και το περιβάλλον, 

 Την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και διάθεσής τους στη φύση, 
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 Την κατάρτιση γενικού πλαισίου και την υιοθέτηση επιμέρους στόχων προς 

μελέτη των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και  

 Τη λήψη μέτρων για πρόληψη, μείωση της παραγωγής, επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση. 

Για την συγκεκριμένη Οδηγία –ΚΥΑ, η χώρα μας, από το 2005 και μετά είναι 

υποχρεωμένη να υλοποιήσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής για μείωση, 

αξιοποίηση, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και μείωση της ποσότητας για τελική 

διάθεση απορριμμάτων (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά αστικά απόβλητα, οικιακά απορρίμματα, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, 

δυσχεραίνουν την κατάσταση μέρα με τη μέρα, και αυτό οφείλεται στους εξής 

παράγοντες: 

 Στον τεράστιο όγκο των παραγόμενων λυμάτων και απορριμμάτων καθώς και 

τις μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, 

 Στον μη ορθολογικό τρόπο διάθεσης των ρύπων σε αστικές και μη αστικές 

περιοχές, αλλά και 

 Στην αδυναμία ελέγχου και περιορισμού της κίνησής τους προς τους τελικούς 

υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, ακτές, κ.ά.) (Γούνη, 2005). 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από απορρίμματα και απόβλητα 

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις από την εναπόθεση και τη διάθεση σκουπιδιών ή 

αποβλήτων (στερεών ή υγρών) σε χωματερές ή ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους, είναι 

οι εξής: 

 Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Τα υγρά απόβλητα που 

μένουν σε περιοχές εναπόθεσης απορριμμάτων, συνιστούν σημαντική απειλή 

για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα υγρά αυτά, με τη βοήθεια της κλίσης του 
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εδάφους μπορούν να καταλήξουν σε ποτάμια, λίμνες και υγροβιότοπους και 

επομένως στην μετάδοση της μόλυνσης και των τοξικών. 

 Ρύπανση ακτών και θαλασσών. Τα πλαστικά, τα μέταλλα και τα αλουμίνια, 

είναι αυτά που χρειάζονται δεκαετίες για να αποδομηθούν στο περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό, οι περιοχές όπου έχουν καταλήξει τέτοια απορρίματα 

πρέπει να υπομείνουν πολλά χρόνια την επικίνδυνη παραμονή τους. Αν πάλι 

μιλήσουμε για καθαρισμό από ανθρώπινο δυναμικό, εκεί η υπόθεση 

παραμένει δύσκολη και δαπανηρή. 

 Επιδείνωση του «φαινομένου του θερμοκηπίου» και αύξηση πυρκαγιών. Το 

βιοαέριο που εκλύεται από απορρίμματα και σκουπίδια, απελευθερώνεται 

στην ατμόσφαιρα και συμβάλλει στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Εκτός 

απ’ αυτό, οι σκουπιδότοποι αποτελούν την αιτία για το 10% των πυρκαγιών 

στη χώρα μας. 

 Ρύπανση της ατμόσφαιρας (αέριοι ρύποι). Οι μη ελεγχόμενες συνθήκες 

θερμοκρασίας που επικρατούν κατά την ανεξέλεγκτη καύση, αποτελεί αιτία 

για την έκλυση επικίνδυνων για την υγεία αερίων και ουσιών, όπως 

μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, αιθάλη, κ.ά. 

Μάλιστα με τη βοήθεια των μετεωρολογικών συνθηκών και του 

μικροκλίματος, οι ουσίες αυτές μπορούν να μεταφερθούν πολλά χιλιόμετρα 

μακριά. 

 Κίνδυνοι για τον άνθρωπο και την δημόσια υγεία καθώς και για την χερσαία 

και θαλάσσια πανίδα. Τους σκουπιδότοπους επισκέπτονται πολλά ζώα προς 

αναζήτηση τροφής. Ζώα τα οποία εκτρέφονται από τον άνθρωπο και 

αποτελούν μέρος της τροφής του. Επομένως οι μολυσμένες ουσίες είναι πολύ 

πιθανό να βλάψουν τα ίδια τα ζώα αλλά και την ανθρώπινη υγεία. 

 Αισθητική υποβάθμιση του τοπίου και αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική 

εικόνα της περιοχής. Άμεση και ορατή συνέπεια της ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης απορριμμάτων στο περιβάλλον αποτελεί επίσης η υποβάθμιση 

του τοπίου με συνέπεια στην πτώση του τουρισμού της περιοχής, παρόλο που 
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δεν έχει γίνει εκτενή έρευνα, από αρμόδιο φορέα, των οικονομικών 

επιπτώσεων από την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Σύγχρονες και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων 

Η σημερινή κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων, με τη διάθεσή τους σε 

ημι-ελεγχόμενες χωματερές ή σε ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους, δεν μπορεί να 

συνεχιστεί πλέον, εξαιτίας των περιβαλλοντικών τους επιβαρύνσεων αλλά και για 

νομικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. 

Εδώ και λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από Οδηγίες και κανόνες, καλεί τα 

κράτη – μέλη να νομοθετήσουν και να εφαρμόσουν μια σειρά μέτρων, με στόχο την 

απαγόρευση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων, στην ειδική διαχείριση 

των τοξικών αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής τους, στην ορθολογική 

διαχείρισή τους και στη μεγαλύτερη δυνατή ανάκτησή τους (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ/ ΧΥΤΑ) 

Στη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υγειονομική 

ταφή θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και ύστατη επιλογή, τόσο για λόγους ρύπανσης 

όσο και επειδή δεν μπορεί να προσφέρει καμία άμεση δυνατότητα αξιοποίησης των 

απορριμμάτων (Νικόπουλος, 2004). 

Στην Ελλάδα, η μέθοδος ‘ΧΥΤΥ’ αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο διαχείρισης 

υπολειμμάτων και απορριμμάτων. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει 

είναι πως, από οικονομική άποψη, η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τους ΧΥΤΥ, 

έχει το μικρότερο κόστος για τους ΟΤΑ και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως 

συμβαίνει διότι στο κόστος διάθεσης περιλαμβάνεται μόνο το κόστος συλλογής και 

μεταφοράς, ενώ υπάρχουν κι άλλα οικονομικά κόστη, τα οποία συνεπάγεται η 

σημερινή κατάσταση και επιβαρύνουν συνεχώς το περιβάλλον, τα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού κόστους. Τέτοια κόστη είναι 

για παράδειγμα το κόστος κατασκευής τους, το κόστος εξυγίανσης και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος των υπαρχουσών χωματερών και μελλοντικά των 

ΧΥΤΥ, το κόστος για τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων γης με σκοπό τη δημιουργία 
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χωματερών, σκουπιδότοπων και ΧΥΤΥ, το κόστος καθαρισμού των ακτών καθώς και 

το κόστος της αισθητικής υποβάθμισης (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΕΕΑΑ) 

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης των 

υδάτινων πόρων, από τα απόβλητα, είναι αυτός των ΕΕΑΑ. Τα έργα αποχέτευσης και 

επεξεργασίας αποβλήτων έχουν ως στόχο την αμεσότερη και οικονομικότερη 

απομάκρυνση των αποβλήτων καθώς και την κατάλληλη επεξεργασία τους, ώστε να 

διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον. Τέτοια απόβλητα μπορεί να είναι τα αστικά, τα 

βιομηχανικά, τα επιφανειακά νερά απορροής και τα νερά διήθησης – εισροής, λόγω 

αναποτελεσματικών αποχετευτικών συστημάτων. Η δράση των ΕΕΑΑ, χωρίζεται σε 

δύο φάσεις. Πρώτον, αφορά την επεξεργασία αποβλήτων (απομάκρυνση των ουσιών 

που είναι επιβλαβείς για τον τελικό αποδέκτη από την υγρή μάζα των αποβλήτων), 

και δεύτερον, την επεξεργασία της λάσπης (επεξεργασία των επιβλαβών ουσιών που 

απομακρύνθηκαν στο πρώτο στάδιο και τελική διάθεσή τους στο περιβάλλον) 

(Μανωλιάδη, 2002). 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όμως, των ΕΕΑΑ, είναι αρκετά οδυνηρές για την 

φύση. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για δυσοσμία, ύπαρξη σταγονιδίων και τοξικών 

αέριων ρύπων, ηχητική όχληση (θόρυβοι κατά την λειτουργία τους), καθώς και 

παρουσία εντόμων (κουνούπια και μύγες), που μπορούν να μεταδώσουν κάτι 

μολυσμένο ή τοξικό (Μανωλιάδη, 2002). 

 

Τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας στη διαχείριση απορριμμάτων (Καύση, 

πυρόλυση, αεριοποίηση) 

Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν την καύση, την πυρόλυση και την αεριοποίηση. 

Η βασική τους διαφορά είναι το ποσοστό του οξυγόνου κατά τη θέρμανση των 

απορριμμάτων. Για παράδειγμα στην καύση χρειάζεται αρκετό οξυγόνο, στην 

πυρόλυση καθόλου, ενώ στην αεριοποίηση κάτι ενδιάμεσο. Όπως αναφέρει και ο 

τίτλος τους, σκοπός αυτών των μεθόδων, είναι η ανάκτηση του ενεργειακού 

περιεχομένου των απορριμμάτων. Στη λογική αυτή, στα πλαίσια της διαχείρισης των 
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απορριμμάτων, η πλέον διαδεδομένη μέθοδος απ’ τις τρεις, είναι αυτή της καύσης 

(Κυρκίτσος, 2000). 

Η καύση των απορριμμάτων έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε πολλές χώρες 

(Ιαπωνία, ΗΠΑ, Λουξεμβούργο, Δανία, Ολλανδία, κ.ά.) με σκοπό την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που είχαν να κάνουν με την χωροθέτηση ΧΥΤΥ. Τα πλεονεκτήματα 

της μεθόδου αυτής είναι: η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων 

(έως 80% και 40%, αντίστοιχα), μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων, 

συνύπαρξη της διαδικασίας αυτής με προγράμματα ανάκτησης γυαλιού και 

μετάλλων.  

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή, έχει και πολλές αρνητικές συνέπειες. Οι βασικότερες 

είναι το υψηλό κόστος επένδυσης λειτουργίας, η τεχνολογική εξάρτηση από τη χώρα 

εισαγωγής τεχνολογίας, η παραγωγή επικίνδυνης στάχτης και σκουριάς, η αδυναμία 

συνύπαρξης με προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, αλλά και προβλήματα που 

ποικίλουν ανάλογα με το κλίμα της περιοχής (για παράδειγμα στην Ελλάδα λόγω της 

υψηλής υγρασίας, απαιτείται επιπλέον καύσιμο συντήρησης κατά την διαδικασία 

αυτή). Για τους λόγους αυτούς, η μέθοδος της καύσης δεν θεωρήθηκε ορθολογική, 

και γι’ αυτό αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Ανακύκλωση 

Ούτε οι χωματερές ούτε τα εργοστάσια καύσης δίνουν λύση στο εντεινόμενο 

πρόβλημα των σκουπιδιών. Η νομοθετική κατοχύρωση της ανακύκλωσης, και άλλων 

μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης, αποτελεί τη μόνη οικολογικά αποδεκτή λύση 

πλέον (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η 

μείωση της ρύπανσης του αέρα και του νερού, η μείωση της χρήσης ενέργειας, 

φυσικών πόρων (νερό, δέντρα, κ.ά.), εξοικονόμηση φυσικών στοιχείων (όπως είναι ο 

βωξίτης), αλλά και στοιχείων που στο μέλλον η ύπαρξή του θεωρείται αβέβαιη (όπως 

είναι το πετρέλαιο). Επίσης, με την ανακύκλωση μειώνεται ο όγκος των 

απορριμμάτων με συνέπεια να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των χώρων ταφής 

(Κυρκίτσος, 2000). 
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Η ανακύκλωση έχει περάσει πλέον στη συνείδηση των περισσότερων πολιτών, ως μια 

ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Εντούτοις, στην χώρα μας, η μέθοδος 

αυτή έχει ταυτιστεί με την απλή συλλογή χαρτιού και αλουμινίου και οι περισσότερες 

προσπάθειες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μείνει στη μέση. Σε ένα 

άλλο επίπεδο, οι προσπάθειες αυτές, θα πρέπει να επεκταθούν στα ζητήματα 

ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και διαπαιδαγώγησης των πολιτών, καθώς επίσης 

και στη δημιουργία μιας νέας αγοράς για τα προϊόντα που προέρχονται από 

ανακυκλωμένα υλικά (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην χώρα μας για την ανακύκλωση αφορά 

τον Ν. 2939/01 περί ‘Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων’, στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί 

‘Συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας’, στο εθνικό δίκαιο. Οι ρυθμίσεις του 

συγκεκριμένου Νόμου αποσκοπούν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και 

στον περιορισμό της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, των συσκευασιών αλλά και 

άλλων προϊόντων (Νόμος 2939/2001). 

 

Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο διαχωρισμό των υπολειμμάτων της κουζίνας και των 

τροφών με διαλογή στην πηγή ή μηχανική διαλογή από τα υπόλοιπα υλικά που 

βρίσκονται στα απορρίμματα. Το βασικό πλεονέκτημα της κομποστοποίησης είναι 

ότι ανακτάται το οργανικό μέρος των απορριμμάτων και βελτιώνεται η ποιότητα των 

εδαφών στα οποία διατίθεται το προϊόν της. Με εκτεταμένα προγράμματα 

κομποστοποίησης στην Ελλάδα, μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο όγκος των 

απορριμμάτων που καταλήγει στους χώρους τελικής διάθεσης, λόγω του ότι το 35-

55% των ελληνικών απορριμμάτων είναι οργανικά (Κυρκίτσος, 2000). 

Η κομποστοποίηση (λιπασματοποίηση) περιλαμβάνεται στις περιβαλλοντικά 

αποδεχτές μεθόδους διάθεσης των απορριμμάτων (Κούγκολος, 2005). 

Επίσης, ένα ακόμη πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι μπορεί να συνυπάρχει 

με προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών και μετάλλων. Ωστόσο 

υπάρχουν και πολλά μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα η ποιότητα και η διάθεση 

του παραγόμενου προϊόντος. Από οικονομικής πλευράς, συμφέρει η κομποστοποίηση 
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σε μικρή κλίμακα, δηλαδή σε επίπεδο κατοικίας ή πολεοδομικής ενότητας. Τέλος, 

ένα ακόμα μειονέκτημα της κομποστοποίησης αποτελεί το γεγονός της δέσμευσης 

εκτάσεων γης και πιθανά προβλήματα δυσοσμίας (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Μείωση απορριμμάτων 

Με την έννοια της μείωσης των απορριμμάτων, εννοούμε μια σειρά από τεχνικές 

επιλογές και νομοθετικών – οικονομικών ρυθμίσεων με ένα παράλληλο πλαίσιο –

καθοδήγηση κοινωνικής συμπεριφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Το 

σκεπτικό αυτό οδηγεί έχει σαν στόχο τη μείωση του όγκου και του βάρους των 

απορριμμάτων που πρόκειται να καταλήξουν σε χώρους τελικής διάθεσης. 

Η μείωση των απορριμμάτων, τεχνικά, μπορεί να επιτευχθεί με την αποφυγή της 

παραγωγής τους, με επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένης ύλης, με κομποστοποίηση 

οργανικών υλικών και με εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων απορριμμάτων. 

Παράλληλα, σε κάποιες χώρες, λειτουργούν κι άλλες μέθοδοι, όπως η καύση, η 

πυρόλυση και η αεριοποίηση. Τέλος, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων κρίνεται απαραίτητη η ασφαλής τελική διάθεση όσων απορριμμάτων 

δεν υφίστανται κάτι απ’ τα παραπάνω, σε ΧΥΤΥ (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών 

Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τη 

μείωση των απορριμμάτων. Η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά τα γυάλινα 

υλικά, παρόλο που μπορεί να επεκταθεί και στη χρήση πλαστικών.  

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης αφορούν 

αρχικά τη μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση 

πρώτων υλών και ενέργειας και η μείωση του κόστους της συλλογής και διάθεσης 

των απορριμμάτων. Από την άλλη, τα μειονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης 

συσκευασιών θα περιλαμβάναμε το γεγονός ότι επιστρεφόμενες συσκευασίες θα 

πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο εμφιαλώσεως 

(Κυρκίτσος, 2000). 
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Εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων και ειδικών απορριμμάτων 

Η διαχείριση παρόλο που δεν αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο, θεωρείται 

απαραίτητη, σήμερα, καθώς οι συνηθισμένοι τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων 

αφήνουν πίσω τους υλικά, τα οποία αν διαχειριστούν διαφορετικά, μπορούν να 

μειώσουν σημαντικά αρκετό όγκο και βάρος. Αυτά τα υλικά ανήκουν στην κατηγορία 

των ειδικών απορριμμάτων (οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, οχήματα, μπάζα 

οικοδομών, κ.ά.). Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και ανάκτησης των 

προαναφερθέντων ειδικών απορριμμάτων υπάρχουν σήμερα στις περισσότερες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη χώρα μας υπάρχει μόνο στοιχειώδης συλλογή 

απορριμμάτων, κι αυτή για μπάζα και άλλα ογκώδη αντικείμενα (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, παρατηρείται πρόοδος σχετικά με την διαχείριση 

των απορριμμάτων, τόσο σε τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 

συμπεριφοράς των πολιτών. Όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα διαχείρισης 

απορριμμάτων έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στη χώρα μας κάποια πιλοτικά και 

κάποια με συνείδηση πολιτών. Έχουν ήδη γίνει τα βασικά βήματα τις τελευταίες 

δεκαετίες, σε όλη τη χώρα. Επίσης, προωθείται η δημιουργία Χώρων Υγειονομικής 

Ταφής απορριμμάτων, η αποκατάσταση παλαιών χωματερών καθώς και η ανάπτυξη 

προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών. Η Εθνική πολιτική για τα απορρίμματα έχει ως 

στόχο τη μείωσή τους και η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης, ενώ ο 

μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο μηδενισμός των απορριμμάτων για τελική διάθεση, 

κάτι που έχει επιτευχθεί ήδη σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις (Κυρκίτσος, 2000). 

 

Όσναμπρουγκ – Ενέργεια από τα σκουπίδια 

Στη γραφική πόλη Όσναμπρουγκ της βορειοδυτικής Γερμανίας, ιδρύθηκε μια 

πρωτοποριακή μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη μονάδα 

υποδέχεται καθημερινά 350 τόνους απορριμμάτων (90.000 τόνους/ ετησίως), οι 

οποίοι υφίστανται επεξεργασία με μηχανική και βιολογική ξήρανση, διαχωρίζονται 
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και καθαρίζονται. Στη συνέχεια κάποια από τα απορρίμματα καταλήγουν σε ΧΥΤΥ, 

ενώ τα υπόλοιπα με κατάλληλη τεχνολογική επεξεργασία μετατρέπονται σε 

δευτερογενές καύσιμο, το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει συμβατικά καύσιμα. Το 

παραγόμενο αυτό προϊόν αποτελεί ένα ομογενοποιημένο στερεό καύσιμο (Stabilat), 

το οποίο αξιοποιείται πλήρως σε ενεργειοβόρες βιομηχανικές μονάδες, όπως οι 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ιδέα αυτή αποτελεί μια φιλική λύση 

προς το περιβάλλον και βιώσιμη από τεχνική και οικονομική άποψη. Αξίζει να 

αναφέρουμε πως μια παρόμοια μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων εγκαινιάστηκε 

σχετικά πρόσφατα στο Βερολίνο (Μπρεγιάννης, 2012). 

 

Σιγκαπούρη – Ανακύκλωση αστικών υγρών αποβλήτων 

Η αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικούς 

τύπους: την επαναχρησιμοποίηση για μη πόσιμους σκοπούς και την 

επαναχρησιμοποίησή τους για εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Η 

Σιγκαπούρη, ένα νησιωτικό κράτος με έκταση 699 τ. χλμ. χρησιμοποιεί, από το 2000 

και μετά, όλες τις πηγές υγρών αποβλήτων και αστικών υδάτων με σκοπό την 

ανάκτησή του. Έτσι, μεταφέρεται προς βιομηχανική χρήση ημιαγωγών και προς 

ανάμειξη με πόσιμο νερό για την τροφοδοσία την πόλη, αφού φυσικά επεξεργαστεί 

μέσα από ειδικά τεχνολογικά συστήματα ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα αυτό πήρε 

την ονομασία «ΝΕWater», ενώ με την ολοκλήρωσή του, παροχετευόταν καθημερινά 

1.000 κυβικά πόσιμου ύδατος της πόλης (Μπρεγιάννης, 2012). 

 

 

5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ  

 

Συχνά λέγεται πως η ‘πόλη’ απαρτίζεται κυρίως από κτίρια. Αυτό φυσικά είναι 

λανθασμένο αλλά δυστυχώς όμως στην χώρα μας, αυτή η άποψη είναι σε μεγάλο 

βαθμό αληθής αφού οι ελληνικές πόλεις χαρακτηρίζονται από πυκνή δόμηση.  Τις 

τελευταίες δεκαετίες, η πυκνότητα της δόμησης δέχεται στις ελληνικές πόλεις δέχεται 

σκληρή κριτική και η δημιουργία ελεύθερου χώρου ταυτίζεται με ‘πνεύμονες’ στη 

ζωή της πόλης. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία των υπαίθριων χώρων και πρασίνου στην 
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πόλη συμβάλλει σε δύο κατευθύνσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις: 

αυτή της αύξησης του φυσικού στοιχείου μέσα στο δομημένο περιβάλλον, και αυτή 

της αύξησης των χώρων για κοινωνική, ψυχολογική και αισθητική σημασία στη ζωή 

της πόλης. Σήμερα, εντείνονται οι ισχυρισμοί πως υπάρχει και τρίτη συμβολή των 

υπαίθριων χώρων και του πρασίνου στην πόλη, και δεν είναι άλλη απ’ την 

οικονομική (Αραβαντινός, 1988). 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι αρχιτέκτονες τοπίου Olmstead και Nolen, έδωσαν για 

πρώτη φορά κατάλογο με τις απαραίτητες, για τη σύγχρονη πόλη, κατηγορίες 

αστικών υπαίθριων χώρων και ελεύθερων πράσινων χώρων. Οι κατηγορίες ήταν οι 

εξής: 

 Δρόμοι και λεωφόροι – πάρκα, πεζόδρομοι 

 Πλατείες και κοινόχρηστο πράσινο 

 Παιδικές χαρές, ανά ηλικία 

 Μικρά κοινόχρηστα πάρκα (σε επίπεδο γειτονιάς) 

 Μεγάλα αστικά πάρκα, και  

 Μεγάλα εξωαστικά πάρκα (Αραβαντινός, 1988). 

 

 

Η εξέλιξη των ελεύθερων και των υπαίθριων χώρων 

Ως ‘χώρος πρασίνου’ θεωρείται κάθε ‘δημόσιος – κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται 

εντός του αστικού ιστού και σ’ αυτόν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση από όλους. Είναι 

δηλαδή όλες οι πλατείες, τα πάρκα, οι πεζόδρομοι και οι υπόλοιποι χώροι συνάθροισης 

του κοινού’ (Χαστάογλου, 2004). 

Κάποιες απ’ αυτές τις κατηγορίες, που προαναφέρθηκαν, έχουν τις ρίζες τους από 

οικισμούς της Νέας Αγγλίας στην Βόρεια Αμερική (κοινόχρηστο πράσινο), ενώ άλλα 

από την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή (μικρά πάρκα γειτονιάς). Μικροί ή 

μεγαλύτεροι χώροι πρασίνου συναντώνται στους κήπους γύρω από κτίρια κατοικίας 

στην Αρχαία Αίγυπτο (3.500 – 500 π.Χ.). Παρόμοια διάταξη στον αστικό ιστό είχαν 
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και οι κήποι των Βασιλέων της Περσίας (500 π.Χ.). Η διαμόρφωση των 

αυτοκρατορικών πάρκων και κήπων χρονολογείται από το 600 π.Χ στην Βαβυλώνα 

και από το 200 μ.Χ. στην Κίνα αποτελώντας έργα μεγάλης κλίμακας, με τεχνητούς 

λόφους, προς μίμηση του φυσικού. Παρόμοια αντίληψη διαμόρφωσης επικράτησε και 

στους Ιαπωνικούς κήπους και πάρκα με τη διαφορά ότι η έμφαση δίνεται στα 

κατασκευαστικά παρά στα φυσικά υλικά. Η αξιοποίηση και η συμμετρική διάταξη 

του ελεύθερου χώρου στο κτίριο, ακολουθήθηκε αργότερα στην Αραβική 

Αρχιτεκτονική (ανάκτορο ανοιχτού χώρου – Ταζ Μαχάλ, της Ινδίας) (εικ. 6). Επίσης, 

στην εποχή της Αναγέννησης, παρατηρείται ενδιαφέρουσα προσαρμογή της αρχής 

της αξονικότητας των πράσινων χώρων και των διαμορφώσεων των κήπων, γύρω από 

βίλλες της άρχουσας τάξης (Βίλλα Μεδίκων, Βίλλα Ντ’ Εστέ, Βίλλα Λάντε). Επίσης, 

η εποχή εκείνη αναδεικνύει την σύνδεση όλων των στοιχείων οργάνωσης του χώρου 

με την ενσωμάτωση στοιχείων της φύσης (Αραβαντινός, 1988). 

 

Εικόνα 6: Διαμόρφωση κήπου στο Ισλαμικό ανάκτορο Ταζ Μαχάλ της Ινδίας (1632 -1653) 

 

Πηγή: Αραβαντινός, 1988 

 

Η μέγιστη προσπάθεια ‘συνύπαρξης’ πόλης και πρασίνου, στην εξέλιξη της ιστορίας, 

εμφανίζεται στις ‘κηπουπόλεις’ - τις πόλεις που έγιναν με πρωταρχικό στοιχείο τη 

φύση.  
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Με τον ιδρυτή του κινήματος Ε. Ηοward, οι κηπουπόλεις (εικ. 7), παρόλο που 

αποτελούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι σχεδιασμένες 

με βάση τη φαντασία και τον συμβολισμό. Στις πόλεις αυτές, υπάρχουν καμπύλοι 

δρόμοι, επικλινή φυτεμένα με γρασίδι, έντονες κλίσεις στις στέγες των σπιτιών, και 

άλλα στοιχεία, τα οποία τονίζουν τη σημασία της παράδοσης και της αναγκαιότητας 

της φύσης. Η ιδεατή κηπούπολη θα έπρεπε να ήταν αυτόνομη, κάτι που σημαίνει πως 

έπρεπε να συνδυάζει την κατοικία, με την εργασία και την διασκέδαση, παράλληλη 

με κοινοτικές εξυπηρετήσεις και εκπαιδευτικές λειτουργίες. Η ανάπτυξή της θα 

έπρεπε να προέρχεται κυρίως από την καλλιέργεια της γης, ενώ μπορούσε να υπάρχει 

και βιομηχανία, αλλά μικρής κλίμακας. Ένα τέτοιο μοντέλο πόλης, έδινε κατά τον 

Howard την λύση στο πρόβλημα του συνωστισμού στη δόμηση και στις λειτουργίες 

της βιομηχανικής πόλης, που οφειλόταν στην αποκλειστικά ατομική ιδιοκτησία και 

εντατική εκμετάλλευση της αστικής γης. Επιπλέον, στο σχεδιασμό αυτό, 

προτείνονταν τα κτίρια της πόλης θα κάλυπταν μόνο το ένα έκτο της διαθέσιμης γης 

ενώ το υπόλοιπο θα ήταν πράσινο ιδιωτικού και κοινόχρηστου χώρου (Αραβαντινός, 

1988). 

Εικόνα 7: Μορφή κηπουπόλεων 

 

Πηγή: Κοκολόγος & Τσιτούρα, 2010 
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Η ύπαρξη και η χρησιμότητα των χώρων πρασίνου 

Στη σύγχρονη πόλη, η ρύπανση του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρας, εδάφους, νερών, 

κ.ά.) έχουν φτάσει σε πολλές περιπτώσεις σε απαράδεκτο, έως και μη επιτρεπτό 

βαθμό. Η ύπαρξη έντονης κτιριακής πυκνότητας και στενών «ροών» (δρόμων), 

εμποδίζει την ανανέωση του αέρα και την εξουδετέρωση των αποβλήτων στα πλαίσια 

των διεργασιών της φύσης. Εάν εξετάσουμε, για παράδειγμα, τη σύσταση του 

ατμοσφαιρικού αέρα μιας πυκνοκατοικημένης πόλης, θα διαπιστώσουμε πόσο 

επικίνδυνα έχουν αλλοιωθεί οι αναλογίες των στοιχείων της φύσης εντός του αστικού 

ιστού (όπως μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, κ.ά.) (Αραβαντινός, 1988). 

Μ’ αυτές τις διαπιστώσεις δεν μπορεί να αγνοηθεί η ύπαρξη και η χρησιμότητα των 

υπαίθριων χώρων, με τη φυσική λειτουργία που επιτελούν. Πρώτα απ’ όλα, τα δέντρα 

εμπλουτίζουν σε οξυγόνο την ατμόσφαιρα και φιλτράρουν τον αέρα, όχι μόνο απ’ την 

σκόνη και τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς αλλά και απ’ το θόρυβο. Ύστερα, 

μέσα στην πόλη, όπου υπάρχει υπαίθριος ακάλυπτος χώρος δημιουργείται ένα αρκετά 

υγιεινό μικρό-περιβάλλον. Η χρησιμότητα, όχι μόνο του πρασίνου, αλλά γενικότερα 

των ελεύθερων χώρων στην πόλη, εντείνεται στην αντιμετώπιση ηχητικών οχλήσεων, 

οπτικής απομόνωσης, αισθητικής βελτίωσης του αστικού τοπίου αλλά και 

δυνατοτήτων αναψυχής. Επίσης, θα πρέπει κάποια στοιχεία της φύσης, σε περίπτωση 

εξάπλωσης αστικού ιστού, να παραμείνουν ανεπηρέαστα χωρίς κάποια αναγκαία 

αλλοίωσή τους (ρεματιές, χείμαρροι, ποτάμια, γούβες, κ.ά.). Για παράδειγμα, η 

χρησιμότητα μιας ρεματιάς, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων θα εμποδίσει την 

πλημμύρα ενός κοντινού δρόμου. Η ύπαρξη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου 

συνεισφέρει επίσης και στην κυκλοφορία του αέρα, κάτι που βοηθάει τους κατοίκους 

της πόλης σε περιόδους όπου επικρατεί έντονος καύσωνας και υψηλές θερμοκρασίες, 

αλλά και σε περίπτωση πυρκαγιών ή σεισμών, οι ελεύθεροι αυτοί χώροι λειτουργούν 

ως καταφύγιο διάσωσης του πληθυσμού (Αραβαντινός, 1988). 

Κατηγοριοποιώντας τις παραπάνω συνεισφορές του πρασίνου (δέντρα, υπαίθριοι 

χώροι, κ.ά.) μπορούμε να ορίσουμε πως η επίδραση της βλάστησης πάνω στην πόλη 

σχετίζεται με: 

 Την παραγωγή οξυγόνου, προς μείωση των δυσμενών συνθηκών της 

ατμόσφαιρας, σε πυκνοδομημένες περιοχές. 
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 Τη συγκράτηση των εδαφών, προς αποφυγή καταστροφών (κατολισθήσεις, 

διαβρώσεις, κ.ά.). Συγκεκριμένα, μειώνονται οι φερτές ύλες και οι 

προσχώσεις χειμάρρων ποταμιών και ακτών, ενώ προστατεύονται οι αγωγοί 

και τα φρεάτια όμβριων από εμφράξεις. 

 Την συγκράτηση του υδροφόρου ορίζοντα, προς αποφυγή πλημμυρικών 

φαινόμενων, μέσω ρεμάτων. Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει η απαραίτητη 

βλάστηση, μειώνεται η ποσότητα των νερών που ενισχύουν τους χείμαρρους 

και οδηγούν σε καταστροφές. Έτσι, ένα μέρος της βροχόπτωσης εξατμίζεται 

πάνω στα φύλλα, ένα άλλο απορροφάται από το γρασίδι ενώ το υπόλοιπο 

δεσμεύεται στο χώμα μέσω των ριζών. 

 Την προστασία από τον άνεμο, προς μείωση κινδύνων παγετού παγετού τον 

χειμώνα, και προς επικράτηση δροσερής ατμόσφαιρας το καλοκαίρι. 

 Την καταπολέμηση της σκόνης, προς αποφυγή πυκνής και δυσάρεστης 

ατμόσφαιρας, μέσω της επικάθησης της σκόνης στα φύλλα. Έχει παρατηρηθεί 

ότι σε αστικούς δρόμους με δενδροστοιχίες διαπιστώνεται ότι το κατάστρωμα 

ότι το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια παραμένουν καθαρότερα, σε ότι αφορά 

τη σκόνη, από δρόμους χωρίς δενδροστοιχίες. 

 Την επιρροή στις συνθήκες μικροκλίματος, προς αποφυγή χαμηλών 

θερμοκρασιών μέσω της βλάστησης και διατήρηση δροσιάς σε περιόδους 

καύσωνα. Αυτό το ευχάριστο συναίσθημα δεν οφείλεται μόνο στη σκίαση 

αλλά και στις ανεκτότερες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

(Αραβαντινός, 1988). 

Η συμβολή του πρασίνου έχει πολλές διαστάσεις τόσο για την ίδια την φύση όσο και 

για τον άνθρωπο. Επιπλέον, κάτι που προσφέρει το πράσινο είναι η αποφυγή 

ψυχολογικών ή άλλων άσχημων συναισθημάτων της καθημερινότητάς μας.  

Στην επόμενη εικόνα (εικ. 8), φαίνεται και σχηματικά η προσφορά των δένδρων και η 

σημασία τους στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[59] 

 

Εικόνα 8: Προσφορά της φύτευσης δένδρων 

 

Πηγή: Τσαγκρασούλης, 2001 

 

Οι μεγάλες και συνεχόμενες εκτάσεις ‘κτισμένου’ μέσα στην πόλη, δημιουργούν 

κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα στους κατοίκους της, τόσο για το θέμα της 

αναψυχής και απόλαυσης του ελεύθερου χρόνου, όσο και των μετακινήσεων. Κυρίως 

σήμερα, μοιάζει αναγκαία η ύπαρξη πρασίνου μεταξύ κατοικίας και χώρου εργασίας. 

Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι οι ελεύθεροι χώροι, συμβάλλουν στην πρώιμη 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους αλλά και 

στην εξέλιξη της ικανότητάς τους για κοινωνική επαφή (Χρονόπουλος, 2000). 

 

 

Διαμόρφωση πρασίνου και ελεύθερων χώρων στις πόλεις σήμερα 

Στην προβιομηχανική πόλη, και ιδιαίτερα στον περιτειχισμένο οικισμό του μεσαίωνα, 

οι μεγάλες επιφάνειες του πρασίνου ήταν αναπτυγμένες έξω από τα όριά του. Αυτό 

ήταν δικαιολογημένο λόγω της λογικής του αμυντικού τους σχεδιασμού. Με την 

βιομηχανική επανάσταση, οι πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται, άρα η απόσταση 

κατοικίας από τα όρια της πόλης, δηλαδή την ύπαιθρο και το πράσινο γίνεται όλο και 

μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα, οι αναπτυσσόμενες πόλεις άρχισαν να χάνουν και τους 

ελάχιστους πράσινους χώρους που είχαν και μετατρέπονται σε βιομηχανίες ή 
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εργοστάσια ή άλλες υπηρεσίες τριτογενούς βαθμού. Έτσι λοιπόν, η ύπαρξη 

ελεύθερων χώρων απαιτεί σήμερα ανάγκη των κατοίκων των πόλεων, με αποτέλεσμα 

να γίνεται προσπάθεια εγκατάλειψης παλαιού τύπου πόλης και αναζήτησης στέγασης 

κοντύτερα στη φύση (Αραβαντινός, 1988). 

Οι Ελληνικές πόλεις σήμερα, είναι στερημένες από ελκυστικούς δημόσιους 

υπαίθριους χώρους που να συγκεντρώνουν τους ανθρώπους. Οι δρόμοι, οι πλατείες 

σήμερα, συχνά χαρακτηρίζονται από διαμπερή κίνηση πεζών παρά από συγκέντρωση 

και στάση χρηστών, ενώ αδιαμόρφωτοι ελεύθεροι χώροι και άκτιστα οικόπεδα έχουν 

γίνει σήμερα υπαίθρια γκαράζ (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Παρατηρώντας διαχρονικά σε χάρτες την πολεοδομική εξέλιξη των πόλεων όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν, άνευ περιβαλλοντικής φροντίδας, έχουν δημιουργηθεί 

συμπαγείς κτισμένοι όγκοι, με ελάχιστους χώρους πρασίνου.  

Στις σημερινές ελληνικές πόλεις, οι επεμβάσεις για οργάνωση ενός δικτύου 

υπαίθριων χώρων αποτελεί δύσκολο έργο για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. 

Τέτοιες περιοχές, όπου η δόμηση είναι πυκνή και συνεχής, οι δρόμοι στενοί και 

υπάρχει έλλειψη ελεύθερων χώρων, μια περιβαλλοντική επέμβαση αποτελεί δύσκολο 

και μακροχρόνιο έργο.  

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μόνος ‘ελεύθερος χώρος’ είναι ο δρόμος, ο οποίος μπορεί 

να δεχθεί όλων των ειδών τις κινήσεις και τις λειτουργίες (Αραβαντινός, 1988). 

Οι πόλεις χρειάζονται πραγματικούς ‘πεζότοπους’, δηλαδή αναβαθμισμένους χώρους 

κίνησης και στάσης πεζών με πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες και όχι πλέον 

‘καφετεριότοπους’ με υπαίθρια τραπεζοκαθίσματα που δυσκολεύουν την πρόσβαση 

(Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα, στην χώρα μας, προς εξυγίανση της πόλης, 

στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, αφορούν τριών ειδών κατηγορίες: 

 Επεμβάσεις που περιορίζονται ανάμεσα στις ρυμοτομικές γραμμές, οι οποίες 

δεν αλλάζουν. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να χρησιμοποιηθεί ο 

δρόμος προς μεγαλύτερη εξυπηρέτηση του πεζού και να μπορεί να φυτευτεί 

αρκετό πράσινο στην χάραξή του. Η λογική αυτή, παλαιότερα, βασιζόταν 
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μόνο στην πεζοδρόμηση στενών δρόμων ενώ με τα χρόνια παρατηρείται να 

έχει εφαρμογή και σε μεγάλες λεωφόρους. Η επέμβαση σε δρόμους αυτούς 

αφορά δενδροφυτεύσεις, πεζοδρομήσεις αλλά και χώρους στάθμευσης. 

 Ενίσχυση του ελεύθερου χώρου, μέσω αναδιάταξης του ιδιωτικού ακάλυπτου 

χώρου. Επέμβαση αυτής της μορφής παρατηρείται όπου δεν υπάρχει 

συνεχόμενη οικοδόμηση αλλά υπάρχει προκήπιο ή πρασιά και 

ανεκμετάλλευτοι χώροι. Παρόμοιου είδους επέμβασης έχουμε όταν γίνεται 

σύνδεση των εσωτερικών ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων με 

το δρόμο.  

 Βελτίωση των δημόσιων υπαίθριων χώρων, μέσω της αύξησης του εμβαδού 

και ανάπλασής τους. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει διαπλατύνσεις οδών, 

επαυξήσεις διαστάσεων πλατειών ή δημιουργία νέων σε αδιαμόρφωτους 

χώρους, και γενικότερη προσθήκη νέων δημόσιων ελεύθερων χώρων σε 

βάρος ιδιωτικών ή άλλων περιορισμένης χρήσης. Κάτι τέτοιο θα αφορά 

επιμέρους επεμβάσεις μέσω απαλλοτριώσεων, μεταφορές και αλλαγές 

Συντελεστών Δόμησης, αυτό-αποζημιώσεις, κ.ά. (Αραβαντινός, 1988). 

 

Η λειτουργία των χώρων πρασίνου και των ανοιχτών χώρων 

Ως χώροι πρασίνου και γενικά ανοιχτοί χώροι (υπαίθριοι) χαρακτηρίζονται οι χώροι 

που είναι πρόσφοροι για συνάθροιση του κοινού, για μικρές ή μεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις (παιδικών χαρών, σιντριβάνια) και βρίσκονται ενός του αστικού ιστού 

(Ανανιάδου, 1997). Ωστόσο, ο βασικός ρόλος που θα πρέπει να προσφέρουν οι χώροι 

αστικού πρασίνου είναι αυτός της αναψυχής. Είναι επιστημονικά βέβαιο, και 

συνηθίζεται σε πολλές πόλεις, ο λειτουργικός διαχωρισμός της αναψυχής, σε 

ενεργητική και παθητική. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο «ενεργητική» θεωρείται η 

αναψυχή που έχει να κάνει με δράσεις και δραστηριότητες στον ελεύθερο χώρο, ενώ 

η «παθητική» αναψυχή αφορά τις απολαύσεις που μπορεί να έχει ο καθένας από το 

φυσικό χώρο (περίπατος, τρέξιμο, ανάπαυση, κ.ά.) (Καρυώτη, 2009). 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων χώρων πρασίνου διαμορφώνει βελτιωμένες συνθήκες 

διαβίωσης στην πόλης, όταν αυτοί είναι χωροταξικά κατανεμημένοι στον αστικό ιστό 
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και συνδέονται μεταξύ τους με ζώνες πρασίνου, σχηματίζοντας έτσι ένα ομοιογενές 

και περιβαλλοντικής σημασίας δίκτυο (Χρονόπουλος, 2000). 

 

Πράσινη πολιτική και οικολογικός σχεδιασμός 

Παρόλο που ο πράσινος αστικός σχεδιασμός ως συνειδητή διαχείριση του χώρου 

εφαρμόζεται από το 3.000 π.Χ. περίπου, οι πρώτοι ανοικτοί δημόσιοι χώροι της 

πόλης εμφανίζονται στους Κλασσικούς Χρόνους με υπαίθριους χώρους μπροστά από 

ναούς (Αραβαντινός, 1988), είτε με ελεύθερους χώρους για πολιτικές, εμπορικές και 

ψυχαγωγικές λειτουργίες στην Αγορά και το Ρωμαϊκό Forum (Γοσποδίνη 1996). 

Στη σύγχρονη πόλη, αναζητούνται νέες πολεοδομικές πολιτικές με στόχο μια πιο 

αποτελεσματική και φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αστικών περιοχών 

(Μπεριάτος, 2000). 

Οι πόλεις, τις οποίες ο Κλωντ Λεβί-Στρως ονόμασε ‘αντικείμενα φύσης και 

υποκείμενα κουλτούρας’, διαθέτουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και αισθητική και σίγουρα 

δεν ταυτίζονται με κοινά ευρωπαϊκά οράματα. Υπάρχουν πολλές πλευρές στην 

περιβαλλοντική χάραξη μιας πόλης, αναλόγως κάθε φορά απ’ τις ανάγκες των 

κατοίκων, της τοποθεσίας και της ιστορίας της, και δεν θα πρέπει να γίνονται με μια 

τυποποιημένη εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών (Μέγα, 2000). 

Με την έννοια της ‘πράσινης πολιτικής’ εδώ, εννοούμε την αξιοποίηση κάθε 

στοιχείου της φύσης, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης, χωρίς φυσικά να 

καταπατούμε ή να εκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους.  

Με την έννοια του ‘πράσινου σχεδιασμού’ εννοούμε την κάθε μορφής οργάνωση, 

ρύθμιση ή διευθέτηση του φυσικού ή ανθρωπογενούς χώρου που συνήθως 

ονομάζουμε χωροταξικό (ή χωρικό) σχεδιασμό. Με την έννοια αυτή, ο σχεδιασμός 

του χώρου σχεδόν ταυτίζεται με το σχεδιασμό του περιβάλλοντος.  

Έτσι λοιπόν, βασικός στόχος τέτοιου σχεδιασμού και σύγχρονων (πολεοδομικών ή 

χωρικών) πολιτικών είναι να (ξανα)γίνουν οι ανθρώπινοι οικισμοί βιώσιμοι, δηλαδή 

να αναπτύσσονται και να λειτουργούν με βάση τις αρχές της ασφάλειας, της 

ισονομίας, της υγιεινής, της βιοκλιματικής δόμησης και γενικότερα της 
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περιβαλλοντικής φροντίδας, όχι μόνο για το φυσικό, αλλά και για το αστικό 

περιβάλλον (Μπεριάτος, 2000). 

Έτσι, ερχόμαστε και πάλι στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πλαισίου χωρικού και 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού που θα ενσωματώνει την αρχή της αειφορίας.  

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε στο οικοσυστημικό μοντέλο των Van 

Wirdum και Van Leewen, το οποίο μπορεί να δώσει την κατανόηση στην θεωρητική 

έννοια του σχεδιασμού στον αστικό χώρο.  

Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση όχι μόνο στις εισροές και στις εκροές που 

χαρακτηρίζουν ένα οικοσύστημα, αλλά και στην ιδιότητά τους να αντιστέκεται σε 

κάποιες απ’ αυτές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαχείριση του νερού, 

όπου η έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό που προωθεί την αντίσταση εισροής νερού σε 

περίπτωση πλημμύρας και τη δυνατότητα κατακράτησής του σε περίοδο λειψυδρίας. 

Με άλλα λόγια, ένας τέτοιος σχεδιασμός εναρμονίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αρχή 

του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Το πλεονέκτημα, ενός τέτοιου μοντέλου 

διαχείρισης φυσικών πόρων, έχει να κάνει με την μείωση των εισροών και εκροών, 

αφού έτσι δημιουργεί λιγότερα προβλήματα στις πηγές και τους αποδέκτες του 

περιβάλλοντος (Μπεριάτος, 2000). 

Κλείνοντας, θα λέγαμε πως η οικολογική πόλη, ή κατά πολλούς ‘οικόπολη’, για να 

υποστηρίζει μια περιβαλλοντική πολιτική, δεν θα πρέπει απλώς να διαθέτει πράσινο 

τοπίο, αλλά να εισάγει στο σχεδιασμό της νέες σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των 

φυσικών αστικών τοπίων και των περιεχομένων της, με στόχο την αειφορία όλων των 

συντελεστών της.  

 

5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ  

 

Το νερό ήταν πάντοτε ένας απ’ τους σημαντικότερους ζωτικούς παράγοντες για την 

επιλογή τοποθεσίας ίδρυσης ή εξάπλωσης της πόλης. Σήμερα, μετρήσεις από 

δείγματα σε πολλές ελληνικές περιφέρειες έδειξαν ότι είναι ακατάλληλο ακόμα και 

για πότισμα.  
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Η ανάπτυξη εκτεταμένων δικτύων για την διανομή του νερού, δημιούργησε σε 

πολλούς ότι το νερό είναι άφθονο, χωρίς να συμπεριλάβει ποτέ κανείς (ΟΤΑ) 

περιβαλλοντικό και το οικονομικό κόστος μεταφοράς του (Ευθυμιόπουλος, 2000). 

Σήμερα, η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο, καθώς το 80 – 90% του 

διαθέσιμου καταναλώνεται στη γεωργία, και το υπόλοιπο καταναλώνεται σε άλλες 

χρήσεις με απροσδιόριστο ρυθμό, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να 

εξοικονομηθεί έως και το 70% του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση. Έτσι 

λοιπόν προτείνεται: 

 Παύση της σπατάλης του προς άρδευση, 

 Παύση των επιδοτήσεων στα αποσυρόμενα οπωρικά, 

 Ενθάρρυνση των ξηρών καλλιεργειών, 

 Πληροφόρηση για τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και συστημάτων 

άρδευσης, 

 Ενίσχυση της οικολογικής γεωργίας (η οποία καταναλώνει λιγότερο νερό) 

(Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Στον σύγχρονο περιβαλλοντικό αστικό σχεδιασμό, μία απ’ τις βασικότερες προτάσεις 

για βιωσιμότητα αποτελεί η εξοικονόμηση και η ορθολογική διαχείριση νερού. Ο 

περιορισμός της παροχής νερού, όχι σε αναγκαστικό αλλά σε ορθολογικό επίπεδο, 

είναι μία κίνηση προς την οικολογική κατεύθυνση. Εντωμεταξύ, επανέρχεται η ιδέα 

της συλλογής του βρόχινου νερού, όπου υπάρχει ελάχιστη ατμοσφαιρική ρύπανση 

βέβαια. Ωστόσο η ποσότητα του νερού που συλλέγεται εξαρτάται από το ύψος της 

βροχόπτωσης. Για παράδειγμα, με ύψος βροχής 400mm, μια στέγη 150 τ.μ. μπορεί να 

συλλέξει έως 60 κυβικά μέτρα νερού, το οποίο είναι ισοδύναμο με τη μέση 

κατανάλωση ενός ατόμου (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Σε περιοχές με ζεστό και ξηρό κλίμα, η εξάτμιση του νερού προκαλεί πτώση της 

θερμοκρασίας του αέρα. Συγκεκριμένα, σε κτίρια της Ανατολής ο παραδοσιακός 

τρόπος φυσικού δροσισμού χρησιμοποιεί την κίνηση του αέρα μέσα από νησίδες 

νερού, δημιουργώντας ευχάριστες συνθήκες δροσιάς (Ανδρεαδάκη, 2006). 
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Επίσης, μεγάλο θέμα γίνεται και με την ανακύκλωση του νερού, κυρίως την 

τελευταία δεκαετία, καθώς αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση, τόσο σε μεγάλες 

πόλεις όσο και σε μικρότερους οικισμούς. Σήμερα, σε πολλές πόλεις τα απόνερα του 

βιολογικού καθαρισμού χρησιμοποιούνται για το πότισμα γεωργικών εκτάσεων, αφού 

υποβληθούν από μια κατάλληλη επεξεργασία του χημικού τους φορτίου. Άλλοι 

οικονομικότεροι τρόποι για την επαναχρησιμοποίησή του είναι: 

 Μεμβράνες που φιλτράρουν το νερό, 

 Μονάδες επεξεργασίας, αποτελούμενες από συνδυασμό μηχανικού και 

βιολογικού καθαρισμού, συγκρατώντας το άζωτο, το φώσφορο και το κάλιο 

(Ευθυμιόπουλος, 2000). 

Ένα παράδειγμα απ’ τον Ελληνικό χώρο, σε ότι αφορά την εξοικονόμηση νερού, 

αποτελεί αυτό του κάμπου της Βοιωτίας, όπου η επένδυση σε σύγχρονα συστήματα 

άρδευσης εξοικονομήθηκαν 300 εκατ. κυβικά μέτρα νερού (ανά έτος), κάτι που 

ισοδυναμεί με τις ανάγκες ύδρευσης της Αθήνας (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

 

Μήλος – Αφαλάτωση θαλασσινού νερού 

Πολλές νησιωτικές περιοχές στη χώρα μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης 

νερού, τόσο για τις υδρευτικές όσο και τις αρδευτικές τους ανάγκες. Άμεση λύση στο 

πρόβλημα αυτό αποτελούν οι μονάδες αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού. Μια 

τέτοια μονάδα αφαλάτωσης εγκαταστάθηκε στην Μήλο, λύνοντας οριστικά το 

πολυετές πρόβλημα λειψυδρίας του νησιού. Η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί από 

το 2007, με χρήση και της αιολικής ενέργειας, δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων 

/ ημέρα. Το έργο αυτό συμβάλλει στην αυτονομία του νησιού αλλά και στην 

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του (Μπρεγιάννης, 2012). 

 

5.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Οι σύγχρονες πόλεις, υποφέρουν από την μη ορθολογική διαχείριση της 

συγκοινωνίας και το αυτοκίνητο να κερδίζει συνεχώς έδαφος (κυριολεκτικά και 

μεταφορικά) στην επιλογή των πολιτών για μετακίνηση. Η ρύπανση εγκαθίσταται 
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στην ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων και απειλεί το παγκόσμιο κλίμα 

(Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

 

Οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες στις ελληνικές πόλεις 

Η ελληνική πόλη σήμερα, έχει παραδοθεί κυριολεκτικά στην κυριαρχία του 

αυτοκινήτου. Τις τελευταίες δεκαετίες το παράδειγμα αυτό ακολουθούν ακόμη και 

μικρότεροι οικισμοί, αλλά και χωριά (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

 

Αυτοκίνητο 

Η χρήση του αυτοκινήτου, σήμερα, παρόλο που δίνει λίγα θετικά στοιχεία, κυρίως 

στην ψυχολογία όσων το χρησιμοποιούν, δεν έχει να προσφέρει τίποτα το θετικό, για 

τις αστικές μετακινήσεις. Πέρα από τα βασικά προβλήματα της ρύπανσης του αέρα 

που δημιουργεί, παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο εντείνει με τη σειρά 

του το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε ότι αφορά, τα πολεοδομικά προβλήματα, το 

αυτοκίνητο, με τον ελλιπή σχεδιασμό που διακρίνουν τις Ελληνικές πόλεις σήμερα, 

στερείται από χώρους στάθμευσης, κάτι που δημιουργεί ένα «όχι και τόσο φιλικό» 

περιβάλλον για τον πολίτη, και γενικότερα τον πεζό. Σε μια τέτοια λογική, το 

αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται συχνά κυκλοφοριακός φόρτος, κυρίως σε 

κεντρικές οδούς, αλλά και ατυχήματα, που έχουν κοστίσει μέχρι και τη ζωή τους 

(Κούγκολος, 2005). 

Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως με τον όρο «κυκλοφοριακός 

φόρτος» εννοούμε το ποσοστό των οχημάτων που διέρχονται από μια διατομή ή 

αρτηρία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Γιαννόπουλος, 2003). 

 

Μέσα μαζικής μεταφοράς 

Λεωφορείο 

Ωστόσο, το πρόβλημα σήμερα δεν δημιουργείται μόνο απ’ τα αυτοκίνητα, παρόλο 

που το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης προέρχεται απ’ αυτό, αλλά και από τη μη 

ορθολογική χρήση των υπόλοιπων αστικών δημόσιων μεταφορών. Για παράδειγμα, 

σε πολλές πόλεις της χώρας μας δεν λειτουργεί με ορθολογικό τρόπο η χρήση των 
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αστικών λεωφορείων, είτε λόγω έλλειψης χώρου, είτε λόγω κακής ποιότητας και 

λειτουργίας των ίδιων (με αποτέλεσμα να εκπέμπονται περισσότεροι ρύποι). 

Επιπλέον, για ότι αφορά τα λεωφορεία, στην Ελλάδα, θα χρειαστούν πολλές αλλαγές 

στη διαχείρισή τους, ώστε να γίνουν προσιτά από τους πολίτες (όπως βελτιώσεις των 

δρομολογίων, των χώρων στάθμευσης και παραμονής τους, αλλαγές στο σύστημα 

εκδόσεων εισιτηρίων, κ.ά.). 

 

Τραμ 

Μια παραλλαγή του λεωφορείου, σε πιο σύγχρονο βαθμό, αποτελεί το τραμ (εικ. 9). 

Το μέσω αυτό συναντώνται σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ στην Ελλάδα μόνο σε 

μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Το βασικό του μειονέκτημα είναι πως απαιτεί 

δική του, ειδική, χάραξη, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πόλεις με έντονο 

γεωγραφικό ανάγλυφο. Ακόμη, με την εφαρμογή και την λειτουργία του σε κάποια 

πόλη, η ζήτηση στην προσαρμογή του, θα αφορά σίγουρα τους κεντρικούς δρόμους 

και γενικά αυτούς που θα έχουν υψηλή ζήτηση από τους κατοίκους, δηλαδή στις 

κεντρικές περιοχές, κάτι που απαιτεί τον απαραίτητο χώρο (Αραβαντινός, 1997). 

Εικόνα 9: Τραμ 

 

Πηγή: http://sheffieldblog.files.wordpress.com 

 

Μετρό 

Μια ‘υπόγεια’ εκδοχή του τραμ, αποτελεί το μετρό (εικ. 10). Το συγκεκριμένο μέσο 

παρόλο που έχει βοηθήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους της Αθήνας, εντούτοις ο 

σχεδιασμός του και η εφαρμογή του, αποτελεί σημαντικό δύσκολο κομμάτι, αν δούμε 
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πως στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται εδώ 

και χρόνια στα σχέδια και σε χαρτιά, ακόμη. 

Εικόνα 10: Μετρό 

 

Πηγή: https://www.google.gr 

 

Προαστιακός σιδηρόδρομος 

Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, υπάρχει και το ενδεχόμενου του προαστιακού 

σιδηρόδρομου (εικ. 11), κάτι που σήμερα λειτουργεί για αστικές μεταφορές σε 

μητροπολιτικές περιοχές. 

Εικόνα 11: Τρένο 

 

Πηγή: https://www.google.gr 

 

Ποδήλατο 

Ωστόσο, το πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, και μη αναμενόμενο μέσο, με βάση 

κάποιες Ευρωπαϊκές πόλεις, αποτελεί το ποδήλατο. Το ποδήλατο αποτελεί ένα ήπιο 

μέσο μετακίνησης, φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικό, αφού λειτουργεί μόνο με 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[69] 

 

ανθρώπινη ενέργεια, και αυτό ίσως να είναι κάποιες φορές το μειονέκτημά του 

(ανάλογα με την κλίση του εδάφους, την ανθρώπινη δυνατότητα και ικανότητα, κ.ά.) 

(Αραβαντινός, 1997). 

Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ποδηλάτου, στις αστικές 

μετακινήσεις, είναι τα εξής: 

 Αποφεύγεται κάθε είδους ρύπανση (ατμοσφαιρική, ηχορύπανση), 

 Διατηρεί σχεδόν ανέθικτο το φυσικό περιβάλλον, αφού χρειάζεται μικρά έργα 

κατασκευής και συντήρησης, και επίσης καλύπτει μικρού πλάτους επιφάνεια, 

 Δεν έχει κόστος ζωής, σε περίπτωση ατυχημάτων, 

 Έχει μικρό κόστος, τόσο σε επίπεδο αγοράς, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας 

και συντήρησης, σε αντίθεση με το αυτοκίνητο, 

Το τελευταίο, αλλά σημαντικότερο, είναι ότι καλύπτει ένα πεδίο χρήσης μεγαλύτερο 

από αυτού του πεζού, δηλαδή πάνω από 700 - 800 μέτρα, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα 

πως για κοντινές και μεσαίες αποστάσεις, το χρήση του ποδηλάτου φαίνεται 

ιδανικότερη από τον ‘πεζό’ αλλά και το αυτοκίνητο (Πιτσόλης, 2002). 

Τα μειονεκτήματα της χρήσης του ποδηλάτου, είναι λιγότερα, και είναι τα ακόλουθα: 

 Έχει άμεση εξάρτηση από τη μυϊκή δύναμη των χρηστών του, 

 Δεν του παρέχει απόλυτη σωματική προστασία, σε περίπτωσης σοβαρού 

ατυχήματος ή σύγκρουσης με κάποιο όχημα (αυτοκίνητο, φορτηγό ή 

λεωφορείο), 

 Δεν διευκολύνεται η χρήση του σε περιοχές με έντονες ή απότομες κλίσεις, 

 Δεν ευνοείται η χρήση του σε περιόδους με άσχημες καιρικές συνθήκες 

(χειμερινούς μήνες) (Πιτσόλης, 2002). 

Το ποδήλατο, όπως προκύπτει, είναι ιδανικό μεταφορικό μέσο για τις συνθήκες της 

πόλης, υπό ορισμένες βέβαια προϋποθέσεις: 
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 Για μετακινήσεις σε κεντρικές περιοχές, όπου η κυκλοφορία των άλλων 

οχημάτων είναι ελεγχόμενη και οι επισκέψεις όλο και συχνότερες, 

 Σε περιφερειακές συνοικίες, όπου η δόμηση δεν είναι τόσο πυκνή και οι 

δρόμοι δεν είναι υπερβολικά στενοί, 

 Σε περιοχές όπου συχνάζουν νέοι (σχολεία, αθλητικοί χώροι, γήπεδα, κ.ά) 

 Από και προς χώρους αναψυχής 

 Σε περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν έντονο το ατμοσφαιρικό νέφος, 

 Σε ομαλές και επίπεδες περιοχές - επιφάνειες (Βόλος, Λάρισα, Ηγουμενίτσα, 

κ.ά.), 

 Σε περιοχές όπου επικρατούν για αρκετή περίοδο, καλές καιρικές συνθήκες 

(Πιτσόλης, 2002). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι πόλεις οφείλουν να τηρούν σήμερα μια 

σχεδιαστική πολιτική και εφαρμογή κανόνων που να μην υποβιβάζουν την θέση και 

την αξία του περιβάλλοντος και της διαβίωσης των πολιτών. Σε έναν τέτοιο 

σχεδιασμό, συγκαταλέγεται και η ορθολογική διαχείριση των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, με σκοπό οι πόλεις να αποκτήσουν και σε καθημερινό επίπεδο μια 

περιβαλλοντική πολιτική. 

 

Καρδίτσα - Το ποδήλατο ως βασικό μέσο μετακίνησης 

Η Ελληνική πόλη που κρατάει σήμερα τη σκυτάλη στην χρήση του ποδηλάτου είναι 

η Καρδίτσα. Με πληθυσμό 50.000 κατοίκους, η Καρδίτσα έχει καταφέρει να είναι 

πρωτοπόρα στη χρήση ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης από τους κατοίκους της, κάτι 

που σαφώς διευκολύνεται από την πεδινότητα της περιοχής και την ήπια κλίση 

ελάχιστων σημείων. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμου της πόλης συνδέει και αναδεικνύει 

πολλούς πόλους της πόλης, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση 

και τις οχλήσεις από το θόρυβο. Παράλληλα ενθαρρύνει την κίνηση πεζών αφού 

διαθέτει μεγάλα πεζοδρόμια. Στην κυκλοφορία του ποδηλάτου έχει ενσωματωθεί η 

απαραίτητη σηματοδότηση προς αποφυγή ατυχημάτων (Μπρεγιάννης, 2012). 
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Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 

Το μέλλον των αστικών μετακινήσεων βασίζεται προφανώς, στην χρήση οικολογικών 

μέσων μεταφοράς, αλλά και εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, όπως είναι το 

ποδήλατο, που προαναφέραμε. 

Παρόλο που η κατάσταση σήμερα, στους δρόμους των περισσότερων πόλεων, 

μοιάζει με αδιέξοδο, είναι επιστημονικά δεδομένο πως η μορφή των πόλεων ούτε είχε 

ούτε έχει παγιωθεί. Μέσα στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα οι πόλεις 

πολλαπλασιάστηκαν το μέγεθός τους κατά πολλές φορές. Σήμερα, η πολεοδομική 

ανάπτυξη συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό, διότι διευκολύνεται και 

υποστηρίζεται από νέα, μεγάλης κλίμακας, συγκοινωνιακά έργα (σήραγγες, δίκτυα 

επικοινωνίας και αποχέτευσης, κ.ά.). Δεδομένου ότι τις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις 

θα αυξήσουν εντυπωσιακά την επιφάνειά τους, το ερώτημα προς ποια μορφή θα 

πρέπει να οδηγηθούν, μας βρίσκει σε σκέψη σήμερα (Βλαστός, 2000). 

Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για νέα έργα. Ο κορεσμός που 

υφίστανται σήμερα πολλές πόλεις, τις υποχρεώνει προς αναζήτηση εναλλακτικών 

λύσεων μετακίνησης, όπως είναι η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο ή το 

περπάτημα. Η υποστήριξη των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και του ποδηλάτου, 

στις ΗΠΑ, έχει αρχίσει από την δεκαετία του ’80, εφαρμόζοντας προγράμματα 

εστιασμένα στην χρήση του αυτοκινήτου, ενώ από το 2000 και μετά προωθεί τη 

δημόσια συγκοινωνία, με στόχο την συνετή αστική περιβαλλοντική ανάπτυξη. Πιο 

συγκεκριμένα, το μετρό της Ουάσιγκτον, ο προαστιακός σιδηρόδρομος του Σαν 

Φρανσίσκο, το τραμ και τα λεωφορεία φυσικού αερίου του Σακραμέντο αλλά και οι 

λεωφορειόδρομοι του Πόρτλαντ στο Όρεγκον, αποτελούν κάποια ανάλογα 

παραδείγματα.  

Η πιο σημαντική πολιτική για την ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας είναι η 

αύξηση της πυκνότητας της πόλης και ο σχεδιασμός των νέων προαστίων υπό τη 

μορφή γραμμικών αναπτύξεων κατά μήκος των κύριων διαδρομών ή υπό τη μορφή 

συγκεντρώσεων γύρω από τους σταθμούς. Αυτό προϋποθέτει βέβαια, τη συστηματική 

αναθεώρηση και άσκηση μιας ορθολογικής πολεοδομικής πολιτικής ( για παράδειγμα 

οι ‘πόλεις – δορυφόροι’) (Βλαστός, 2000). 
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Σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης, από τις αρχές του ’70, έχουν γίνει επιτυχημένες 

προσπάθειες για την αναβάθμιση αστικών περιοχών, με πρώτο στόχο την 

απομάκρυνση του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, από το 1977, 

εφαρμόζεται η πολιτική ‘woonerf’ (χώρος ζωής). Η πολιτική αυτή αφορά μια 

συγκεκριμένη περιοχή της πόλης, όπου είναι ειδικά σχεδιασμένη με την παράλληλη 

ύπαρξη πολλών τρόπων μετακίνησης, αλλά πάντα με μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό 

βέβαια αφορά το 50% των μετακινήσεων, αφού το υπόλοιπο 50% μετακινείται με 

ποδήλατο. Στις περιοχές αυτές υπάρχει και η χρήση του αυτοκινήτου, αλλά το 

μέγιστο όριο ταχύτητάς του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, 

καθώς οι δρόμοι διαθέτουν παρεμβάσεις που εμποδίζουν την περαιτέρω επιτάχυνσή 

του (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 2000). 

Ένα άλλο πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή στις ΗΠΑ, με στόχο την μείωση των 

αστικών περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων, ήταν το ‘car pooling’. Το 

πρόγραμμα αυτό, υποστηρίζει την ομαδική μετακίνηση (κυρίως προς εργασία) 4 – 5 

ατόμων, με ένα όχημα (Βλαστός, 2000). 

Η πόλη που κατέχει τα πρωτεία στην ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι 

η Ζυρίχη. Απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 

μια σειρά προτάσεων με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έτσι, μια 

καινοτόμος πρόταση ήταν η αποφυγή χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα 

αυτοκίνητα και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας τους μέσω της διάνοιξης νέων 

δρόμων. Η κατασκευή των προγραμματισμένων χώρων στάθμευσης ακυρώθηκε ενώ 

αυξήθηκαν τα πρόστιμα για παράνομα «παρκαρίσματα» στο κέντρο (Ευθυμιόπουλος 

& Ψωμάς, 2000). 

Ένας πρωτότυπος τρόπος εργασίας που έχει ήδη εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα, σε 

μικρό βαθμό, είναι αυτός της «τηλεργασίας». Κάτι τέτοιο αναμένεται να αλλάξει 

άρδην τις αστικές ροές «κατοικία – εργασία», κάτι που θα βοηθήσει στην 

αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας (Βλαστός, 2000). 

Δεν θα μπορέσει καμία συγκοινωνιακή πολιτική να είναι φιλική προς τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον, αν πρώτα δεν επανακτηθεί μέρος του χώρου που ανήκει άτυπα 

σήμερα στα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει μέσα στις προτάσεις των τοπικών 

αυτοδιοικήσεων, να γίνει αναθεώρηση των χρήσεων της αστικής γης, κάτι που μπορεί 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[73] 

 

να επιτευχθεί είτε με ζώνες αποκλεισμού των αυτοκινήτων, είτε με ζώνες ελέγχου και 

περιορισμού των βαθμών της ελευθερίας τους (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 1997). 

Επιπλέον, προωθείται μια πολιτική όπου θα υπάρχει σχεδιασμός και αξιοποίηση του 

σιδηροδρομικού δικτύου για αστικές και υπεραστικές (προαστικές) μεταφορές, και η 

ταυτόχρονη απόδοση ειδικών χώρων (αδόμητοι χώροι) σε γενικότερες χρήσεις (χώροι 

στάθμευσης). Μια τέτοια ιδέα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλές ελληνικές 

πόλεις (Ευθυμιόπουλος & Ψωμάς, 2000). 

Τέλος, σε ότι αφορά τη επιλογή λεωφορείου ή ποδηλάτου, έναντι αυτής του 

αυτοκινήτου, μπορούμε να σχηματίσουμε μια πρώτη άποψη με βάση την επόμενη 

εικόνα (εικ. 12). 

Εικόνα 12: Διαμόρφωση κίνησης από ποδήλατα, αυτοκίνητα και λεωφορεία  

 

Πηγή: Beatley, 2000 

 

Όπως έχει παρατηρηθεί από πολλούς επιστήμονες, οι τρόποι διαχείρισης φαινομένων 

υψηλής κινητικότητας χαρακτηρίζονται περισσότερο βιώσιμοι σε πόλεις της 

Ευρώπης παρά απ’ ότι τις αντίστοιχες στην Αμερική, καθώς στις περισσότερες πόλεις 

της Ευρώπης ακολουθήθηκαν δημιουργικές προσεγγίσεις προς την επίλυση τέτοιων 

φαινομένων – προβλημάτων. 

Στις πόλεις αυτές λοιπόν, υπήρξε η αναγνώριση και η καταγραφή των αστικών 

προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τα φαινόμενα υψηλής κινητικότητας. Το 

πρώτο βήμα έγινε με τον σταδιακό περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου και την 
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παράλληλη εύρεση εναλλακτικών μέσων, φιλικότερων προς το περιβάλλον. Στην 

επόμενη εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα οι αστικές και περιβαλλοντικές σχέσεις που 

δημιουργούν οι επιπτώσεις κάποιων μεταφορικών επιλογών (Beatley, 2000). 

 

Κουριτίμπα – Εφαρμογή εναλλακτικoύ συστήματος μαζικής μεταφοράς 

Ένα πρωτότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα είναι το σύστημα μαζικής μεταφοράς που 

εφαρμόστηκε στην πόλη Κουριτίμπα της Βραζιλίας. Το σύστημα αυτό έχει την 

ονομασία ‘ΒRT’. Στην ουσία πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα αποτελούμενο από 

μικρά αστικά λεωφορεία τα οποία κινούνται πάνω σε λεωφορειόδρομους 

ακολουθώντας ειδική σήμανση, αποφεύγοντας έτσι τη κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε 

κεντρικές περιοχές. Με άλλα λόγια το ‘BRT’ (εικ. 13) αποτελεί ένα συνδυασμό 

λεωφορείου και τραμ, με το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ φθηνότερο και απ’ το τραμ 

και απ’ το μετρό. Αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν με επιτυχία στην Μπογκοτά, 

στο Σάο Πάολο και στο Ρουέν της Γαλλίας (Μπρεγιάννης, 2012). 

Εικόνα 13: BRT – μέσο συγκοινωνίας 

 

Πηγή: https://www.google.gr 

 

 

5.6  ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

‘Είναι οι φυσικοί διαθέσιμοι πόροι πηγές ενέργειας που υπάρχουν σε αφθονία 

στο φυσικό μας περιβάλλον, που δεν εξαντλούνται αλλά διαρκώς ανανεώνονται και που 

μπορούν να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια, όπως είναι ο Ήλιος και η 
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ένταση των ανέμων που δίνουν την Ηλιακή και Αιολική ενέργεια, αντίστοιχα’ 

(Γρυλλάκης, 2011). 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σήμερα, αποτελούν την εφικτή εναλλακτική λύση, 

καθώς δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και ανανεώνονται συνεχώς. Επίσης, ένα ακόμη 

πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να διαχειριστούν σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον η 

τεχνολογία που υποστηρίζει την εκμετάλλευσή τους είναι ήπιας μορφής, είτε με 

μικρό τεχνογνωσιακό και οικονομικό κόστος, είτε με μεγαλύτερο, λόγω εξειδίκευσης 

(φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κ.ά.). Οι ΑΠΕ που μπορούν να γίνουν 

διαχειρίσιμες και εφαρμόσιμες σε τοπικό επίπεδο αφορούν την Ηλιακή Ενέργειας, 

την Αιολική Ενέργεια, τη Γεωθερμία και τις Υδατοπτώσεις (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Η σπουδαιότητα των ΑΠΕ έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τις 

συμβατικές μορφές ενέργειας καθώς και στο ότι είναι ήπιες μιας και έχουν μικρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη απ’ τις ΑΠΕ, 

είναι τα ακόλουθα: 

 Μείωση ρύπων, άρα μείωση επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, 

 Μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, 

 Μείωση της ανάγκης για έργα υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Βελτιωμένη ποιότητα νερού (υδροηλεκτρικά φράγματα, αιολικά και 

φωτοβολταϊκά συστήματα ως παροχή ενέργειας), 

 Ενεργειακή απεξάρτηση, 

 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 

 Ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ενεργειακής απεξάρτησης, 

 Ανάπτυξη και διαχείριση τεχνογνωσίας των ΑΠΕ (Βασιλειάδου, 2004). 

Η ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ στην χώρα μας, πραγματοποιείται τα τελευταία 35-

40 χρόνια. Την περίοδο 1990-2001, η συνολική παραγωγή ενέργειας από τις 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παρουσιάζει μια μέση αύξηση 1,7%. Το επίπεδο 

ανάπτυξης των ΑΠΕ στην χώρα μας το 1999 και το 2003 και οι προοπτικές που 

είχαμε για το 2005, ενόψει της Λευκής Βίβλου της ΕΕ, δεν φαίνεται να έχουν 

υλοποιηθεί απόλυτα έως τα προηγούμενα χρόνια (Βασιλειάδου, 2004). 

Με δεδομένη αυτή την καθυστέρηση των ενεργειακών στόχων, θα πρέπει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανεξετάσει το θέμα της προσαρμογής της διαχείρισης των 

ΑΠΕ για τη χώρα μας, αλλά και να δημιουργηθούν πλαίσια τα οποία να 

ενσωματώνουν τις ΑΠΕ με την αειφόρο διαβίωση και την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα των πόλεων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή της πολιτικής 

‘20/20/20’, που έχει ως στόχο, έως το 2020, το 20% της ενέργειας στην ΕΕ να 

προέρχεται από τις ΑΠΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). 

Κάτι τέτοιο φυσικά δεν σημαίνει πως η Ελλάδα πρέπει να αναπαυθεί, αντιθέτως, θα 

πρέπει να υπάρξει εγρήγορση των Περιφερειακών και των Τοπικών Αρχών, έτσι 

ώστε να είναι σε ετοιμότητα όποια περιβαλλοντική εφαρμογή προκύψει για τη χώρα 

μας. 

 

Σάμσο - Απεξάρτηση από τη συμβατική ενέργεια και χρήση ΑΠΕ 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απεξάρτησης από τη συμβατική ενέργεια και της 

παράλληλης στήριξης του αυτόνομου ενεργειακού συστήματος, αποτελεί το νησί 

‘Σάμσο’ της Δανίας. Η προσπάθεια του νησιού αυτού έγινε το 1997 όταν η δημοτική 

αρχή εγκατέστησε μικρά αιολικά πάρκα και μονάδες παραγωγής θερμότητας. Η 

τηλεθέρμανση, στο συγκεκριμένο νησί, εξασφαλίζεται μέσω τριών εργοστασίων, τα 

οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο διάφορους τύπους βιομάζας (άχυρο, υπολείμματα 

ξυλείας, κ.ά.). Σήμερα, η προσπάθεια αυτή εξυπηρετεί πάνω από 900 κατοικίες με 

την ταυτόχρονη κάλυψη 2.500 τ.μ. από φωτοβολταϊκά συστήματα. Όσες κατοικίες 

δεν έχουν ακόμη συνδεθεί σ’ αυτή την προσπάθεια, έχουν υποκαταστήσει το 

πετρέλαιο θέρμανσης με καυστήρες βιομάζας (Μπρεγιάννης, 2012). 
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5.7 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική κρίση, και 

αναζητούμε, καθημερινά, βιώσιμες λύσεις για κάθε τομέα της ζωής μας. Ο τομέας της 

παραγωγής δομημένου περιβάλλοντος απαιτεί καθοριστικές αλλαγές. Η επιστροφή 

στις ρίζες της αρχιτεκτονικής με κτίρια που μπορούν να αποδώσουν ενεργειακά και 

να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, μοιάζει σήμερα αναγκαία. Η γνώση της 

επίδρασης των κλιματικών συνθηκών στο κτίριο (ηλιακή ακτινοβολία, αέρας, 

θερμοκρασία, υγρασία, κ.ά.) αλλά και στην πόλη, μας έχει οδηγήσει σε έναν 

προβληματισμό σχετικά με την ανάγκη παρέμβασης (Καραβασίλη, 2000). 

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναγνωρίζει την ρυθμιστική επίδραση της 

τοπογραφίας, του τοπίου, του ήλιου, του νερού και άλλων φυσικών παραγόντων, την 

ικανότητα κάποιων χώρων (με σωστή διαχείριση) να διαχειρίζονται σωστά την 

διείσδυση του ήλιου, του ανέμου, ακόμα και της βροχής, και αναδεικνύει την 

σημαντικότητα του να υπάρξει κατάλληλος, αντίστοιχος, σχεδιασμός (Ανδρεαδάκη, 

2006). 

Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να ορίσουμε ότι με τον όρο ‘βιοκλιματική παράμετρος’ 

εννοούμε την μελέτη του κλίματος μιας δεδομένης περιοχής στην οποία πρόκειται να 

παραχθεί ένα έργο. Τα κλιματικά δεδομένα, μιας τέτοιας μελέτης έχουν να κάνουν ιο 

πολύ με την θερμοκρασία, την υγρασία, το ύψος βροχόπτωσης, την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση του ανέμου, κ.ά. (Τσίπηρας, 2005). 

Οι παλιοί οικισμοί αποδεικνύουν το αξιοθαύμαστο ‘ταλέντο’ των κατοίκων τους. 

Συγκεκριμένα, η χωροθέτησή τους, η προσαρμογή τους στο τοπικό ανάγλυφο, η 

εναρμόνισή τους με το τοπίο και η αξιοποίηση των κλιματικών παραγόντων της 

περιοχής τους αποδεικνύουν όχι μόνο γνώση, αλλά και ικανότητα (Ανδρεαδάκη, 

2006).  

Ο ‘πράσινος σχεδιασμός του χώρου’ (Γοσποδίνη 2009)‘στοχεύει στη μεγιστοποίηση 

της ενεργειακής αυτάρκειας των κτηρίων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ - 

όπως η ενέργεια του ήλιου, των ανέμων, των γεωθερμικών φαινομένων), και 

ταυτόχρονα, στη μείωση των αρνητικών επιδράσεων του δομημένου περιβάλλοντος 
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πάνω στο φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο και την υγεία του. Τα βασικά στοιχεία 

των πράσινων κτηρίων και πόλεων (Van der Ryn & Cowan, 1995/ Raymond & 

Lorch, 2003/   Mendler et al., 2006/ Santamouris, 2006/ Kwok & Grondzik, 2007/ 

Williams, 2007) είναι τα εξής (Γοσποδίνη, 2009): 

 οικολογική προσαρμογή των αρχιτεκτονικών μορφών στο ανάγλυφο του 

εδάφους και του τοπίου, 

 σχεδιασμός των κτηρίων και των δικτύων και εγκαταστάσεων των πόλεων 

ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή επάρκεια με καθαρές και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

 προσανατολισμός και σχεδιασμός των κτηρίων και του αστικού ιστού έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος ηλιασμός το χειμώνα και ο καλύτερος 

αερισμός και δροσισμός τους το καλοκαίρι.  

 μεγιστοποίηση της επιφάνειας πρασίνου στα κτήρια και την πόλη, 

 ενοποίηση των χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη και δημιουργία δικτύων 

πρασίνου, 

 φύτευση των νότιων τοίχων και της οροφής σε παλιά και νέα κτήρια,  

 τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στις οροφές παλιών και νέων 

κτηρίων, 

 ειδικά προσαρμοζόμενα και μετακινούμενα σκίαστρα των κτηρίων για 

ηλιοπροστασία,  

 νέα πολύ αποδοτικά υλικά θερμομόνωσης των τοίχων, 

 νέα υλικά και ειδική κατασκευή υάλινων επιφανειών που μπορούν να 

λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες και να αποθηκεύουν ηλιακή ενέργεια για 

θέρμανση και ζεστό νερό και να παρέχουν ακόμη και ηχοπροστασία, 

 βιολογικός καθαρισμός και ανακύκλωση του νερού ούτως ώστε να 

χρησιμοποιείται για καθαριότητα των χώρων και πότισμα του πρασίνου, 
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 ανακύκλωση των παλιών οικοδομικών υλικών και Χρήση οικολογικών, μη 

τοξικών, κονιαμάτων και υλικών που παράγονται στην περιοχή. 

Παρακάτω έχουμε διαχωρίσει σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, τα είδη του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού, στον τομέα της επίδρασής τους σε μια πόλη, 

συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση, με σκοπό την εφαρμογή και την 

υποστήριξη ενός σύγχρονου πράσινου αστικού σχεδιασμού. 

 

 

Η επίδραση και η διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας 

Η φωτεινή ηλιακή ενέργεια (εικ. 14) όταν φτάσει στο έδαφος απορροφάται από τα 

αντικείμενα που βρίσκονται κοντά, αλλά και από το ίδιο το έδαφος και μετατρέπεται 

απευθείας σε θερμική. Στη διαδικασία αυτή βασίζεται η διαχείριση και η αξιοποίηση 

της φωτεινής ακτινοβολίας, η οποία διαπερνά κάποιες επιφάνειες (όπως το γυαλί) 

απορροφάται από τα υλικά κατασκευής των κτιρίων, μετατρεπόμενη, όπως είπαμε σε 

θερμική ενέργεια (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Εικόνα 14: Οι φαινόμενες τροχιές του ήλιου 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Προκειμένου να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε σωστά την ηλιακή ενέργεια, θα 

πρέπει να δούμε την αφετηρία της (εικ. 15). Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 

αποτυπώσουμε με κάποιον τρόπο την κατεύθυνση του ήλιου, ώστε να αξιοποιηθεί 

σωστά, μέσα από ένα σύστημα περιβαλλοντικού σχεδιασμού για κάθε πόλη. 
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Εικόνα 15: Φαινόμενη διαδρομή του ήλιου σε πυξίδα 

 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Θέλοντας να προσδιορίσουμε τον ηλιασμό ενός κτιρίου, ενός οικοδομικού 

τετραγώνου ή μιας περιοχής, θεωρούμε πως η γη μένει ακίνητη και μελετάμε 

μεμονωμένα τις ακτίνες του ήλιο, από την ανατολή μέχρι τη δύση του (εικ. 16). Οι 

φαινόμενες τροχιές του ήλιου ταυτίζονται ανά δύο μήνες, εκτός του Δεκεμβρίου και 

του Ιουνίου. Επιπλέον, γνωρίζουμε πως ο πρώτος έχει την χαμηλότερη τροχιά και ο 

δεύτερος την υψηλότερη. Ακόμη, θεωρούμε πως η θέση του ήλιου προσδιορίζεται 

από την στερεά γωνία (η οποία αναλύεται σε γωνία ύψους ως θέση του ήλιου στον 

ουρανό και σε γωνία αζιμουθίου ως προβολή της θέσης του στο έδαφος). Έτσι 

λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τους ‘ηλιακούς χάρτες’, οι οποίοι για την Ελλάδα είναι 

τρεις (32
o
, 36

ο
 40

ο
), η «ημερομηνία παρατήρησης» να σημειώνεται στις 21 του μήνα. 
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Εικόνα 16: Γωνίες ύψους και αζιμουθίου που ορίζουν τη θέση του ήλιου 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Με τη μέθοδο αυτή, στοχεύουμε να έχουμε την μέγιστη ηλιακή ενέργεια (για την 

θέρμανση των κτιρίων) το χειμώνα και αντίστροφα για το καλοκαίρι (εικ. 17). 

Εικόνα 17: Ορθή προβολή των φαινόμενων τροχιών του ήλιου στο χάρτη 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Επανερχόμενοι στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική του κτιρίου, θα πρέπει να τονίσουμε 

τον κατάλληλο προσανατολισμό – χωροθέτησή του, το κατάλληλο σχήμα, το μέγεθος 
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(ίσως και το υλικό) των ανοιγμάτων ενόψει του προσανατολισμού καθώς και τη 

λειτουργική διάρθρωση των εσωτερικών του χώρων (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Ωστόσο, σε ότι αφορά τον προσανατολισμό του κτιρίου, αυτός αποτελεί τον πιο 

σύνθετο παράγοντα, διότι εξαρτάται ταυτόχρονα από την τοπογραφία του εδάφους, 

το φυσικό τοπίο, τον κυκλοφοριακό θόρυβο της πόλης αλλά και τις κλιματικές 

συνθήκες (άνεμος, ήλιος, κ.ά.). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε πως σε 

γεωγραφικά πλάτη, 40
ο
 και κάτω, οι νότιες επιφάνειες έχουν μεγαλύτερο ηλιακό 

όφελος το χειμώνα, ενώ οι ανατολικές και οι δυτικές πλευρές θα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρημένες το καλοκαίρι (Ανδρεαδάκη, 2006). 

 

Ριτσάο – Η πόλη του ήλιου 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πόλης που έχει αξιοποιήσει στο έπακρο την ηλιακή 

ακτινοβολία είναι η Κινεζική πόλη ‘Ριτσάο’ (η πόλη του Ήλιου). Το Ριτσάο είναι μια 

παράκτια πόλη, βρίσκεται βόρεια της Κίνας και διαθέτει περίπου 3 εκατομμύρια 

κατοίκους. Τα κτήρια της πόλης έχουν καλυφθεί με σκεπές – συλλέκτες ηλιακής 

ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα). Επιπλέον οι κάτοικοι εκεί, χρησιμοποιούν 

ηλιακούς συλλέκτες για την θέρμανση του νερού, ενώ η σηματοδότηση και οι 

φωτισμοί της πόλης γίνονται χάρη στην ηλεκτροδότηση από φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Στον εξωαστικό χώρο της πόλης Ριτσάο, λειτουργούν σήμερα 60.000 

θερμοκήπια, με τη βοήθεια ηλιακών συλλεκτών μειώνοντας έτσι τα έξοδα των 

αγροτών, με αποτέλεσμα το σύνολο των φωτοβολταϊκών της πόλης να ξεπερνά τα 

500.000 τ.μ. Το κίνητρο, βέβαια, για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δόθηκε από τις τοπικές 

αρχές, δίνοντας κίνητρα πρώτα σε βιομηχανίες και ύστερα σε έρευνες για αξιοποίηση 

αυτής της πρότασης. Παράλληλα, στην κίνηση αυτή ενσωματώθηκε η 

περιβαλλοντική ενημέρωση των πολιτών με διαφημίσεις, δοκιμαστικές χρήσεις αλλά 

κάποιες φορές και υποχρεωτικές (όταν αφορούσαν ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους) 

(Μπρεγιάννης, 2012). 
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Πεύκη – Ηλιακό χωριό στην Αττική 

Εδώ και 25 χρόνια, στο χωριό Πεύκη της Αττικής, δημιουργήθηκε ένας νέος οικισμός 

με περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Το ηλιακό αυτό χωριό (εικ. 18), βρίσκεται στα 

Βόρεια Προάστια της Αθήνας, σε απόσταση 18 χλμ. από το κέντρο της πόλης. 

Περιλαμβάνει 435 ηλιακές κατοικίες, οι οποίες στεγάζουν δικαιούχους του 

Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (Σασοπούλου Σ.). 

 

Εικόνα 18: Ηλιακό χωριό Αττικής 

 

Πηγή: Σασοπούλου Σ. 

 

Οι βασικοί κανόνες που εφαρμόσθηκαν στον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό των κτιρίων του Ηλιακού Χωριού είναι οι εξής: 

 Οι κτιριακοί όγκοι διατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται 

φράγμα προστασίας από τους χειμερινούς ανέμους με παράλληλη εξασφάλιση 

του μέγιστου χειμερινού ηλιασμού και του θερινού σκιασμού. 

 Τα νότια ανοίγματα κυριαρχούν σε αντίθεση με τα βορινά, τα ανατολικά και 

τα δυτικά που ελαχιστοποιήθηκαν.    

 Υψηλές προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό πραγματοποιήθηκε, 

επιπλέον της εφαρμογής μεγάλης ποικιλίας ηλιακών συστημάτων, με την 

εκμετάλλευση της μάζας των υλικών του κελύφους των κτιρίων και 
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ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών με μονώσεις των τοίχων και των 

ορόφων (μονώσεις πάχους 10 εκ., νυχτερινές μονώσεις, διπλά υαλοστάσια και 

νότιες μεγάλες γυάλινες προσόψεις) (Σασοπούλου Σ.). 

 

 

Η επίδραση και η διαχείριση του ανέμου 

Η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, κυρίως για λόγους επιβίωσης, όφειλε να 

αντιμετωπίσει τις μεταβολές ή τις συνθήκες του καιρού. Η πυκνή δόμηση, με τους 

στενούς δρόμους και τις εσωτερικές αυλές, ανταποκρίνεται στην διασφάλιση 

σκιασμού και διόδων προς δροσερούς ανέμους (κατά τη θερμή περίοδο) 

(Ανδρεαδάκη, 2006). 

Οι συντελεστές του κλιματικού παράγοντα «ανέμου», είναι η διεύθυνση, η ένταση, η 

ταχύτητα και η συχνότητα. Οι ψυχροί άνεμοι έχουν συνήθως βορειοδυτική ή 

βορειοανατολική διεύθυνση (δροσεροί) ενώ οι θαλάσσιες αύρες έχουν 

βορειανατολική ή νότια διεύθυνση (Ανδρεαδάκη, 2006). 

 Ο «άνεμος» ανήκει στη μελέτη του μικρο-κλίματος. Κατά τη χειμερινή περίοδο, το 

μικρο-κλίμα των πόλεων είναι ηπιότερο απ’ ότι το κλίμα των προαστίων. Σε τέτοια 

περίοδο επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες και συνήθως πιο μέτριοι άνεμοι. Το 

καλοκαίρι οι δροσεροί άνεμοι είναι αυτοί που μπορούν να τροποποιήσουν προς το 

καλύτερο το μικρο-κλίμα βελτιώνοντας την θερμική άνεση των κτιρίων 

(Ανδρεαδάκη, 2006). 

Οι δροσεροί άνεμοι έχουν συνήθως νότια ή νοτιανατολική κατεύθυνση. Για την 

αξιοποίηση τέτοιων ανέμων χρησιμοποιείται η βλάστηση, ώστε ο αναφερόμενος 

άνεμος να μπορεί να διεισδύει μέσα σε δρόμους και στοές. Η χρήση δέντρων ή 

θάμνων σε συγκεκριμένη απόσταση από τα κτίρια (ή άλλους χώρους) ευνοεί ή 

δυσκολεύει την διέλευση του ανέμου (Ανδρεαδάκη, 2006). 

 

Λα Μουέλα – Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξιοποίησης του ανέμου και της ενέργειάς του 

(αιολική) είναι το χωριό ‘Λα Μουέλα’(μυλόπετρα), της Ισπανίας. Το χωριό αυτό 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[85] 

 

βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων από τη θάλασσα και πριν από είκοσι χρόνια 

περίπου δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα φτωχό χωριό που κατοικούνταν από βοσκούς 

και αγρότες. Σήμερα, το χωριό έχει πάνω από 3.500 μόνιμους κατοίκους. Η αλλαγή – 

εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού (για το χωριό) έγινε το 1987 όταν 

εγκαταστάθηκαν οι πρώτες 16 ανεμογεννήτριες, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός 

υπολογίζεται στις 340, παράγοντας 237 MW (περίπου το 25% της συνολικής 

ελληνικής παραγωγής αιολικής ενέργειας. Από τις 340 ανεμογεννήτριες, οι 148 είναι 

εγκατεστημένες σε ιδιωτικά οικόπεδα. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας εφαρμογής 

δεν ήταν μόνο στο ότι έδωσαν ζωή στο χωριό, αλλά επιπλέον ότι δημιουργήθηκαν 

θέσεις εργασίας, ενισχύθηκε οικονομικά ο δήμος, και αναπτύχθηκε ο τουρισμός. Σ’ 

αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει 

εφαρμογή και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, της Αγγλίας και την Δανίας 

(Μπρεγιάννης, 2012). 

 

Η επίδραση και η διαχείριση της θερμοκρασίας του αέρα 

Η θερμοκρασία του αέρα είναι μία από τις παραμέτρους του κλίματος, κάτι που 

σημαίνει πως σε μια κατεύθυνση περιβαλλοντικού σχεδιασμού θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ορθολογικά. 

Η ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας οφείλεται στην ανταλλαγή θερμότητας 

ανάμεσα στη γη και το διάστημα (εικ. 19). Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της 

ημέρας η γη δέχεται θερμότητα από τον ήλιο, ενώ κατά τη νύχτα εκπέμπει θερμική 

ενέργεια προς το διάστημα. Η ανταλλαγή αυτή, γίνεται μεγαλύτερη όταν ο ουρανός 

είναι καθαρός, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει και μεγαλύτερη διακύμανση της 

ημερήσιας θερμοκρασίας. Κάτι ανάλογο ισχύει για την διάρκεια της ημέρας (όσο πιο 

πολύ διαρκεί η ημέρα τόσο πιο μεγαλύτερες διακυμάνσεις υπάρχουν) (Ανδρεαδάκη, 

2006). 
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Εικόνα 19: Προσπίπτουσα ακτινοβολία στη γη 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Η επίδραση και η διαχείριση της υγρασίας 

Μία ακόμη σημαντική περιβαλλοντική παράμετρος του (μακρο) κλίματος, είναι αυτή 

της υγρασίας. Ο παράγοντας αυτός, είναι αυτός που δίνει ή αποτυπώνει το είδος του 

κλίματος σε μια περιοχή. Η υγρασία, καθορίζεται από την περιεκτικότητα ου αέρα σε 

υδρατμούς ενώ η διακύμανσή της είναι αντίστροφη απ’ αυτή της θερμοκρασίας. Για 

παράδειγμα η μεγαλύτερη υγρασία παρατηρείται γύρω στις 6:00 π. μ., ενώ η 

μικρότερη γύρω στις 15:00 μ. μ. (Ανδρεαδάκη, 2006). 

Η υγρασία δεν αποτελεί παράγοντα, που χρησιμοποιώντας τον ορθολογικά 

εξοικονομείται ενέργεια (όπως η ηλιακή ακτινοβολία και ο άνεμος), απλά σήμερα 

γίνονται πολλές προσπάθειες, κυρίως σε κτιριακό – κατασκευαστικό επίπεδο, ώστε 

να μειώνεται η ύπαρξή της και η (αρνητική) επίδρασή της. 

 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 

Με τον όρο ‘βιοκλιματική αρχιτεκτονική’ εννοούμε την σωστή διαχείριση του 

πράσινου στοιχείου της φύσης επάνω στα κτίρια, με στόχο τη μεγιστοποίηση της 

ενεργειακής τους αυτάρκειας αλλά και της παράλληλης μείωσης των αρνητικών 
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συνθηκών της ατμόσφαιρας της περιοχής τους. Η μέθοδος αυτή έχει αρχίσει να 

βρίσκει έδαφος τα τελευταία χρόνια (Γοσποδίνη, 2008). 

Με άλλα λόγια, η πράσινη αρχιτεκτονική έχει να κάνει με την κατάλληλη 

προσαρμογή (ανά κλίμα και εποχή) του περιβάλλοντος στα κτίρια, και με τη σωστή 

διαχείρισή τους μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι που προαναφέραμε. 

Τα βασικότερα επιτεύγματα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι τα ακόλουθα: 

 Περιβαλλοντική και οικολογική προσαρμογή του κτιριακού χώρου στο 

φυσικό του περιβάλλον, 

 Απόκτηση ενεργειακής αυτάρκειας (πολλές φορές με χρήση των ΑΠΕ), 

 Φυσική «θέρμανση» (σε ψυχρές περιόδους) αλλά και σκίαση (σε θερμές 

περιόδους), 

 Βιολογικός καθαρισμός νερού (πολλές φορές με ανακύκλωσή του), 

 Αξιοποίηση του αέρα που έρχεται από έξω και της θερμοκρασίας του, 

 Καθαρισμός της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, 

 Αναβάθμιση της αισθητικής του κτιρίου (Gospodini, 2008). 

Όταν μιλάμε για χρήση και διαμόρφωση πρασίνου στην οροφή των κτιρίων, στην 

ουσία αναφερόμαστε στο θέμα των ‘ταρατσόκηπων’. Οι ταρατσόκπηποι ελάχιστα 

έχουν εμφανιστεί στην χώρα μας (μόνο σε λίγες πόλεις), και αφορούν την φύτευση 

της οροφής, των μπαλκονιών, των υπαίθριων χώρων του κτιρίου, των χώρων 

στάθμευσης, κ.ά. Πέρα από την αισθητική εικόνα που προσδίδουν στο κτίριο (με 

συχνή φροντίδα τους), χρησιμοποιούνται για ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση ταρατσόκηπων (εικ. 20) επιτυγχάνεται θερμομόνωση, 

υγρομόνωση και ηχομόνωση. Με τη σωστή τους χρήση, μπορεί να μειώσουν τις 

απορροές από βροχοπτώσεις και τον γενικότερο έλεγχο του νερού. Επιπλέον, είναι 

γνωστό πως σε καλοκαιρινές περιόδους μειώνεται η απορρόφηση της ηλιακής 

ακτινοβολίας από το κτίριο, κάτι που συνεπάγεται την παράλληλη μείωση της 
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εσωτερικής του θερμοκρασίας. Αντίστοιχα, τη χειμερινή περίοδο, γίνεται 

εξοικονόμηση της ανάγκης για καύση πετρελαίου (Καρυώτη, 2009). 

 

Εικόνα 20: Ταρατσόκηποι 

 

Πηγή: https://www.google.gr 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 

 

6.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

‘Λιμήν έρημος’, χαρακτηρίζει ο Θουκυδίδης το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως γέμισε ζωή όταν στη ρωμαϊκή περίοδο, αξιωματούχοι 

ρωμαίοι άποικοι, κτίζουν στις ακτές του κόλπου της, πλούσιες αγροικίες. Στις αρχές 

του 13ου αιώνα, η περιοχή κινεί το ενδιαφέρον των Βενετών. 

Ο Αραβαντινός χαρακτηρίζει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ως ‘αξιόλογο φρούριο’. Το 

1908 ο Σουλτάνος Ρεσάτ με παρότρυνση του φίλου του Χαμίτ Μπέη του 

Γκραικοχωρίου κάνει την Ηγουμενίτσα (εικ. 21) πρωτεύουσα της Τσαμουριάς, την 

μετονομάζει σε ‘Ρεσάτ γε’ και αποφασίζει να γίνει ανέγερση κτιρίων για την στέγαση 

όλων των υπηρεσιών της πόλης. Με την απελευθέρωση, η Ελληνική κυβέρνηση 

αποκατέστησε το παλιό όνομα της Ηγουμενίτσας ενώ οι αναστατώσεις των 

Βαλκανίων και του πρώτου παγκοσμίου πολέμου φέρνουν νέο πληθυσμό στην πόλη. 

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν έξω από την Ηγουμενίτσα στη 

θέση ‘Ντούσκο’ (Πολεοδομική Ενότητα σήμερα) 140 οικογένειες προσφύγων 

κτίζοντας τη συνοικία ‘Νέα Σελεύκεια’. Οι πρόσφυγες, οι βορειοηπειρώτες, οι 

Βλάχοι έδωσαν καινούργια ζωή στην πόλη και η Ηγουμενίτσα μετατρέπεται σιγά – 

σιγά σε βασικό εμπορικό κέντρο για την περιοχή της Θεσπρωτίας (Πιτούλη, 2002). 

Εικόνα 21: Ηγουμενίτσα (αρχές 20ου αιώνα) 

 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[90] 

 

Πηγή: Πιτούλη, 2002 

 

6.2 Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Η Ηγουμενίτσα είναι παραλιακή πόλη στην βορειοδυτική Ελλάδα, πρωτεύουσα του 

νομού Θεσπρωτίας και αποτελεί τον πρώτο λιμένα της δυτικής Ελλάδας, ενώ έρχεται 

δεύτερος σε επιβατική κίνηση μετά τον Πειραιά (σε Πανελλαδικό επίπεδο).  

Σήμερα, η πόλη της Ηγουμενίτσας αποτελεί οικιστικό κέντρο, νομαρχιακού επιπέδου, 

με κυρίαρχο τον τριτογενή τομέα (τουριστικές και μεταφορές δραστηριότητες). Ο 

πληθυσμός του Δήμου Ηγουμενίτσας έχει φθάσει τους 25.814 μόνιμους κατοίκους 

(απογραφή 2011) ενώ για την πόλη συγκεντρώνονται μόλις 9.145 κάτοικοι 

(http://el.wikipedia.org).  

Οι φορείς που ενσωματώνουν την τουριστική προβολή της πόλης με την ενημέρωση 

είναι τόσο ο τύπος (‘Τόλμη’, ‘Τιτάνη’, ‘Θεσπρωτική’, ‘Εγναντία’, ‘Δορυφόρος’, κ.ά.) 

όσο και οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί (’89.2’, ’93.3’, ’97.1’, ‘105.1’). Μιλώντας για 

τουριστική προβολή, αξίζει να αναφερθούμε στην τουριστική ιδιότητα που 

αναδεικνύει έως τώρα την πόλη. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα για 

βόλτες και τρέξιμο, σε παραλία και βουνό, και γενικότερη άθληση. Διαθέτει την 

μεγάλη και αμμώδη παραλία του Δρεπάνου (μήκος 7 χλμ.) (εικ. 22) και σε μικρή 

απόσταση από το κέντρο της πόλης, ενώ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και το 

αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Τέλος, η επαφή με άλλους τουριστικούς 

προορισμούς (Σύβοτα, Πάργα, κ.ά.) είναι πλέον γρήγορη και εύκολη, λόγω των 

τελευταίων υποδομών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή 

(http://el.wikipedia.org). 

 

http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
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Εικόνα 22: Παραλία Δρεπάνου 

 

Πηγή: http://el.wikipedia.org 

 

6.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

Η Ηγουμενίτσα (εικ. 23) είναι μια παραθαλάσσια πόλη, η οποία περιβάλλεται από 

βουνά (όπως είναι και η πόλη της Νορβηγίας, ‘Σβελβίκ’- εικ. 24) και βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Θεσπρωτίας. Τα βουνά που περιβάλλουν την πόλη 

ήταν γυμνά και χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, κάτι που άλλαξε ριζικά έως σήμερα, μέσω 

τακτικών δεντροφυτεύσεων. Το 1990, η βλάστηση αυτή κινδύνεψε από μεγάλη 

πυρκαγιά και όσα δέντρα κάηκαν αντικαταστάθηκαν με επιτυχία. Αυτή η προσπάθεια 

έκλεισε γύρω στο 2000 (http://el.wikipedia.org). 

Εικόνα 23: Ηγουμενίτσα (21ος αιώνας) 

 

http://el.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
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Πηγή: www.google.earth.com 

 

Εικόνα 24: Σβελβίκ 

 

Πηγή: www.google.earth.com 

 

6.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Όπως αναφέραμε, ο πληθυσμός της Ηγουμενίτσας ανέρχεται στους 9.145 κατοίκους 

ενώ της αστικής (πολεοδομικό συγκρότημα) στους 17.902. Στο παρακάτω διάγραμμα 

(εικ. 25, 26) παρουσιάζεται η εξέλιξη της πόλης (σε επίπεδο Δήμου) από το 1913 έως 

το 2011 (τελευταία απογραφή) (ΕΣΥΕ, 2011). 

 

Εικόνα 25: Πληθυσμιακή εξέλιξη της Ηγουμενίτσας 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ιδία επεξεργασία 

 

http://www.google.earth.com/
http://www.google.earth.com/
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Εικόνα 26: Διάγραμμα αποτύπωσης πληθυσμιακής εξέλιξης 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ιδία επεξεργασία 

 

Έτσι λοιπόν πως ο μόνιμος πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της Ηγουμενίτσας 

αυξήθηκε κατά 17,4% την τελευταία δεκαετία (http://el.wikipedia.org).  

Το συνεκτικό τμήμα της Ηγουμενίτσας, περιλαμβάνει την πόλη της Ηγουμενίτσας, 4 

Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.) που έχουν εγκριθεί με το ΓΠΣ του ’89 και 2 Π.Ε., οι 

οποίες έχουν ενταχθεί με το νέο ΓΠΣ (2010). Αναλυτικότερα, μιλάμε για τις 

συνοικίες Λαδοχωρίου (ΠΕ1), Γραικοχωρίου (ΠΕ2) (εικ. 29), Κέντρου της πόλης 

(ΠΕ3), της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), των εργατικών 

κατοικιών (ΠΕ5) – (εικ. 27), της συνοικίας ‘Αμπέλια’ (ΠΕ6) (εικ. 28), της Νέας 

Σελεύκειας (ΠΕ7) - (εικ.30) και της Εθνικής Αντίστασης (ΠΕ8). 

 

Εικόνες 27 & 28: ΠΕ5(αριστερά) & ΠΕ6(δεξιά) 

  

http://el.wikipedia.org/
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Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Εικόνες 29 & 30: ΠΕ2(αριστερά) & ΠΕ7(δεξιά) 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

Πιο συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα (εικ. 31) αναφέρουμε τις προαναφερθείσες 

Π.Ε., κατηγοριοποιημένες, συμπεριλαμβανομένου του Μέσου Συντελεστή Δόμησης 

(ΜΣΔ), της πυκνότητάς τους (κάτοικοι ανά εκτάριο) και των βασικών χρήσεων γης 

που ισχύει με το ΦΕΚ 166Δ (23-2/6-3-1987). 

Εικόνα 31: Οικιστικοί υποδοχείς ανά ΠΕ 

 

Πηγή: ΓΠΣ Ηγουμενίτσας, 2010 

Στον χάρτη 1 (βλ. παράρτημα) αποτυπώνουμε τις υφιστάμενες χρήσεις γης, αλλά και 

την γενική εικόνα της πόλης. Στον συγκεκριμένο χάρτη, αφού παραθέσουμε σε 

παράρτημα τους δείκτες οικιστικών υποδοχών ανά Π.Ε., των οποίων τα όρια 

φαίνονται στον χάρτη, σημειώνουμε τις εξής περιοχές – χρήσεις γης: λιμενικές 

εγκαταστάσεις, χονδρεμπόριο, αμιγής και γενική κατοικία, τοπικό κέντρο συνοικίας, 

εργατικές κατοικίες, υποδομές πρόνοιας, χώροι στάθμευσης, περιοχή ελεύθερου 

χώρου πρασίνου, πλατείες και παιδικές χαρές, υποδομές πολιτισμού, τουρισμού και 
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αθλητισμού, την κεντρική περιοχή της πόλης, τους θρησκευτικούς χώρους, τις 

υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης και τα βασικά δίκτυα και αρτηρίες. 

 

 

6.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Μορφολογία και Τοπογραφία εδάφους 

Το τοπίο γύρω απ’ την Ηγουμενίτσα είναι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, οπού το 

πράσινο της πλούσιας βλάστησης δένει αρμονικά με τα γαλαζοπράσινα νερά του 

Ιονίου Πελάγους (www.thesprotia-holidays.gr). 

Τα εδάφη αυτά καλύπτονται από ξυλώδη δασική βλάστηση Αείφυλλων πλατύφυλλων 

σε δενδρώδη και θαμνώδη μορφή, χορτολειβαδική και φρυγανώδη βλάστηση. Οι εν 

λόγω εκτάσεις έχουν έδαφος αργιλώδες, αβαθές, άγονο με μίση κλίση 20% περίπου, 

με νότια έκθεση προς τον ορίζοντα (Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας, 2012). 

Γενικά ο νομός είναι κατά 70% ορεινός, 24,7 % ημιορεινός και μόλις το 5,3 πεδινός 

(el.wikipedia.org). 

Συγκεκριμένα, στον χάρτη 2 (βλ. παράρτημα), ενοποιώντας όλες τις χρήσεις γης ως 

αστική περιοχή, έχουμε απεικονίσει σε 3 βαθμίδες – κλίσεις εδάφους την ευρύτερη 

περιοχή μελέτης. Η πρώτη είναι αυτή με μικρές κλίσεις (0-8%), η δεύτερη με μέτριες 

(8-15%) και η τελευταία με μεγάλες κλίσεις (>15%). 

 

Ακτογραφία 

Η ακτογραμμή του νομού Θεσπρωτίας εκτείνεται από τα βόρειο-δυτικά (αλβανικά 

σύνορα), προς τα νότιο-ανατολικά, συνεχίζοντας στο νομό Πρεβέζης με τις 

ακόλουθες εγκολπώσεις - διαμορφώσεις (από Βορειότερα προς Νοτιότερα): όρμος 

Αετού, λιμένας Παγανιάς, όρμος Χαλκιάς, ακρωτήριο Στροβίλι, όρμος Σαγιάδας, 

ακρωτήριο Καλαμάς και προ αυτού η νησίδα Ξεράδι, όρμος Βάλτου, όπου 

παρατηρούνται μεγάλες προσχώσεις από τις εκβολές του ποταμού Καλαμά, 

ακρωτήριο Βατάτσας, με την έναντι νησίδα Πρασσούδι. Στη συνέχεια ακολουθεί ο 

http://www.thesprotia-holidays.gr/
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μεγάλος όρμος Ηγουμενίτσας, στο μυχό του οποίου υφίσταται μεγάλη υφαλαύλακα 

και ο λιμένας Ηγουμενίτσας, πριν του οποίου βρίσκεται η νησίδα Αγιονήσι. 

Ακολουθεί ο όρμος Πλαταριάς, με την έναντι νησίδα Χειρονήσι και νοτιότερα οι 

νησίδες Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Όρος, όπου και το νότιο σημείο διέκπλου του 

στενού της Κέρκυρας. Ακολουθεί νοτιότερα το ακρωτήριο Βαρλαάμ, λίγο μετά του 

οποίου συνεχίζεται η ακτογραμμή του νομού Πρεβέζης (el.wikipedia.org).  

 

Κλιματολογικά Στοιχεία 

Στην ανάλυση των επικρατούντων κλιματολογικών συνθηκών στην περιοχή που 

μελετάμε, έχουμε κάνει λήψη δεδομένων για την περιοχή της Κέρκυρας 

(Μετεωρολογικός Σταθμός Κέρκυρας) μιας και είναι ο πλησιέστερος σταθμός της 

ΕΜΥ για την περιοχή μας (με δεδομένα της περιόδου 1955-1997). 

Το κλίμα του Νομού Θεσπρωτίας και της ευρύτερης παραθαλάσσιας περιοχής είναι 

μεσογειακό και βαθμιαία στο εσωτερικό ηπειρωτικό (el.wikipedia.org). 

Η αναφορά μας για τα κλιματολογικά στοιχεία αναφέρεται σε ανέμους, υγρασία, 

βροχοπτώσεις και συνθήκες θερμοκρασίας, που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή 

μας. 

 

Άνεμοι 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή, είναι βορειοδυτικής διεύθυνσης κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο και νοτιοανατολικής διεύθυνσης κατά την χειμερινή. Η Μέση 

Μηνιαία Έντασή τους φθάνει από 3,3 έως και 5,5 (μποφόρ- kt).  

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ροδόγραμμα των ανέμων (εικ. 32, 33) 

για την περιοχή μελέτης (για την περίοδο 1955-1997). 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Εικόνα 32: Ροδόγραμμα ανέμων – 1955-1997 – Μ. Σ. Κέρκυρας 

 

Πηγή: ΕΜΥ 

 

 

Εικόνα 33: Δαγραμματική αποτύπωση εύρους ανέμων – 1955-1997 – Μ. Σ. Κέρκυρας 

 

Πηγή: ΕΜΥ 

 

Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε διαγράμματα που σχετίζονται με τα κλιματολογικά 

στοιχεία της ευρύτερης περιοχής μας, όπως αυτό της έντασης των ανέμων με την 

διεύθυνσή τους (εικ. 34), την μέση μηνιαία υγρασία της περιοχής (εικ. 38), αυτό των 
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βροχοπτώσεων (μέση μηνιαία βροχόπτωση και συνολικές μέρες βροχόπτωσης) (εικ. 

39), και τέλος αυτό με τις θερμοκρασίες (ελάχιστες, μεσαίες και μέγιστες) (εικ. 40) 

που επικρατούν στην περιοχή της Κέρκυρας, της κοντινότερης δηλαδή περιοχής 

αποτύπωσής τους, από την ΕΜΥ, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχος Μετεωρολογικός 

Σταθμός στην Ηγουμενίτσα. 

Εικόνα 34: Δαγραμματική αποτύπωση της έντασης των ανέμων – 1955-1997 – Μ. Σ. Κέρκυρας 

 

Πηγή: ΕΜΥ 

 

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα, έχουμε απεικονίσει στον χάρτη 4 (βλ. 

παράρτημα) την υφιστάμενη κατάσταση των επικρατούντων ανέμων στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης. Στον ίδιο χάρτη έχουμε εντοπίσει τους νοητούς άξονες από όπου 

διέρχονται άνεμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και επίσης έχουμε αποτυπώσει τις 

περιοχές όπου δεν φυσάει αρκετά ή είναι ελάχιστη η ύπαρξη ανέμων. 

 

Ήλιος και ηλιακή ακτινοβολία 
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Η Ηγουμενίτσα, έχοντας γεωγραφικό πλάτος 39ο, ανήκει στην τρίτη κατηγορία 

ηλιακών χαρτών, αυτή των 40ο. Εξετάζοντας την πορεία του ήλιου, στον ηλιακό 

χάρτη των 40ο πλάτους (εικ. 35), προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την πορεία του 

ήλιου για όλο το χρόνο στην πόλη μας (imarinakiss.webs.com). 

Εικόνα 35: Ηλιακός χάρτης (40ο ) 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Βασισμένη στη μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο βιβλίο της Ανδρεαδάκη Ε., περί 

Βιοκλιματικού Σχεδιασμού (σελ. 60 – 61), καταλήξαμε στην εξής πυξίδα – 

απεικόνιση της εμβέλειας της ηλιακής ακτινοβολίας (εικ. 36). 
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Εικόνα 36: Απεικόνιση της εμβέλειας της ηλιακής ακτινοβολίας 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 & ιδία επεξεργασία 

Για την απεικόνιση της παραπάνω «πυξίδας» πήραμε ως δεδομένα (απ’ τον ηλιακό 

χάρτη) την πορεία του ήλιου την «πιο χειμωνιάτικη» ημέρα (21η Ιανουαρίου) και την 

«θερμότερη» μέρα του χρόνου (21η Ιουνίου), πάντα σε θεωρητικό επίπεδο.  

Στο παρακάτω σχήμα – διάγραμμα (εικ. 37), παρουσιάζεται η ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας, που όπως διακρίνουμε είναι πιο έντονη στον άξονα δύσης – ανατολής 

και λιγότερο έντονη στην βορεινή της κατεύθυνση. 

Εικόνα 37: Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 
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Υγρασία 

Η εργασία που αντιστοιχεί στην περιοχή μας, εκφρασμένη σε ποσοστιαίες τιμές 

ξεκινά από 60,0% και αγγίζει το 77,5%. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την καλοκαιρινή 

περίοδο σημειώνονται οι χαμηλότερες τιμές. 

Εικόνα 38: Δαγραμματική αποτύπωση της υγρασίας – 1955-1997 – Μ. Σ. Κέρκυρας 

 

Πηγή: ΕΜΥ 

 

 

Βροχοπτώσεις 

Οι τιμές των βροχοπτώσεων που σημειώνονται την περίοδο 1955-1997 (για την 

περιοχή της Κέρκυρας) φθάνουν από 14,1 έως 99,9 mm, οι συνολικές μέρες βροχής 

από 2,3 έως 17,5.  
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Εικόνα 39: Δαγραμματική αποτύπωση των βροχοπτώσεων  – 1955-1997 – Μ. Σ. Κέρκυρας 

 

Πηγή: ΕΜΥ 

 

 

Θερμοκρασία 

Για την αποτύπωση των τιμών των θερμοκρασιών που αποτυπώνονται για την 

περιοχή μας, με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία της ΕΜΥ, έχουν σημειωθεί οι 

ελάχιστες μηνιαίες τιμές, οι μέσες και οι μέγιστες μηνιαίες τιμές, όπως απεικονίζονται 

στο σχετικό διάγραμμα. Αξίζει να τονίσουμε πως ο ψυχρότερος μήνας της περιοχής 

είναι ο Ιανουάριος ενώ ο θερμότερος ο Αύγουστος. 
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Εικόνα 40: Δαγραμματική αποτύπωση των υφιστάμενων θερμοκρασιών  – 1955-1997 – Μ. Σ. 
Κέρκυρας 

 

Πηγή: ΕΜΥ 

 

 

6.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

Μιλώντας για κοινωνικά στοιχεία, του Δήμου Ηγουμενίτσας, μιλάμε για ανεργία και 

απασχόληση, για εκπαίδευση – παιδεία, και άλλες κοινωνικές ανάγκες που αφορούν 

το συγκεκριμένο Δήμο. 

Σε ότι αφορά την απασχόληση και την ανεργία, έχουμε συγκεντρώσει στον παρακάτω 

πίνακα (εικ. 41) το πλήθος των οικονομικά ενεργών (σύνολο, απασχολούμενοι και 

άνεργοι) και το πλήθος των οικονομικά μη ενεργών, που αφορούν το Νομό 

Θεσπρωτίας, το Δήμο Ηγουμενίτσας (Δ.Δ. Ηγουμενίτσης, Δ.Δ. Γραικοχωρίου, Δ.Δ. 

Λαδοχωρίου και Δ.Δ. Νέας Σελεύκειας), για την απογραφή του 2001. 
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Εικόνα 41: Οικονομικώς Ενεργοί / μη Ενεργοί 

 

Πηγή: ΓΠΣ Ηγ/τσας, 2010, ιδία επεξεργασία 

Παρόλο που δεν είναι εφικτή η εύρεση των ίδιων τιμών για την τελευταία απογραφή 

(2011), όπως σημειώνεται σε δημοσίευα της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο του 2012 η 

Ήπειρος έρχεται πρώτη σε ποσοστά ανεργίας. Με δεδομένο ότι το μεγάλο λιμάνι της 

πόλης καθώς και η ολοκλήρωση της Εγναντίας Οδού που φθάνει έως την 

Ηγουμενίτσα (έργα που σημειώθηκαν την δεκαετία 2000-2010) αποτέλεσαν εφικτό 

όραμα για πολλούς παράγοντες, έναν απ’ αυτούς αποτελεί η ανεργία, θα πρέπει να 

αναθεωρήσουμε ή να επανεξετάσουμε τη σημασία μεγάλων έργων καθώς και των 

πλεονεκτημάτων τους, ή καλύτερα των μειονεκτημάτων τους (892fm.blogspot.gr) 

(εικ. 42). 

Παραμένοντας στο θέμα της ανεργίας, για την Ηγουμενίτσα, το 2001, στον παρακάτω 

πίνακα έχουμε συγκεντρώσει το πλήθος ανέργων σε αρρένων και θηλέων, 

παρατηρώντας πως συγκεντρώνουν ίσα ή ελαφρώς διαφοροποιημένα ποσοστά (εικ. 

43).  

Εικόνα 42: Ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο 2012 και τους τελευταίους 12 μήνες, κατά 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

 

Πηγή: 892fm.blogspot.gr 
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Εικόνα 43: Άνεργοι ανά φύλο και περιοχή 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ιδία επεξεργασία 

 

Μια άλλη συνιστώσα της κοινωνίας, αποτελεί η εκπαίδευση. Προσπαθώντας να 

αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει στον χώρο της παιδείας για την 

περιοχή μας. Έτσι, συγκεντρώσαμε στον παρακάτω πίνακα (εικ. 44) στοιχεία που 

επεξεργαστήκαμε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, για την περίοδο 

2011-2012, συλλέγοντας το σύνολο των μαθητών που παρακολούθησαν και ήταν 

εγγεγραμμένοι στην Α’ Βάθμια και στην Β’ Βάθμια εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας το 

αντίστοιχο σύνολο για το σύνολο Ελλάδος. 

 

Εικόνα 44: Αριθμός μαθητών που ήταν εγγεγραμμένοι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (2011-2012) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ιδία επεξεργασία 

 

Παραμένοντας στο χώρο της κοινωνίας, μια ακόμη αξιόλογη παράμετρος που θα 

έπρεπε να εξετάσουμε είναι αυτή των αφίξεων σε ξενοδοχεία και καταλύματα της 

περιοχής που μελετάμε (κάτι που αναδεικνύει την κατάσταση του τουρισμού). Έτσι 

λοιπόν στον επόμενο πίνακα συγκεντρώσαμε το σύνολο των αφίξεων για τα έτη 2010 

και 2011, σε Εθνικό Επίπεδο, σε επίπεδο Περιφέρειας (Ηπείρου) και σε Νομού 

(Θεσπρωτίας) (εικ. 45). 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[106] 

 

Εικόνα 45: Αφίξεις σε καταλύματα, ξενοδοχεία και κάμπινγκ (2010-2011) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ιδία επεξεργασία 

 

6.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

Με την έννοια ‘κοινωνικές υποδομές’, εννοούμε το σύνολο των (τεχνητών) 

υποδομών που βοηθούν ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Πιο 

συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τους Χώρους Διοίκησης και Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας, τις υποδομές της εκπαίδευσης (σε τρεις βαθμίδες), τις υποδομές Υγείας και 

Πρόνοιας, τις Υποδομές Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τις Υποδομές των 

Θρησκευτικών Χώρων (και των Κοιμητηρίων), αλλά και άλλες (όπως υποδομές 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιες Πλατείες και Πάρκα, κ.ά.). Στον χάρτη 3 (βλ. 

παράρτημα) μπορούμε να διακρίνουμε τους υφιστάμενους δημόσιους χώρους (είτε 

είναι υπαίθριοι είτε υποδομές), αλλά και εγκαταστάσεις αθλητισμού όπως και 

εκπαίδευσης.  

Κοινωνικές Υποδομές 

Χώροι Διοίκησης  

Στους Χώρους Διοίκησης της Ηγουμενίτσας συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακές 

Υπηρεσίες (εικ. 46), το Τελωνείο, η Υποδιοίκηση Χωροφυλακής, το Λιμεναρχείο, το 

Νέο Λιμάνι (εικ. 47) καθώς και το Δικαστήριο (Πρωτοδικείο – Πλημμελειοδικείο) 

(ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010) (βλ. παράρτημα - χάρτη 1).  
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Εικόνες 46 & 47: Περιφεριακή Διοίκηση Ηγουμενίτσας (αριστερά) & το Νέο Λιμάνι (δεξιά) 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

Στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας συμπεριλαμβάνονται οι Τράπεζες, το ΕΛΤΑ, η 

Πυροσβεστική, ο ΟΤΕ, η Εφορία (και το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 

Υπηρεσιών), το ΙΚΑ και η ΔΕΗ (ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010) (βλ. παράρτημα - 

χάρτη 1). 

 

Εκπαίδευση 

Στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (ΠΕ3), 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου (ΠΕ2), 

 Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας (ΠΕ7). 

Στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 
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 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας (ΠΕ3), 

 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 Εσπερινό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας (ΠΕ3), 

 Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας (ΠΕ7), 

 1ο Ενιαίο Λύκειο Ηγουμενίτσας (ΠΕ3), 

 2ο Ενιαίο Λύκειο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο Ηγουμενίτσας (ΠΕ3), 

 1ο ΕΠΑΛ (ΠΕ4), 

 2ο ΤΕΕ Ηγουμενίτσας (ΠΕ4). 

Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης, υπάρχουν τα εξής: 

 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων & Τμήμα 

Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο) (ΠΕ4), 

 Σχολή Τεχνολογίας – Γεωπονίας (Τμήμα Ιχθυοκομίας & Αλιείας) (ΠΕ4) 

(www.igoumenitsa.gr) (βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

 

Υποδομές Υγείας και Πρόνοιας 

Στις Υποδομές και κτιρίων Υγείας και Πρόνοιας συμπεριλαμβάνονται το Κέντρο 

Υγείας, τα Ιατρεία ΙΚΑ, το Νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών καθώς και το 

Γηροκομείο (ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010) (βλ. παράρτημα - χάρτη 1). 

 

Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΗ) ιδρύθηκε το 1997, 

διέπεται από τον νόμο 1069/80 και λειτουργεί αυτοδύναμα από το δεύτερο εξάμηνο 

http://www.igoumenitsa.gr/
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του 1999. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα  που σκοπό έχει την μελέτη, τη συντήρηση, την  

εκμετάλλευση, τη διοίκηση  και τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης  και 

αποχέτευσης, των ακάθαρτων και όμβριων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων της περιοχής της Ηγουμενίτσας όπως ο Ν. 1069/80 ορίζει. 

Διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον 

Δήμαρχο που είναι πρόεδρος του Δ.Σ, 2 Δημοτικούς Συμβούλους, 1 εκπρόσωπο του 

Τ.Ε.Ε και 3 δημότες - γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

(www.igoumenitsa.gr).  

 

Θρησκευτικοί χώροι – Κοιμητήρια 

Οι Θρησκευτικοί χώροι της περιοχής μας, περιλαμβάνουν τον Ιερό Ναό του Αγ. 

Γεωργίου (ΠΕ1), τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΠΕ3), τον Ιερό Ναό 

Γεννήσεως Προδρόμου (ΠΕ7) (thesprotia-online.gr). 

Επίσης υπάρχει ο Ιερός Ναός Αγ. Χαράλαμπου (ΠΕ4), ο Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνα 

(ΠΕ4), ο Ιερός Ναός Πέτρου & Παύλου (ΠΕ1), καθώς και ο Ιερός Ναός Αγ. 

Παντελεήμονα (ΠΕ4) (βλ. παράρτημα - χάρτη 1). 

Πέρα από τις εκκλησίες, οι κοινωνικές υποδομές αφορούν και τα κοιμητήρια, τα 

οποία είναι τα εξής για την περιοχή μας: 

 Κοιμητήριο Ηγουμενίτσας (ΠΕ4), 

 Κοιμητήριο Νέας Σελεύκειας (ΠΕ7), 

 Κοιμητήριο Γραικοχωρίου (ΠΕ2), και 

 Κοιμητήριο Λαδοχωρίου (ΠΕ1), το οποίο μεταφέρεται από το 2010 (ΓΠΣ 

Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010). 

 

Πολιτιστικοί χώροι 

Στους Χώρους Πολιτισμού θα αναφερθούμε για τα εξής: 

http://www.igoumenitsa.gr/
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 Αίθουσα συγκεντρώσεων – θεάτρου – μουσικής (ΠΕ3), 

 Βιβλιοθήκη (ΠΕ3), 

 Μουσείο (ΠΕ4), 

 Αίθουσα Εκθέσεων (ΠΕ3) (ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010) (βλ. παράρτημα 

- χάρτη 1). 

 

Υποδομές Αθλητισμού 

Στις Υποδομές που σχετίζονται με τον Αθλητισμό συμπεριλαμβάνονται το Αθλητικό 

Στάδιο (εικ. 48) της πόλης, το Κλειστό Γυμναστήριο, τα Γήπεδα Τέννις (εικ. 50), το 

Ναυταθλητικό Κέντρο (εικ. 49) καθώς και το Ποδοσφαιρικό Γήπεδο (εικ. 51) (που 

βρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα 7 – Νέας Σελέυκειας) (ΓΠΣ Δήμου 

Ηγουμενίτσας, 2010) (βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

Εικόνες 48 & 49: Αθλητικό Στάδιο (αριστερά) & Ναυταθλητικός Όμιλος (δεξιά)  

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Εικόνες 50 & 51: Γήπεδα Τένις (αριστερά) & Ποδοσφαιρικό γήπεδο (δεξιά) 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Πλατείες και Παιδικές Χαρές 

Η μεγαλύτερη πλατεία της Ηγουμενίτσας είναι αυτή της Κεντρικής Πολεοδομικής 

Ενότητας (ΠΕ3) (Πλατεία Δημαρχείου) (εικ. 52 & 53) και μετά την τελευταία 

ανάπλασή της που έγινε την προηγούμενη δεκαετία, έχει αποκτήσει λειτουργικό 

χαρακτήρα (από διαπεραστικό που είχε), κάτι που ίσως να άλλαξε έτσι, λόγω της 

ανάγκης των κατοίκων για περισσότερο χώρο (ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010). 

Η μεγαλύτερη (έως σήμερα) παιδική χαρά της πόλης (εικ. 54), είναι αυτή που 

βρίσκεται λίγα μέτρα από το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης στα όρια της ΠΕ3 – ΠΕ4 

(βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

Εικόνες 52 & 53: Πλατεία Δημαρχείου & Σιντριβάνι 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Εικόνες 54 & 55: Περιοχή παιδικής χαράς & Πλατεία σε άσχημη κατάσταση 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Διαχείριση των απορριμμάτων και των αστικών αποβλήτων στην Ηγουμενίτσα 

Οι προσπάθειες που έχει κάνει η πόλη της Ηγουμενίτσας, για το θέμα της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων και των αστικών αποβλήτων, 

άρχισαν μόλις πριν λίγα χρόνια. Οι προσπάθειες αυτές σημειώνονται στην λειτουργία 

του νέου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης (εικ. 56) το οποίο παραχωρήθηκε από την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης προς το Δήμο Ηγουμενίτσας. Το 

συγκεκριμένο όχημα είναι χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, νέας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποκομιδή των μπλε κάδων 

του Δήμου (www.epiruspost.gr). 

Εικόνα 56: Απορριμματοφόρο ανακύκλωσης 

 

Πηγή: www.epiruspost.gr 

 

Το σύστημα της ανακύκλωσης οργανώθηκε και επεκτάθηκε στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα με την τοποθέτηση κάδων για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Ο Δήμος 

Ηγουμενίτσας επιβραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

http://www.epiruspost.gr/
http://www.epiruspost.gr/
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(ΕΕΑΑ) εξασφαλίζοντας δωρεάν ένα δεύτερο απορριμματοφόρο (εικ. 57) για τη 

διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της προσπάθειας του περιβαλλοντικού σχεδιασμού 

(www.epiruspost.gr).  

Εικόνα 57: Απορριμματοφόρο ανακύκλωσης 

 

Πηγή: www.epiruspost.gr 

 

 

Υποδομές διάθεσης απορριμμάτων 

Η μέχρι τώρα οι υποδομές διάθεσης απορριμμάτων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας 

αφορούν εγκαταστάσεις ΧΑΔΑ, ανεξέλεγκτες χωματερές, καθώς και δύο 

εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ (στην περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας). Όπως επισημαίνεται 

σε τοπικές εφημερίδες δημοσιεύθηκε η κατάργηση της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων 

χωματερών, λόγω της άσχημης περιβαλλοντικής και αισθητικής κατάστασης που 

δημιουργούν (thesprotos-panta.blogspot.gr).  

Εντός της Ηγουμενίτσας λειτουργεί κανονικά η χρήση των κάδων ανακύκλωσης σε 

πολλά σημεία της πόλης. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης 

Απορριμμάτων περιλαμβάνει: 

1. Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης – 

Αποθήκη, Γραφείο Κίνησης - Όρχος Οχημάτων, Γραφείο Διαχείρισης 

Απορριμμάτων) 

2. Τμήμα Περιβάλλοντος (Γραφείο Πρασίνου, Γραφείο Νεκροταφείου, Γραφείο 

Δημοτικής Αγοράς, Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων, Γραφείο Υγιεινής) 

(www.igoumenitsa.gr). 

http://www.epiruspost.gr/
http://www.epiruspost.gr/
http://www.igoumenitsa.gr/
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Μεταφορικό δίκτυο της Ηγουμενίτσας 

Μιλώντας για το μεταφορικό δίκτυο της πόλης της Ηγουμενίτσας, θα αναφερθούμε 

στο Οδικό Δίκτυο (Υπερτοπικό, Εθνικό και Τοπικό), στους Πεζοδρόμους (που 

βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα της πόλης, αλλά και στον ποδηλατόδρομο της 

πόλης, ο οποίος βρίσκεται σε ένα παραλιακό τμήμα της πόλης. 

 

Οδικό Δίκτυο 

Σε ότι αφορά το Υπερτοπικό Δίκτυο μεταφορών, που σχετίζεται με την 

Ηγουμενίτσα, κάνουμε λόγο για τον άξονα της Εγναντίας που φθάνει στο νέο λιμάνι 

της πόλης. Το κομμάτι – τμήμα της Εγναντίας Οδού που «μπαίνει» στο Δήμο της 

Ηγουμενίτσας είναι μόλις λίγα χιλιόμετρα, παρόλο που η σημασία του είναι τεράστια 

(ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010) (βλ. παράρτημα - χάρτη 5). 

Το Περιφερειακό Δίκτυο της πόλης, περιλαμβάνει την ημιτελή Περιφερειακή Οδό 

της Ηγουμενίτσας, η οποία ξεκινά συνδεόμενη με την Εγναντία Οδό και διασχίζει 

μόλις λίγα χιλιόμετρα μεταξύ της ΠΕ1 και ΠΕ2 (ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 2010). 

Το παρόν Εθνικό Δίκτυο που εντάσσεται στον Δήμο Ηγουμενίτσας περιλαμβάνει: 

 Την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων (παλαιά) (εικ. 58), 

Εικόνα 58: Παλαιά Εθνική Οδός Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων 

 

Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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 Την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς – Συβότων (προς Πάργα) (εικ. 

59),  

Εικόνα 59: Εθνική Οδός Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς 

 

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

 Την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας (ΓΠΣ Δήμου Ηγουμενίτσας, 

2010). 

 

Πεζόδρομοι 

Οι πεζόδρομοι της Ηγουμενίτσας (εικ. 60, 61) δεν είναι τίποτα άλλο από μια 

πλακόστρωτη κεντρική αρτηρία της πόλης (ΠΕ3), η οποία επιτρέπει εμπορικές 

χρήσεις γης. Στο θέμα των πεζοδρόμων (πεζόδρομοι, ήπιας κυκλοφορίας, κ.ά.) η 

Ηγουμενίτσα υστερεί (βλ. παράρτημα - χάρτη 5). 

Κάτι τέτοιο οφείλεται τόσο στο μικρό πλάτος του κέντρου της πόλης (καθώς 

περιβάλλεται από βουνό και θάλασσα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους), που 

σημαίνει πως πρέπει κάποιες αρτηρίες – δίκτυά της να μείνουν προς την εξυπηρέτηση 

του μέσου με την μεγαλύτερη απήχηση, δηλαδή του αυτοκινήτου. 

Η υφιστάμενη κατάσταση πεζοδρόμων της πόλης περιλαμβάνει μόνο την Οδό 

Γρηγορίου Λαμπράκη και των μικρών κάθετων προς αυτήν οδών (βλ. παράρτημα - 

χάρτη 5). 
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Εικόνες 60 & 61: Πεζόδρομος Ηγουμενίτσας 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Ποδηλατοδρόμοι 

Ήδη από τη δεκαετία του ’90, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, έχει δημιουργηθεί 

τμήμα ποδηλατοδρόμου. Το βασικό μειονέκτημά του, σύμφωνα με τους κατοίκους 

είναι πως αποτελεί αποκομμένο τμήμα του ελεύθερου χωρο-χρόνου των κατοίκων της 

Ηγουμενίτσας. Ωστόσο, κατά καιρούς έχει αναβαθμίσει και αυξήσει την χρήση του 

ποδηλάτου από τους ντόπιους (κυρίως τους νέους), καθώς είναι συνδεδεμένος με 

κάποια μικρά γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου αλλά και με το Ναυταθλητικό Κέντρο 

της πόλης. Ο υφιστάμενος ποδηλατοδρόμος της πόλης (εικ. 62)  έχει μήκος 2,7 km 

και εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ηγουμενίτσας (βλ. παράρτημα - χάρτη 5). 

Εικόνα 62: Ποδηλατόδρομος της Ηγουμενίτσας 

 

Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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6.8 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης, του συνεκτικού τμήματος της πόλης της Ηγουμενίτσας 

είναι οι εξής: 

 

Κατοικία 

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν δύο βασικά είδη ∙ τη γενική και την αμιγή κατοικία. 

Την περιοχή αμιγούς κατοικίας τη συναντάμε πιο έντονα στην ΠΕ8 (Εθνικής 

Αντιστάσεως), ΠΕ2 (Γραικοχωρίου) και ΠΕ1 (Λαδοχωρίου), αλλά και στις υπόλοιπες 

Πολεοδομικές Ενότητες, σε ηπιότερο βαθμό. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι 

ορεινότερες κατοικίες του συνεκτικού τμήματος της πόλης (περιοχές με έντονες 

κλίσεις) είναι αμιγείς. Κάτι που μπορούμε να ερμηνεύσουμε ως αδυναμία των 

κατοίκων να επισκέπτονται αυτές τις περιοχές και ίσως γι’ αυτό χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη εμπορικών χρήσεων γης, όπως αυτό συμβαίνει σε κεντρικές περιοχές. 

Την περιοχή γενικής κατοικίας την συναντάμε σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες, 

πιο έντονα βέβαια στην ΠΕ7 (Νέα Σελεύκεια). Η γενικότερη εικόνα της γενικής 

κατοικίας φαίνεται να υπάρχει σε κεντρικά σημεία του συνεκτικού τμήματος της 

πόλης μας, αλλά και σε παραλιακές περιοχές – σημεία (βλ. παράρτημα - χάρτη 1). 

 

Κεντρικές λειτουργίες της πόλης (Εμπόριο) 

Την κατηγορία αυτή των χρήσεων γης, τη συναντάμε στην κεντρική περιοχή της 

Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σχεδόν πάνω από το παλιό λιμάνι της πόλης 

και μεταξύ των οδών ‘Εθνικής Αντιστάσεως’ (παραλιακή οδός), ‘Γρ. Λαμπράκη’, 

‘Κύπρου’, ‘Μπακογιάννη’, ‘Ελευθερίας’ και ‘8ης Δεκεμβρίου’ (βλ. παράρτημα - 

χάρτη 1). 

 

Βιομηχανία – Βιοτεχνία – Χονδρεμπόριο 

Η περιοχή που συγκεντρώνει στην πλειοψηφία της τις μικρές βιομηχανίες, βιοτεχνίες 

και είδη χονδρεμπορίου βρίσκεται βόρεια της ΠΕ7 (Νέας Σελεύκειας) και όπως έχει 
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καθοριστεί στο νέο ΓΠΣ προβλέπονται να επεκταθούν προς βορειότερα (βλ. 

παράρτημα - χάρτη 1). 

 

Αδόμητος Χώρος 

Ο αδόμητος χώρος, στην έκταση που μελετάμε βρίσκεται μεταξύ των ΠΕ5 και ΠΕ7 

και βορειοδυτικά της ΠΕ7 (παρόλο που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή προς άμεσες 

επεκτάσεις). Οι υπόλοιπες περιοχές που εντάσσονται σε κάποια Πολεοδομική 

Ενότητα δεν έχουν κάποιες ιδιαίτερες ακάλυπτες ή αδόμητες εκτάσεις. Πέρα απ’ 

αυτό, στο Δήμο της Ηγουμενίτσας παρατηρούνται πολλές αδόμητες εκτάσεις, κυρίως 

ανατολικά της ΠΕ1 (Λαδοχώρι) (προς άλλες συνοικίες που βρίσκονται πιο μακριά) 

και επίσης βόρεια της ΠΕ7 και ανατολικά της ΠΕ8, όπου μέχρι τώρα οι εκτάσεις 

αυτές καλύπτονται από άλλες δασικές (βλ. παράρτημα - χάρτη 1). 

 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αναλύθηκαν προηγουμένως στα πλαίσια των κοινωνικών 

υποδομών της πόλης της Ηγουμενίτσας (βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

 

Εκπαίδευση 

Ομοίως, οι χώροι της εκπαίδευσης αναλύθηκαν προηγουμένως στο υποκεφάλαιο 6.7, 

ως κοινωνικές υποδομές της πόλης της Ηγουμενίτσας (βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

 

Διοίκηση 

Στους χώρους διοίκησης της πόλης, εννοούμε τα κτίρια περί πρόνοιας, υγείας και 

άλλες Δημόσιες ή Ιδιωτικές υπηρεσίες ή κέντρα Διοίκησης (όπως το Δημαρχείο, η 

Νομαρχία, δικαστήρια, κ.ά.). Όλες αυτές οι χρήσεις είναι διάσπαρτες την πόλη της 

Ηγουμενίτσας, με τις περισσότερες απ’ αυτές να συγκεντρώνονται στην ΠΕ3 και ΠΕ4 

της Ηγουμενίτσας (βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

 

Πολιτιστικές Υποδομές και Υποδομές Τουρισμού 
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Σε ότι αφορά τις χρήσεις Πολιτισμού θα πρέπει να πούμε πως είναι διάσπαρτες στον 

αστικό χώρο της Ηγουμενίτσας, ωστόσο σε κάθε Πολεοδομική Ενότητα βρίσκεται 

τουλάχιστον μία. Για τις χρήσεις – υποδομές τουρισμού μπορούμε να πούμε πως 

βρίσκονται κατά κύριο λόγο παραλιακά της ΠΕ5 (Νέες εργατικές κατοικίες) (βλ. 

παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

 

Χώροι Πρασίνου και Αστικό Πράσινο 

Οι χώροι αστικού πρασίνου είναι αρκετοί και διάσπαρτοι στην πόλη της 

Ηγουμενίτσας με το μειονέκτημα ότι είναι μικροί σε έκταση. Συγκεκριμένα μόνο δύο 

χώροι πρασίνου έχουν έκταση μεγαλύτερη από 10.000 τ.μ. (ένας στην ΠΕ4 και ένας 

στην ΠΕ7), ενώ η έκταση των υπολοίπων δεν ξεπερνά τα 100 τ.μ. Αξίζει, ωστόσο, να 

σημειώσουμε την παρουσία δασυλλίων και προστατευόμενων δασικών εκτάσεων 

(όπου δεν επιτρέπεται πολεοδομική παρέμβαση). Μιλάμε βέβαια για αυτόν της ΠΕ6, 

της ΠΕ7 και τον μεγαλύτερο της ΠΕ3. 

Πρέπει να τονίσουμε πως απ’ την πόλη της Ηγουμενίτσας, το «πράσινο» δεν λείπει, 

είτε ως πάρκα και νησίδες είτε ως δένδρα και δενδροφυτεύσεις. Παρόλα υπάρχουν 

δρόμοι, συνοικίες, γειτονιές και περιοχές της πόλης που θα μπορούσαν να 

δενδροφυτεύσουν κι άλλο πράσινο. Αυτό βέβαια, γίνεται αντικείμενο μελέτης στο 

επόμενο κεφάλαιο (βλ. παράρτημα - χάρτη 1, 3). 

Διαχείριση των χρήσεων γης  

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές θεωρίες του ‘Montgomery’, στην προσπάθεια μιας 

τέτοιας πολιτικής, σε κατοικημένες γειτονιές θα πρέπει να γίνεται μικτή χρήση 

αστικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται και στο επόμενο σχήμα, η 

χρήση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες, γραφεία 

και κατοικία. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση μαγαζιών στο ισόγειο των 

κτιρίων, στον δεύτερο όροφο γραφεία και υπηρεσίες εξυπηρέτησης, έπειτα στούντιο, 

και πιο πάνω κατοικίες και διαμερίσματα (συνήθως πιο μικρά λόγω των υφιστάμενων 

συντελεστών δόμησης (εικ. 63) (Montgomery, 1998). 
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Εικόνα 63: Διαχείριση χρήσεων γης κατά Montgomery 

 

Πηγή: Montgomery, 1998 

 

 

6.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 

Αποτύπωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ηγουμενίτσα 

Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην πόλη της Ηγουμενίτσας, 

εμφανίζεται κυρίως στην κεντρική περιοχή της πόλης, αλλά και στην περιοχή του 

λιμένα (παλαιού και νέου).  

Η ρύπανση αυτή που δημιουργείται στο κέντρο της πόλης, οφείλεται τόσο στην 

«κατάχρηση» του αυτοκινήτου, ως μέσο μετακίνησης, όσο και στην πυκνοδομημένη 

μορφή του κέντρου, αφού δεν υπήρχε εκ των προτέρων κάποια περιβαλλοντική 

μέριμνα για τη δημιουργία ενός τέτοιου φαινομένου. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας 

που φαίνεται να ευθύνεται για την κατάσταση αυτή, με βάση τα όσα αναλύσαμε 

προηγουμένως, είναι οι εκπομπές αερίων από τις κεντρικές θερμάνσεις και τα 

υφιστάμενη συστήματα καυστήρων αλλά και η παρουσία μεγάλων οχημάτων 

(νταλίκες, λεωφορεία) που διέρχονται από κεντρικές αρτηρίες και ως γνωστόν 

ρυπαίνουν ασταμάτητα το δρόμο τους. Τέλος, παρόλο που ήδη υπάρχουν δένδρα και 

φυτά κατά μήκος των κεντρικών οδών, αλλά και σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, θα 

ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί περισσότερο «πράσινο» και σε άλλους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους, ή ακόμη και σε κατοικίες. 

Εκτός από την περιοχή του κέντρου, σημειώνεται ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα 

σε περιόδους υψηλής υγρασίας, στην περιοχή του παλαιού και νέου λιμένα της πόλης 
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(εικ. 64, 65). Αυτό οφείλεται τόσο στην παράλληλη λειτουργία μικρών και 

μεγαλύτερων πλοίων όσο και στα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα πλοία αυτά, κυρίως 

στον κόλπο του αστικού λιμένα. Πιο συγκεκριμένα, για λόγους οικονομίας, τα πλοία 

που επισκέπτονται τον λιμένα της Ηγουμενίτσας συνηθίζεται να χρησιμοποιούν 

‘μαζούτ’ ως βασικό καύσιμο, παράγοντας ρύπους, όπως οξείδια του θείου, οξείδια 

του αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα, κ.ά., τα οποία μόνο καλό δεν κάνουν στην 

ατμοσφαιρική κατάσταση της πόλης (www.nee.gr). 

 

Εικόνες 64 & 65: Ατμοσφαιρική ρύπανση από καυσαέρια πλοίων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 

  

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τις εκπομπές πλοίων και φορτηγών (που προαναφέραμε), αυτές 

αποτελούν τους δύο σημαντικότερους παράγοντες στην άσχημη περιβαλλοντική 

κατάσταση κάποιων σημείων της πόλης (ο τρίτος παράγοντας είναι η ύπαρξη 

αεροδρομίου, κάτι που δεν ισχύει για την περιοχή μελέτης μας), κάτι που φαίνεται κι 

απ’ το επόμενο διάγραμμα (εικ. 66). 

Εικόνα 66: Συγκριτικές εκπομπές καυσαερίων 

 

http://www.nee.gr/
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Πηγή: ΙΜΟ/ ΕΕ 

 

Αποτύπωση της ηχορύπανσης στην Ηγουμενίτσα 

Η παρουσία φαινομένων ηχορύπανσης στην Ηγουμενίτσα φαίνεται να εντοπίζονται 

κυρίως σε κεντρικές περιοχές, αλλά επίσης στις περιοχές γύρω από μεγάλες αρτηρίες 

(Εγναντία Οδός, Περιφερειακή Οδός, Παλαιά Εθνική Οδός Ηγουμενίτσας - 

Ιωαννίνων) αλλά και στην περιοχή των λιμένων.  

Πρέπει να τονίσουμε πως η ηχορύπανση που σημειώνεται στο κέντρο της πόλης, 

λαμβάνει χώρα κυρίως τις πρωινές ώρες και τις ώρες αιχμής, και οφείλεται τόσο σε 

συμφόρηση των οχημάτων όσο και σε περιττούς θορύβους (όπως κόρνες, παλαιού 

τύπου εξατμίσεις, κ.ά.). Απ’ την άλλη, η ηχορύπανση που δημιουργείται στο παλαιό 

και καινούργιο λιμάνι της πόλης δεν έχει συγκεκριμένες ώρες, καθώς τα δρομολόγια 

λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Διαχείριση Υδάτων - Ρέματα μόνιμης ροής 

Η απορροή της απότομης κλίσης των ορεινότερων σημείων της πόλης γίνεται μέσω 

των ρεμάτων μόνιμης ροής που καταλήγουν να έχουν μικρές σήμερα εκβολές στο 

Ιόνιο Πέλαγος (Ρέμα Εθνικής Αντίστασης και Ρέμα Λαδοχωρίου) (εικ. 67, 68) 

(892fm.blogspot.gr) (βλ. παράρτημα - χάρτη 5). 
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Εικόνα 67: Ρέμα Εθνικής Αντίστασης 

 

Πηγή: www.google.earth.com 

 

Εικόνα 68: Ρέμα Λαδοχωρίου 

 

 

Πηγή: www.google.earth.com 

 

Τα προαναφερθέντα ρέματα μόνιμης ροής, δεν βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση 

σήμερα. Γενικότερα, το αστικό στοιχείο του νερού χρειάζεται ορθολογική διαχείριση 

και περιβαλλοντική φροντίδα. Στην ροή αυτών των ρεμάτων παρασύρονται, και 

συχνά απορρίπτονται σ’ αυτά, σκουπίδια και απορρίμματα αστικών χρήσεων, από 

http://www.google.earth.com/
http://www.google.earth.com/
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τους κατοίκους της πόλης, με αποτέλεσμα τόσο την μείωση της ορμής των ρεμάτων, 

όσο και την μόλυνση των ίδιων αλλά και των εκβολών τους, δηλαδή το παραλιακό 

μέτωπο της πόλης, που με τη σειρά του κάτι τέτοιο δημιουργεί επιμέρους αρνητικές 

επιπτώσεις. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε πως τα δύο αυτά ρέματα διασχίζουν ολόκληρη, σε 

πλάτος, μεριά της πόλης, κάτι που σημαίνει πως παίζουν σημαντικό ρόλο για 

περισσότερες από μία Πολεοδομικές Ενότητες, επομένως, ανάλογη εκτίμηση πρέπει 

να γίνει και για τις αιτίες των προβλημάτων τους.  

Όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες η κατάσταση του ρέματος ‘Εθνικής 

Αντίστασης’ είναι σαφώς καλύτερη από το ρέμα ‘Λαδοχωρίου’, το οποίο κατά 

τμήματα φαίνεται να είναι μπαζωμένο, κάτι που σίγουρα κάνει ακόμη πιο δύσκολη 

την κατάσταση, πόσο μάλλον και τις δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα σ’ αυτά τα 

σημεία, ώστε να έχουμε ένα καλό, και φιλικό προς το περιβάλλον, αποτέλεσμα. 
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7. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

Οι δράσεις που θα προτείνουμε παρακάτω, έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην 

περιβαλλοντική ανάπτυξη της πόλης, μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Στην 

προσπάθειά μας αυτή, η ταυτότητα του υφιστάμενου αστικού ή μη τοπίου είναι αυτή 

που είτε πρέπει να μείνει αναλλοίωτη είτε να προωθηθεί μέσω κατάλληλων 

πολιτικών. Η περιβαλλοντική οικοδόμηση της αστικής περιοχής, του συνεκτικού 

τμήματος της Ηγουμενίτσας θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερο πράσινο, 

μονοπάτια, ορόσημα, μικτές χρήσεις γης και άλλα, που θα αναφέρουμε εκτενέστερα 

παρακάτω (Montgomery, 1998). 

 

7.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΛΗΣΕΩΝ 

 

Δράσεις προς αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης της Ηγουμενίτσας 

Για τις δράσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να εφαρμόσουμε έναν σύγχρονο 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό στον χώρο της Ηγουμενίτσας, ακολουθήσαμε την εξής 

μεθοδολογική προσέγγιση: 

 Εξέταση εναλλακτικών ροών των μεγάλων οχημάτων, ώστε να αποφεύγεται η 

μέχρι τώρα χρήση των κεντρικών αρτηριών της πόλης. Για παράδειγμα, η 

ολοκλήρωση – επέκταση της περιφερειακής οδού (βλ. παράρτημα – χάρτης 

18) γύρω από την πόλη θα ήταν μια σεβαστή λύση, αν όχι ριζική, στο 

πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Ηγουμενίτσας. 

 Μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών από τις κεντρικές θερμάνσεις, και άμεση 

αλλαγή καυστήρων πετρελαίου με εναλλακτικά καύσιμα (όπως το φυσικό 

αέριο) και παράλληλη προώθηση άλλων βιοκαυσίμων, με τα οποία 

μειώνονται σημαντικά οι ρύποι της καύσης, όπως άλλωστε έγινε και στην 

πόλη Σάτον, που αναφέραμε στην ανάλυσή μας. 
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 Εφαρμογή του παραδείγματος – πόλης Σάτον, όπου έγινε αξιοποίηση του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού και της πράσινης αρχιτεκτονικής σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους, υπαίθριους ή μη, ακόμα και σε κατοικία, με σκοπό την 

περεταίρω χρήση πρασίνου και δένδρων ώστε να καθαρίζεται η ατμόσφαιρα 

(κυρίως σε κεντρικές περιοχές). Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις κατοικίες, 

προτείνουμε την φύτευση πράσινων στεγών, ακολουθώντας το παράδειγμα 

της Σάτον (βλ. παράρτημα – χάρτης 17).  

 Παρακίνηση προς λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου, απ’ του πολίτες, κυρίως 

τις ώρες αιχμής, αντικαθιστώντας το με άλλα εναλλακτικά μέσα (όπως είναι 

το ποδήλατο) (βλ. παράρτημα – χάρτης 18). 

 Ενθάρρυνση των μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα ή ακόμα και με τα 

πόδια, μέσω της κατασκευής ενός δικτύου που θα αφορά πεζούς και 

ποδήλατα, κυρίως για κεντρικές - εμπορικές περιοχές (βλ. παράρτημα – 

χάρτης 18). 

 Πεζοδρόμηση της περιοχής του κέντρου και των κεντρικών λειτουργιών της 

πόλης, προς αποφυγή όλων των παραπάνω αρνητικών επιπτώσεων (βλ. 

παράρτημα – χάρτης 18). 

 Προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης, στους κατοίκους, προς τη λογική της 

εξοικονόμησης ενέργειας, τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς (όπου 

δύναται), αλλά και αλλαγή της νοοτροπίας προς τα χρησιμοποιούμενα έως 

τώρα είδη καυσίμων. Στο τελευταίο, αξίζει να σημειώσουμε, πως για την 

αποφυγή των εκπομπών ρύπων από τα πλοία, η μόνη συνιστώσα που μπορεί 

να επιληφθεί του θέματος, είναι η τοπική κοινωνία. Ρόλος της σ’ αυτή την 

προσπάθεια θα είναι η προσπάθεια τήρησης κανόνων και νομικών οδηγιών 

από τα πλοία, ως προς τη χρήση καυσίμων (επιβάλλεται σε αστικούς λιμένες, 

τα πλοία να χρησιμοποιούν ως καύσιμο καθαρό πετρέλαιο, προς αποφυγής 

εκπομπής αέριων ρύπων).  
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Δράσεις προς αντιμετώπιση της ηχορύπανσης στην πόλη της Ηγουμενίτσας 

Η αντιμετώπιση φαινομένων ηχορύπανσης, λόγω του πολλαπλού χαρακτήρα των 

Ελληνικών πόλεων, αλλάζει από πόλη σε πόλη και από περιοχή σε περιοχή. Όπως 

σημειώσαμε και προηγουμένως προς αποφυγή της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, θα 

ήταν επίσης η χρήση εναλλακτικών οδών από τις χρησιμοποιούμενες κεντρικές 

αρτηρίες, οι οποίες διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα, 

προτείνονται οι εξής δράσεις προς αποφυγή ή ακόμα και ριζική αντιμετώπιση τέτοιων 

φαινομένων: 

 Η διαπλάτυνση της Περιφερειακής Οδού (και της αναμενόμενης επέκτασή 

της) καθώς και η χρήση κατάλληλων τοίχων μικρών διαστάσεων 

(ηχοπετασμάτων) (εικ. 69), τα οποία εμποδίζουν την συνέχιση των ηχητικών 

οχλήσεων πέρα από τα σημεία που δημιουργούνται, δηλαδή εκατέρωθεν των 

μεγάλων οδών (βλ. παράρτημα – χάρτης 20). 

Εικόνα 69: Ηχοπετάσματα 

 

Πηγή: google.gr 

 

 Χρήση δέντρων και θάμνων περιμετρικά από μικρούς ή μεγάλες ελεύθερους 

χώρους (πάρκα, παιδικές χαρές ή ακόμα και δρόμους) ώστε να περιορίζεται η 

ηχορύπανση που δημιουργείται, μεταξύ αυτών, και να μην επεκτείνεται προς 

ενόχληση περισσότερων. Τα δένδρα και οι θάμνοι που αναφέραμε, μπορούν 

να αντικατασταθούν από τεχνητά ηχοαπορροφητικά «πάνελ» (εικ. 70), σε 
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περίπτωση που η φύτευση δέντρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί (βλ. 

παράρτημα – χάρτης 15). 

Εικόνα 70: Ηχοαπορροφητικά πάνελ 

 

Πηγή: Χρυσομαλλίδου κ.ά., 2005 

 Παράλληλα με την δενδροφύτευση, προτείνεται η μεθοδική ανάπλαση 

δημόσιων (ή ιδιωτικών) υπαίθριων χώρων (κυρίως πλατειών και παιδικών 

χαρών) έτσι ώστε να δημιουργούνται επίπεδα εντός του χώρου αυτού, 

διαφορετικού βάθους. Έτσι, οι οχλήσεις (ηχορύπανση) που δημιουργούνται 

στους χώρους αυτούς περιορίζονται εκεί και δεν γίνονται εντονότερες (βλ. 

παράρτημα – χάρτης 20). 

Εικόνα 71: Αναπλάσεις προς αποφυγή ηχορύπνασης 

 

Πηγή: Χρυσομαλλίδου κ.ά., 2005 

 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[129] 

 

 Επίσης, προτείνεται η ανανέωση των παλαιότερων οχημάτων, ώστε να μην 

δημιουργούνται περιττοί θόρυβοι, στην πόλη της Ηγουμενίτσας.  

 Ακόμη, επειδή και πάλι αρκετοί τύποι ηχορύπανσης οφείλονται στην 

ταχύτητα του αυτοκινήτου, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την ανάπλαση 

τοπικών δρόμων – σημείων της πόλης, έτσι ώστε να μειώνεται η περιττή 

ταχύτητά τους, μιας και το επιτρεπόμενο τυπικά όριό τους δεν μπορεί να 

φθάσει πάνω από 60 km την ώρα. Με άλλα λόγια, μιας και οι πινακίδες και οι 

κανονισμοί δεν τηρούνται και τόσο, ιδιαίτερα στην χώρα μας, θα μπορούσαμε 

να προτείνουμε την αναμόρφωση - ανάπλαση κάποιων αρτηριών με χρήση 

φυσικών εμποδίων ως προς την ανάπτυξη μέγιστης ταχύτητας (εικ. 72). Για 

παράδειγμα, θα αναφέρουμε την χρήση νησίδων πρασίνου ή ακόμη και 

επίπεδης ράμπας (χρησιμοποιούμενη και ως διάβαση πεζών). 

Εικόνα 72: Φυσικά εμπόδια ανάπτυξης επιταχύνσεων 

 

 

Πηγή: google.gr 

 

Δράσεις προς περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων της Ηγουμενίτσας 

Οι δράσεις αυτές αφορούν φυσικά τα δύο βασικότερα ρέματα (μόνιμης ροής) της 

περιοχής που εξετάζουμε. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής φροντίδας που 

προσπαθούμε να αναδείξουμε, θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα ένας γενικότερος 
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επαναπροσδιορισμός των αρχών και των κανόνων της υδατικής πολιτικής, όχι μόνο 

από επίπεδο ΟΤΑ, αλλά τουλάχιστον από Επαρχιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 

πρέπει να αναθεωρηθεί η σημασία, η αξία αλλά και η δυνατότητα των ποταμών. Με 

άλλα λόγια πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η λειτουργία των υδατικών χρήσεων όσο 

και των υδάτινων αποθεμάτων που μπορεί ή όχι, να έχει ένα ποτάμι – ρέμα. 

Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί το σύστημα του δικτύου αποχέτευσης αλλά 

και αυτό της ανεξέλεγκτης διάθεσης και εναπόθεσης απορριμμάτων, καθώς όπως 

γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο είναι πολλές φορές συνδεδεμένο με την άσχημη κατάσταση 

των Ελληνικών ποταμών – ρεμάτων. 

Τέλος, θα πρέπει να προτείνουμε την σταδιακή αναμόρφωση των δικτύων των δύο 

ρεμάτων, τόσο για τον άμεσο καθαρισμό τους, για την μείωση των διαρροών τους 

όσο και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους (κυρίως κατά την χειμερινή 

περίοδο) (εικ. 73, 74) (βλ. παράρτημα – χάρτης 15). 

Εικόνες 73 & 74: Προτεινόμενες διαμορφώσεις περιοχών με ρέματα 

 

  

Πηγή: Κοκολόγος & Τσιτούρα, 2010 

Δράσεις προς αποφυγή του φαινομένου ‘Θερμικής νησίδας’ στο κέντρο της 

Ηγουμενίτσας 

Μιλώντας για το φαινόμενο της ‘Θερμικής νησίδας’, σε ότι αφορά την πόλη της 

Ηγουμενίτσας, ίσως κάτι τέτοιο εμφανίζεται στις κεντρικές περιοχές της, και μόνο 

την περίοδο όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή το καλοκαίρι, αν και ένα 

τέτοιο φαινόμενο είναι αρκετά σπάνιο για μικρές πόλεις. 
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Παρόλα αυτά, οι περιβαλλοντικές δράσεις που σίγουρα μπορούν να «αποκρούσουν» 

την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου είναι οι εξής: 

 Ανεμπόδιστη ροή των δροσερών ανέμων, κάτι που όπως έχουμε τονίσει 

επιτυγχάνεται με δενδροφυτεύσεις κατά μήκος των δρόμων – αξόνων 

επικρατούντων ανέμων (εικ. 75) (βλ. παράρτημα – χάρτης 15). 

Εικόνα 75: Δενδροφυτεύσεις προς δροσισμό 

 

Πηγή: Οικονόμου, 2009 

 Ύπαρξη δροσιάς, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε υπαίθριους κεντρικούς 

χώρους αλλά και σε κατοικίες. Το πρώτο επιτυγχάνεται τόσο με τη βοήθεια 

κατάλληλης δενδροφύτευσης όσο και με την ύπαρξη υδάτων (όπως πίδακες 

νερού), που κρατούν τον προαναφερθέντα άνεμο δροσερό (εικ. 76). Το 

δεύτερο επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εφαρμογής βιοκλιματικού 

σχεδιασμού και της γενικότερης πράσινης αρχιτεκτονικής των κτιρίων, κάτι 

που θα αναλυθεί παρακάτω (βλ. παράρτημα – χάρτης 15). 
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Εικόνα 76: Ύπαρξη δένδρων και υδάτων προς δροσισμό 

 

Πηγή: Χρυσομαλλίδου κ.ά., 2005 

 

7.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Δράσεις και προτάσεις προς περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων και των 

αστικών αποβλήτων 

Προς αναζήτηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής – διαχείρισης των αστικών 

απορριμμάτων της Ηγουμενίτσας, θα πρέπει αρχικά να προωθηθεί η μετατροπή των 

υφιστάμενων ΧΥΤΑ, σε ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), κάτι 

που αφορά το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, κ.ά. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν 

σύντομα εγκαταστάσεις όπου θα λειτουργούν οι μέθοδοι κομποστοποίησης και 

λιπασματοποίησης των οργανικών απορριμμάτων. 

Έτσι, πριν την τελική εναπόθεση απορριμμάτων στον κατάλληλο χώρο – καταλύτη, 

θα πρέπει να δέχονται ολοκληρωμένη επεξεργασία, είτε από τις τοπικές αρχές και 

τους ΟΤΑ, είτε από τους ίδιους τους κατοίκους. Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τις 

τοπικές αρχές, εννοούμε αρχικώς τη διαλογή στην πηγή (μέσω της ανακύκλωσης), 

την μεταφορά τους σε κατάλληλους σταθμούς μεταφόρτωσης (για την συμπίεσή 

τους), τη μηχανική ανακύκλωση και κομποστοποίησή τους (μέσω Εργοστασίων 

Μηχανικής Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας Κομποστοποίησης – ΕΜΑΚ), ή άλλη 
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μορφή επεξεργασία (όπως είναι η καύση). Το αποτέλεσμα που θα έχουμε θα είναι 

απολύτως κατάλληλο για επεξεργασία σε ΧΥΤΥ (Κόλλιας, 2008). 

Ωστόσο, σ’ αυτό συντελεί ο εκσυγχρονισμός των ΟΤΑ, με την παράλληλη 

υπευθυνότητα των κατοίκων της πόλης, καθώς εκεί γίνεται ο πρώτος και 

σημαντικότερος διαχωρισμός των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αυτό θα πρέπει 

να γίνει μέσω τοποθέτησης κατάλληλων – σύγχρονων κάδων ανακύκλωσης (εικ. 77). 

Εικόνα 77: Σύγχρονοι κάδοι ανακύκλωσης 

 

Πηγή: ιδία επεξεργασία 

 

Προωθώντας την ανάδειξη και την αξία του τρόπου που γίνεται σήμερα η διαχείριση 

των απορριμμάτων στην πόλη μας (μέσω δύο απορριμματοφόρων ανακυκλώσιμων 

υλικών), προτείνουμε την συνέχισή του και την εφαρμογή του σε όλες τις 

Πολεοδομικές Ενότητες και συνοικίες της πόλης. 

Επιπλέον, προτείνεται η προώθηση της περιβαλλοντικής αυτής ιδεολογίας μέσω της 

προβολής της από τα μέσα ενημέρωσης (τοπική ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, 

εφημερίδες, κ.ά.), αλλά και μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων – οδηγιών (εικ. 78) που 

θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική καθοδήγηση ενός τέτοιου περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού.  
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Εικόνα 78: Έντυπο περιβαλλοντικής συνείδησης 

 

Πηγή: Αραβαντινός, 1988 

 

 

Τέλος, στην κίνηση μιας τέτοιας ιδέας προτείνεται ακόμη ο εφοδιασμός των 

παραμεθόριων γειτονιών με κάδους ανακύκλωσης σε πολλαπλά σημεία και 

αρτηριακούς κόμβους. 

Οι Φορείς Περιβάλλοντος, που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την πολιτική διαχείρισης 

των απορριμμάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, 

εφαρμόζοντας, όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο, τις εναλλακτικές μεθόδους 

διαχείρισης αστικών απορριμμάτων που αναφέραμε στην ανάλυσή μας και έχουν τις 

μικρότερες επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους (Ανακύκλωση, 

Κομποστοποίηση, Μείωση απορριμμάτων και Επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων). 

Εμπνευσμένοι από το εξωτερικό θα μπορούσαμε να προτείνουμε τα παραδείγματα 

των πόλεων Όσναμπρουγκ και Σιγκαπούρης, όπου στο πρώτο επιτυγχάνεται 

παραγωγή ενέργειας από τα σκουπίδια (που αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σε 

απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου δεν έχει φθάσει ακόμα κάποια εγκατάσταση 

μεταφοράς ενέργειας), και στο δεύτερο της ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων (τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναγκαία αλλά μη πόσιμα αστικά ή γεωργικά 

ύδατα).  
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7.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Μιλώντας για διαχείριση των μεταφορών πρέπει να παράλληλα να εξεταστεί η θέση 

και η λειτουργία των δρόμων και των πεζοδρομίων. Η έννοια του δρόμου δεν είναι 

τίποτα άλλο από μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Έτσι, η 

έκτασή του, το έδαφός του καθώς και το πλάτος του ή ακόμα και η λειτουργία του 

επηρεάζουν τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική ζωή των πολιτών (Montgomery, 

1998). 

Λόγω της άσχημης υφιστάμενης κατάστασης των αστικών μεταφορών (δημόσιων ή 

μη) και των συγκοινωνιών της πόλης της Ηγουμενίτσας (κάτι που φαίνεται από την 

υφιστάμενη άσχημη ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση που δημιουργείται σε 

κεντρικές περιοχές της πόλης), θα πρέπει να τονιστεί και να προταθεί μια 

περιβαλλοντική Διαχείριση του τομέα των αστικών μεταφορών, εγκαθιστώντας έτσι 

τις βάσεις για την εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην περιοχή που 

εξετάζουμε. 

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση Δημόσιων Αστικών Μεταφορών και Συγκοινωνιών 

Βασικός παράγοντας στην εφαρμογή μιας τέτοιας διαχείρισης, θα ήταν η λειτουργία 

και η σταδιακή βελτίωση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών και μεταφορικών 

υποδομών και μέσων αρχίζοντας απ’ τα εξής: 

 Βελτίωση των υφιστάμενων ιδιωτικών (ΙΧ, ταξί, κ.ά.) και δημοσίων μέσων 

μεταφοράς (λεωφορεία), τόσο σε λειτουργίες εξάτμισης όσο και αισθητικής. 

 Ακόμη, θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον χώροι στάθμευσης, πέρα απ’ 

τους υφιστάμενους, αλλά σε κεντρικές θέσεις, και όχι μόνο γύρω από την 

κεντρική περιοχή. Ασφαλώς και κάτι τέτοιο θα αποτελεί δύσκολο έργο της 

τοπικής «οικονο-κοινωνίας». Παρόλα αυτά προτείνουμε την σταδιακή 

ανάπλαση κεντρικών ελεύθερων (υπαίθριων) χώρων (εικ. 79), με σκοπό την 

δημιουργία χώρων στάθμευσης (έστω και υπόγεια) ώστε να μειωθεί 
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σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος του κέντρου, και μαζί του τα αστικά 

προβλήματα που δημιουργούνται τις ώρες αιχμής (βλ. παράρτημα – χάρτης 

21). 

Εικόνα 79: Ανάπλαση πλατειών προς κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης 

 

 

Πηγή: Χρυσομαλλίδου κ.ά., 2005 

 

 

 Επίσης, θα πρέπει να γίνει προώθηση πολιτικής που θα δίνει κίνητρα για 

αγορά εισιτηρίων (σε λεωφορεία), από τις τοπικές αρχές, ώστε να υπάρχει 

ανάλογο αποτέλεσμα σε πρόστιμα και αποφυγή δημόσιων δημοτικών χρεών. 

 Έχοντας τονίσει την έλλειψη δημόσιας συγκοινωνίας αστικών λεωφορείων 

στην Ηγουμενίτσα, προτείνουμε την άμεση δημιουργία και λειτουργία της, με 

την αντίστοιχη λειτουργία του ανάλογου Φορέα. Ωστόσο, σε μια πόλη, μικρού 

πλάτους, όπου έχουμε ήδη προτείνει την πεζοδρόμηση (με την παράλληλη 

ποδηλατοδρόμηση) του αστικού κέντρου, η χρήση των γνωστών «τυπικών» 

και μεγάλων λεωφορείων (δυσανάλογων του μεγέθους της πόλης) θα 

δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η 

εφαρμογή του συστήματος ‘ΒRT’ που εφαρμόσθηκε στην Κουριτίμπα της 

Βραζιλίας, ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Με την χρήση αυτών των 

μικρών και παράλληλα ευέλικτων λεωφορείων οι διαστάσεις των 

υφιστάμενων δρόμων θα θεωρούνται επαρκείς και η πρόσβασή του μέσω των 

προαναφερθέντων πεζοδρομήσεων μπορεί να γίνει σε κατάλληλη λωρίδα, 

παράλληλη με αυτήν των ποδηλατοδρόμων. Το σύστημα ‘BRT’ (εικ. 80) έχει 
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μικρό φάρδος (κάνοντας αποδεκτό από στενούς δρόμους) και σύγχρονο 

σύστημα εξάτμισης και κατανάλωσης καυσίμων. Σημειώνοντας ένα ακόμη 

πλεονέκτημα, ότι το σύστημα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και τις ορεινές 

συνοικίες της πόλης, κάτι που δυσκολεύεται να επιτευχθεί σήμερα με την 

χρήση ποδηλάτου. Τέλος, με το σύστημα αυτό επιδιώκουμε την άμεση 

σύνδεση των πολιτιστικών κέντρων της πόλης, με την παράλληλη 

ενσωμάτωσή του στο ‘πράσινο δίκτυο’ (που θα αναφέρουμε παρακάτω) 

έχοντας ως στόχο να ενσωματώσει στο δίκτυό του τις περιοχές που δεν είναι 

εύκολα προσβάσιμες με το ποδήλατο ή με το περπάτημα. Επιπλέον, 

προτείνεται το δίκτυο αυτό να χρησιμοποιηθεί και για τουριστικούς 

προορισμούς, ως τουριστικό ‘tour’ (περιήγηση) (βλ. παράρτημα – χάρτης 21).  

 

Εικόνα 80: Προτεινόμενη εφαρμογή του συστήματος ‘ΒRT’ 

 

Πηγή: google.gr 

 

Επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 

 Η πεζοδρόμηση, είναι αναγκαίο στοιχείο περιβαλλοντικής πολιτικής σε μια 

πόλη. Όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια προωθείται η ιδέα προς πεζοδρόμηση 

ενός απ’ τους σημαντικότερους δρόμους της Ελλάδας, της Οδού 

Πανεπιστημίου, της Αθήνας (εικ 81). Η πρόταση αυτή φαίνεται ότι βρίσκει 

πρόσφατα δυνατότητα υλοποίησης, παρόλο που η ολοκλήρωση ενός τέτοιου 

έργου θα διαρκέσει αρκετά χρόνια και θα απαιτήσει μεγάλα κεφάλαια. Όπως 
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φαίνεται στην επόμενη εικόνα η ιδέα αυτή, συνυπάρχει με την ύπαρξη 

δέντρων και πρασίνου, κάτι που πρέπει να εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη 

στην πεζοδρόμηση της περιοχής μελέτης μας (βλ. παράρτημα – χάρτης 18). 

Εικόνα 81: Πρόταση πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Πηγή: Αραβαντινός, 1988 

Όπως έχουμε αναφέρει στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η πόλη της Ηγουμενίτσας υστερεί με το μικρό δίκτυο πεζοδρόμων και το 

εξωαστικό δίκτυο ποδηλατοδρόμου. Στα πλαίσια της πρότασης ενός περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού για την περιοχή που μελετάμε θα αναφέρουμε τις βασικές μας προτάσεις 

και δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα άμεσα, για να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα. 

Αρχικά, προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων πεζοδρόμων στο κέντρο της 

πόλης, καθώς διαθέτουν στοιχεία πρασίνου αλλά και υδάτων (πίδακες νερού), που με 

τη σειρά τους αυτά έχουν επιπλέον θετικές επιπτώσεις στον αστικό χώρο. 

Στη συνέχεια, προτείνεται η πεζοδρόμηση της κεντρικής περιοχής της Ηγουμενίτσας, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται στο μέγιστο η χρήση αυτοκινήτου, με τις τόσες αρνητικές 

συνέπειες που δημιουργεί, και παράλληλα να ενισχύεται στο μέγιστο η αξιοποίηση 

εναλλακτικών μέσων μεταφοράς – μετακίνησης, όπως είναι το ποδήλατο (εικ. 82).  
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Εικόνα 82: Πρόταση πεζοδρόμησης με παράλληλη ποδηλατοδρόμηση  

 

Πηγή: google.gr 

Θα πρέπει να τονίσουμε πως στα πλαίσια αυτών των προτεινόμενων πεζοδρομήσεων, 

οι πεζόδρομοι που επιδιώκουμε να έχουμε προτείνεται να συμπεριλαμβάνουν μία 

λωρίδα ποδηλατοδρόμου, και επίσης πολλά δέντρα, αστικό πράσινο καθώς και 

πίδακες νερού (εικ. 83). 

Εικόνα 83: Πρόταση πεζοδρομήσεων 

 

Πηγή: google.gr 

Στα πλαίσια των προτάσεων του νέου ΓΠΣ, για το Δήμο Ηγουμενίτσας, αναφέρεται η 

πρόταση για επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου έως την παραλία του 

Δρεπάνου αλλά και ως το νέο λιμένα της πόλης. Αυτό σημαίνει αμέσως, πως τα 
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επόμενα χρόνια η πόλη μας θα έχει έναν ποδηλατοδρόμο ως παραλιακό μέτωπο, από 

την είσοδο έως το τέλος της (βλ. παράρτημα – χάρτης 18).   

Επίσης, με την επέκταση – ολοκλήρωση που έχουμε ήδη προτείνει για την 

Περιφερειακή Οδό, προτείνεται η τοποθέτηση ποδηλατοδρόμου στην κεντρική 

λωρίδα της Οδού, με προστασία από ηχοπετάσματα και άλλα κατάλληλα τοιχώματα 

(βλ. παράρτημα – χάρτης 18, 20). 

Επιπλέον, η προτεινόμενη αυτή ιδέα της πεζοδρόμησης, θα πρέπει να συνδέει ή να 

διέρχεται απ’ όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες της πόλης. Αυτό θα γίνεται είτε με 

απλή πεζοδρόμηση, είτε με παράλληλη ενσωμάτωση ποδηλατοδρόμου, όπως το 

επιτρέπουν οι κλίσεις του εδάφους και η χωρητικότητα – πλάτος – των υφιστάμενων 

δρόμων (βλ. παράρτημα – χάρτης 21).  

Γενικότερα, στο θέμα της χρήσης του ποδηλάτου – ως μέσο μετακίνησης- η 

Ηγουμενίτσα πρέπει να παραδειγματιστεί από άλλες μικρές πόλεις που το έχουν 

επιτύχει στο μέγιστο, όπως είναι η Καρδίτσα. Σε μια τέτοια κίνηση, το δίκτυο 

ποδηλατοδρόμου θα ήταν εύλογο να διέρχεται και από ιστορικούς χώρους – πόλους 

της πόλης, και σίγουρα από το προτεινόμενο δίκτυο πεζοδρόμων, που αναφέραμε 

προηγουμένως και θα αναλύσουμε εκτενέστερα παρακάτω. 

  

7.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

 

Η εφαρμογή του Πράσινου Σχεδιασμού στην πόλη της Ηγουμενίτσας, βασίζεται 

αρχικά στην υφιστάμενη πολεοδομική της κατάσταση και επίσης στην υφιστάμενη 

κλιματολογική της κατάσταση. Για το λόγο αυτό έχει προηγηθεί ανάλυση που αφορά 

τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (άνεμοι, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, 

βροχοπτώσεις και θερμοκρασία). Προκειμένου να έχουμε θετικές επιπτώσεις από την 

συνολική εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού, θα πρέπει να εφαρμοστούν 

πρώτα οι εξής δράσεις: 
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Περιβαλλοντικές δράσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού στην διαχείριση του ανέμου 

Η περιβαλλοντική διαχείριση του ανέμου αρχικά σε επίπεδο πόλης, θα πρέπει να γίνει 

μεθοδικά. Παρατηρώντας την πορεία των ανέμων, σημειώνουμε πως είναι ίδιας 

κατεύθυνσης (αλλά διαφορετικής διεύθυνσης) την χειμερινή και την καλοκαιρινή 

περίοδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι άνεμοι του χειμώνα είναι 

νοτιοανατολικοί, δηλαδή μεταφέρουν θερμό κλίμα, ενώ το καλοκαίρι βορειοδυτικοί, 

μεταφέροντας ψυχρό, ή καλύτερα για μας, δροσερό κλίμα. Επομένως πρώτη κίνηση 

στην παρατήρηση αυτή, θα είναι η δέσμευση των ανέμων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους.  

Για να επιτύχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, προτείνεται η δενδροφύτευση των δρόμων 

(εικ. 84) – αξόνων που συμπίπτουν με την ΒΔ και την ΝΑ κατεύθυνση των ανέμων, 

ώστε να ενισχύσουμε την πορεία τους τόσο στους ίδιους τους δρόμους, αλλά και να 

μεγιστοποιήσουμε την πορεία τους και να τους κατευθύνουμε προς το εσωτερικό 

τμήμα της πόλης (βλ. παράρτημα – χάρτης 15, 18). 

Εικόνα 84: Δενδροφυτεύσεις δρόμων 

 

Πηγή: google.gr  

 

Επίσης, προτείνονται οι δενδροφυτεύσεις (περιμετρικά) των υπαίθριων χώρων, ώστε 

να δεσμεύουν και να εξασφαλίζουν έτσι ένα δροσερότερο κλίμα το καλοκαίρι αλλά 

και μια όχι τόσο ψυχρή περίοδο τον χειμώνα. 
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Στην χρήση δένδρων προς δενδροφυτεύσεις (εικ. 85), θα πρέπει να εξετάσουμε το 

κλίμα και το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε σημειώνοντας τις εξής λειτουργίες 

των δένδρων ανάλογα με το ύψος τους και το μέγεθός τους αλλά και της θέσης τους – 

απόστασής τους από τα κτίρια, αφού πρώτα αναφέρουμε πως τα βασικότερα 

χρησιμοποιούμενα ποικίλουν σε μέγεθος, αλλά και σε ύψος. 

Εικόνα 85: Αναλογία τύπων διαφόρων δένδρων 

 

Πηγή: Λιονάτου, 2008 

 

Έτσι, οι προτεινόμενες θέσεις που μπορούν να ελέγξουν την κατεύθυνση και την 

ορμή του ανέμου είναι: 

 Δένδρα σε απόσταση από 1,5 έως 6 m από τα κτίρια 

 Θάμνοι σε απόσταση από 3 έως 9 m από τα κτίρια, όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα (εικ. 86). 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[143] 

 

Εικόνα 86: Λειτουργία δένδρων και θάμνων ανάλογα με την απόσταση από το κτίριο  

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

Η χρήση δένδρων (ή θάμνων), δεν βοηθάει μόνο στην διοχέτευση των ανέμων σε 

περισσότερο βάθος, αλλά συνιστά και στην εκτροπή τους, μέσω κατάλληλων 

χωροθετήσεων όπως σημειώνονται στο παρακάτω σχήμα (εικ. 87). 

 

Εικόνα 87: Χρήση δένδρων προς διοχέτευση ανέμου 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 
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Περιβαλλοντικές δράσεις πράσινου αστικού σχεδιασμού στην διαχείριση της ηλιακής 

ακτινοβολίας 

Θέλοντας να αξιοποιήσουμε τον παράγοντα – ήλιο, στον προτεινόμενο πράσινο 

σχεδιασμό της Ηγουμενίτσας θα αντλήσουμε στοιχεία από την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης που αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Έτσι, με βάση το εύρος των θέσεων – μοιρών, που λαμβάνει ο ήλιος, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, προτείνεται ο προσανατολισμός των κτιρίων – διαμερισμάτων, να 

στρέφεται προς το βορά (σε περίπτωση που μπαλκονιών ή τζαμαρίας), ή προς τον 

άξονας δύσης και ανατολής προκειμένου να βλέπουν μόνο για λίγες ώρες την ηλιακή 

ακτινοβολία (εικ. 88). Ωστόσο, η όψη προς το νότο θα χρησίμευε όταν ο 

συγκεκριμένος εσωτερικός χώρος αποτελεί κεντρικό χώρο του σπιτιού (όπως σαλόνι 

ή καθιστικό). 

Εικόνα 88: Προσανατολισμός εσωτερικών χώρων – κτιρίων με κριτήριο τον ήλιο 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

Προχωρώντας σε μια ακόμη εφαρμογή του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μπορούμε 

να προτείνουμε την χρήση δέντρων (κυρίως μεγάλους ύψους) για το σκιασμό ενός 

χώρου, μιας πλατείας ή ακόμα και των νοτίων όψεων των κτιρίων, έτσι ώστε να 

διαχειρίζονται, έως ένα βαθμό (κάποιες ώρες) την έντονη ηλιακή ακτινοβολία (εικ. 

89). 
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Εικόνα 89: Φύτευση δένδρων προς σκιασμό  

 

Πηγή: Χρυσομαλλίδου κ.ά., 2005 

 

Προτείνεται η ανάπλαση ή ακόμα και η μεταφορά των υπαίθριων χώρων (πλατείες, 

παιδικές χαρές) έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τον φυσικό σκιασμό που επιτρέπουν οι 

υφιστάμενοι συντελεστές δόμησης (όπως είναι το ύψος των κτιρίων) (εικ. 90). 

Εικόνα 90: Φυσικός σκιασμός από το ύψος των κτιρίων 

 

Πηγή: Χρυσομαλλίδου κ.ά., 2005 

 

Στο παρακάτω σκαρίφημα, μπορούμε να κατανοήσουμε την χρησιμότητα των 

δένδρων περιμετρικά από το χώρο μελέτης (κτίριο ή υπαίθριος χώρος), που είναι 

ανάλογη του ύψους και της απόστασης του από το συγκεκριμένο χώρο (εικ. 91). 
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Εικόνα 91: Παρουσία δένδρων γύρω από τα κτίρια 

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

 

 

 

Δράσεις για την εφαρμογή Βιοκλιμακτικής Αρχιτεκτονικής στην πόλη της Ηγουμενίτσας 

Ο ‘πράσινος σχεδιασμός του χώρου’ ‘στοχεύει τόσο στη μεγιστοποίηση της 

ενεργειακής αυτάρκειας των κτηρίων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ - όπως 

η ενέργεια του ήλιου, των ανέμων, των γεωθερμικών φαινομένων), όσο και στη 

μείωση των αρνητικών επιδράσεων του δομημένου περιβάλλοντος πάνω στο φυσικό 

περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τα βασικά στοιχεία των πράσινων κτηρίων είναι τα 

εξής: 

 οικολογική προσαρμογή της αρχιτεκτονικής στο ανάγλυφο του εδάφους και 

του τοπίου, 

 σχεδιασμός των κτηρίων και των δικτύων και εγκαταστάσεων των πόλεων 

ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή επάρκεια με καθαρές και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

(βλ. παράρτημα – χάρτης 18, 19), 

 προσανατολισμός και σχεδιασμός των κτηρίων και του αστικού ιστού έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος ηλιασμός του, κατάλληλος για χειμώνα και 

καλοκαίρι, 
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 μεγιστοποίηση της επιφάνειας πρασίνου στα κτήρια (ταράτσες, μπαλκόνια, 

χώροι στάθμευσης) και την πόλη (βλ. παράρτημα – χάρτης 17), 

 φύτευση των νότιων τοίχων και της οροφής σε κτήρια,  

 τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στις οροφές κτηρίων (βλ. 

παράρτημα – χάρτης 19), 

 βιολογικός καθαρισμός και ανακύκλωση του νερού ούτως ώστε να 

χρησιμοποιείται για καθαριότητα των χώρων και πότισμα του πρασίνου 

(Γοσποδίνη, 2009). 

Στο σύνολό της, η εφαρμογή της πράσινης αρχιτεκτονικής, θα συντελέσει στην ριζική 

περιβαλλοντική αλλαγή του υφιστάμενου τοπίου, χωρίς να γίνουν αλλαγές στην 

ταυτότητά του. Με δεδομένο πως η Ηγουμενίτσα αποτελεί ένα σημαντικό λιμάνι της 

χώρας, η εφαρμογή μιας πράσινης αρχιτεκτονικής και πολιτικής (πράσινοι τοίχοι και 

μπαλκόνια – ταράτσες, γυάλινες επιφάνειες προς αξιοποίηση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, κ.ά.), η επόμενη εικόνα αντικατοπτρίζει αυτή μας την πρόταση, για το 

παραλιακό μέτωπο, δηλαδή το αστικό κέντρο της πόλης (εικ.92). 

Εικόνα 92: Πρότυπο – περιβαλλοντικής πόλης 

 

Πηγή: Γοσποδίνη, 2009 

 

Για την αποτελεσματική, κτιριακή εφαρμογή της ‘Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής’, σε 

όσα περισσότερα σημεία της πόλης μας γίνεται προτείνονται τα εξής: 
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 Φύτευση ταρατσών, σε κατοικίες, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, κέντρα 

πολιτισμού και όπου αλλού είναι δυνατό, με παράλληλη συντήρηση 

‘βιότοπου’ στη στέγη (Γοσποδίνη, 2008). Συγκεκριμένα, μια τέτοια δράση 

θεωρείται ως ο μόνος τρόπος περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο θέμα της 

Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στην Ηγουμενίτσα, μιας και το υφιστάμενο 

πυκνοδομημένο κέντρο με τους στενούς κάθετους δρόμους (πλάτους 10-12 

μέτρων) δεν μπορεί να επιφέρει άλλες τροποποιήσεις (όπως φύτευση επιπλέον 

δένδρων, κ.ά.) (εικ. 93, 94) (βλ. παράρτημα – χάρτης 17). 

Εικόνα 93: Φύτευση ταρατσών 

 

Πηγή: google.gr 

 

Εικόνα 94: Ταρατσόκηποι 

 

Πηγή: Γοσποδίνη, 2009 
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 Προσανατολισμός των κτιρίων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα 

την ηλιακή ακτινοβολία και τον αερισμό. 

 Τοποθέτηση σκιάστρων για την προστασία απ’ τον ήλιο. 

 Παραδειγματικός από παρόμοιες καταστάσεις – δράσεις του εξωτερικού. Πιο 

συγκεκριμένα, η λειτουργία του μουσείου Φυσικών Επιστημών του Σαν 

Φρανσίσκο (εικ. 95), θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα – πρότυπο στην 

λειτουργία νέου μουσείου (ή άλλου πολιτιστικού τόπου) της Ηγουμενίτσας, 

γιατί όχι και στην προσαρμογή του υπάρχοντος. 

Εικόνα 95: Μουσείο Φυσικών Επιστημών – Σαν Φρανσίσκο 

 

Πηγή: Γοσποδίνη, 2009 

Το παράδειγμα αυτό, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και οι μελλοντικές αναπλάσεις 

των υπαίθριων χώρων της πόλης (πάρκα, πλατείες και παιδικές χαρές), ώστε να 

λειτουργούν οικονομικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον. 

Υπάρχουν πολλά θετικά, και δημιουργικά, παραδείγματα, που έχουν γίνει σε 

Ευρωπαϊκές πόλεις στην προσπάθεια συνύπαρξης πρασίνου και νέων κτιρίων – 

πολυκατοικιών, όπως με το να περιλαμβάνονται πράσινα μπαλκόνια, πράσινοι τοίχοι, 

πράσινες στέγες, κ.ά. Η εφαρμογή των πράσινων τοίχων είναι πλέον διαδεδομένη σε 

πολλές Γερμανικές πόλεις, σε ελεύθερους χώρους και σε κτιριακούς (χώροι 

στάθμευσης, πράσινοι τοίχοι και σκεπές, κ.ά.) (εικ. 96). 
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Εικόνα 96: Πράσινες σκεπές 

 

Πηγή: google.gr 

 

Οι πράσινοι τοίχοι είναι πλέον κοινό στοιχείο των Γερμανικών πόλεων, είτε 

εφαρμόζονται σε εξωτερικούς τοίχους δημόσιων υποδομών είτε σε προς αναβάθμιση 

της αισθητικής ιδιωτικών κτιρίων, προσφέροντας έτσι πολλαπλά οφέλη στους 

κάτοικους, κάτι που συμβαίνει και με τις πράσινες στέγες (Beatley, 2000) (εικ. 97). 

Εικόνα 97: Πράσινοι τοίχοι 

 

Πηγή: Γοσποδίνη, 2009 

 

Μία ακόμη ιδέα, πράσινης πολιτικής, που βρίσκει αντίκρισμα σε πολλές Ευρωπαϊκές 

πόλεις είναι αυτή της φύτευσης πρασίνου σε υποδομές εκπαίδευσης (σχολεία). Ένα 
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σημαντικό παράδειγμα, στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η πόλη της Ζυρίχης, με το 

σχετικό πρόγραμμα που έχει προωθήσει, το οποίο περιλαμβάνει κατευθύνσεις και 

μέτρα στην εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον, ιδιαίτερα το αστικό. 

Επιπλέον, προτείνεται η χρήση φωτοβαλταϊκών συστημάτων (εικ. 98) (όπως θα 

αναφέρουμε και παρακάτω) στις οροφές των σχολείων αυτών, έτσι ώστε να 

εξοικονομείται ενέργεια και να γίνει πιο αυτόνομη η διαχείριση – διοίκηση, μονάδων 

που θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα (Beatley, 2000). 

 

Εικόνα 98: Φωτοβολταϊκά συστήματα σε ταράτσες σχολείων  

 

Πηγή: google.gr 

 

Το παράδειγμα της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων φαίνεται να ακολουθεί 

στο μέγιστο η χώρα της Γερμανίας, καθώς και το Γερμανικό κοινοβούλιο (εικ. 99), 

αποτελείται από γυάλινους τοίχους φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της στέγης του, 

όπως βλέπουμε στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 99: Φωτοβολταϊκά συστήματα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο  

 

Πηγή: Ανδρεαδάκη, 2006 

Μια ακόμη προτεινόμενη συνιστώσα της πράσινης αρχιτεκτονικής αφορά τους 

εσωτερικούς χώρους, όχι μόνο των κατοικιών (καθώς αυτό καθορίζεται από την 

ιδιωτική βούληση και δυνατότητα), αλλά κυρίως των δημόσιων κτιρίων (Νομαρχία, 

Δημαρχείο, και κτίρια κοινωφελούς σημασίας), χρησιμοποιώντας κατάλληλα και 

φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Στην παρακάτω εικόνα, δίνεται η εικόνα ενός 

τέτοιου παραδείγματος (εικ. 100) (βλ. παράρτημα – χάρτης 18). 

Εικόνα 100: Βιοκλιματική αρχιτεκτονική σε εσωτερικούς χώρους 

 

Πηγή: google.gr 

 

 

7.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 

 

Στην προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε μια μορφή ‘περιβαλλοντικής πολιτικής’ μέσω 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού, στην πόλη της Ηγουμενίτσας, βασισμένοι στην 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, ως προς τους τρόπους που διαχειρίζεται η 
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ενέργεια σήμερα στην πόλη μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε στις εξής 

προτεινόμενες δράσεις περί αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι 

ανανεώσιμες - εναλλακτικές μορφές ενέργειας καθιστούν προσεκτική την εφαρμογή 

τους και της διαχείρισής τους, από τις τοπικές αρχές (ΟΤΑ). Στην μορφή αυτών των 

μορφών ενέργειας, οι πιο φημισμένες είναι αυτή της αιολικής (βλ. παράρτημα – 

χάρτης 18) και της ηλιακής (βλ. παράρτημα – χάρτης 19) (Beatley, 2000).  

Δράσεις προς αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας στην πόλη της Ηγουμενίτσας 

Για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, σε εφικτό επίπεδο, προτείνεται η χρήση 

και εφαρμογή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, μιας και η πόλη της Ηγουμενίτσας 

ενδείκνυται για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. 

Το στοιχείο αυτό λειτουργεί ως εξής: από τη στιγμή που το φως περάσει το 

προστατευτικό γυαλί, τη διάφανη συγκολλητική ουσία και το υλικό για τις 

αντανακλάσεις, διεισδύει στον ημιαγωγό που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό 

φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω (εικ. 101) (Σασοπούλου Σ.). 

Εικόνα 101: Λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος 

 

Πηγή: Σασοπούλου Σ. 

Το θέμα της εγκατάστασης και της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων 

προωθήθηκε από το 2009 και μετά με τον Ν. 3734/2009, σημειώνοντας ότι ήδη 

υπάρχουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας, μακριά 

από τον αστικό ιστό της περιοχής που μελετάμε.  
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Προτείνεται, λοιπόν, η αξιοποίηση και τήρηση του Νόμου αυτού από τους 

ενδιαφερόμενους κατοίκους ή Φορείς, μιας και η εφαρμογή του αποφεύγει όλες τις 

γραφειοκρατικές συνήθειες και στερεότυπα της χώρας μας. Το μόνο ίσως σημαντικό 

μειονέκτημα των φωτοβολταϊκών είναι το αυξημένο κόστος αγοράς και τοποθέτησής 

του, κάτι που μπορεί να λυθεί από τους προμηθευτές του σε συνεργασία με τις 

τοπικές αρχές. 

Η εγκατάσταση επιπλέον φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι θέμα της τοπικής αρχής 

(ΟΤΑ), της Πολεοδομικής και της Δασικής Υπηρεσίας καθώς και των 

ενδιαφερομένων. Παρόλα αυτά, ο προσανατολισμός που προτείνεται να έχουν, όπως 

προκύπτει απ’ την ανάλυσή μας, εστιάζεται στον νότο, και ανά κάποιες ώρες προς 

δύση και ανατολή, ενώ δεν ενδείκνυται προσανατολισμός προς το βορά. 

Παράλληλα με την προαναφερθείσα Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την φύτευση 

των ταρατσών σε κτίρια, προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ώστε να 

εξυπηρετείται ακόμη και ολόκληρο το κτίσμα, με την αλλαγή και ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό επισημαίνεται στο ότι θα παράγεται πλέον καθαρή 

ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, με αποτέλεσμα της εξοικονόμησης κόστους.  

Σε ότι αφορά την εγκατάστασή τους σε δημόσια κτίρια, προτείνουμε τα εξής:  

Περιφερειακή Διοίκηση, Πολεοδομική Υπηρεσία, Δημαρχείο, Δικαστήρια καθώς και 

στα δημόσια σχολεία (παιδικοί σταθμοί, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια). 

Τέλος, προτείνεται η προώθηση ενημερωτικής εκστρατείας με καμπάνιες, για την 

ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των αγροτών (βλ. παράρτημα – χάρτης 19). 

Δράσεις προς αξιοποίηση αιολικής ενέργειας στην πόλη της Ηγουμενίτσας 

Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στην περιοχή μας, προτείνεται η 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε θέσεις που θα αποφασίσει η τοπική αρχή, με την 

καθοδήγηση του αρμόδιου Υπουργείου. Ωστόσο, μπορούμε να προτείνουμε τον 

προσανατολισμό τους σε Νοτιοδυτική κατεύθυνση, καθώς η κίνηση των 

επικρατούντων ανέμων αφορά τον άξονα ΒΔ και ΝΑ της περιοχής. 

Επιπλέον η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει 

προβλήματα αισθητικής επιβάρυνσης του φυσικού τοπίου, και γι’ αυτό προτείνουμε 

την από κοινή απόφαση των πολιτών της Ηγουμενίτσας σε προτάσεις των τοπικών 
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αρχών, λαμβάνοντας ως δεδομένο πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ξενόφερτη 

τεχνολογία, αλλά την εξέλιξη των παραδοσιακών ανεμόμυλων που δεσπόζουν μέχρι 

και σήμερα σε πολλά νησιά της χώρας μας. 

Η ταχύτητα περιστροφής της κάθε έλικας είναι 1500 στροφές το λεπτό (revolutions 

per minute- rpm), ενώ ο δρομέας του στροβίλου περιστρέφεται με  20-40 rpm, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (εικ. 102). Σημειώνοντας, ένα μειονέκτημά τους, 

πως για την λειτουργία τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη συμπληρωματικού 

συστήματος παροχής ενέργειας σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής (Σασοπούλου Σ.) 

(βλ. παράρτημα – χάρτης 18). 

Εικόνα 102: Λειτουργία ανεμογεννήτριας 

 

Πηγή: Σασοπούλου Σ. 

 

 Παραγωγή ενέργειας από Βιομάζα 

Τα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για χρήση ως βιολογικά 

καύσιμα περιλαμβάνουν το καλαμπόκι και τη σόγια, το λιναρόσπορο  καθώς και το 

σιναπόσπορο. Συνεπώς, προτείνεται η άμεση καλλιέργεια και αξιοποίηση των 

προαναφερθέντων γεωργικών προϊόντων, σε μη αστικές και αγροτικές περιοχές της 

περιοχής. 
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Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βιοδιασπώμενα απόβλητα από βιομηχανίες, 

τη γεωργία και τις οικογενειακές δραστηριότητες. Τέτοια παραδείγματα 

περιλαμβάνουν το άχυρο, την ξυλεία, το λίπασμα, τα αστικά λύματα, τα 

βιοδιασπάσιμα απόβλητα, που μπορούν να μετατραπούν σε βιοαέριο μέσω της 

αναερόβιας χώνευσης. Η βιομάζα που χρησιμοποιείται ως καύσιμος ύλη αποτελείται 

συχνά από μερικώς χρησιμοποιούμενα υλικά, όπως είναι ο φλοιός και τα ζωικά 

απόβλητα (Σασοπούλου Σ.). 

Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι ένας τρόπος για να μειωθεί η ποσότητα του 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι να χρησιμοποιηθούν τα βιοκαύσιμα 

για να αντικαταστήσουν τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, τα τελευταία 

χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η παραγωγή των βιοκαυσίμων με σκοπό να 

αντικαταστήσουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που συνήθως εστιάζεται στη 

χρήση μιας φτηνής οργανικής ένωσης. Η παραγωγή βιοκαυσίμων θεωρείται 

αποδοτική αν τα υγρά ή αέρια που παράγονται προσφέρουν με την καύση τους 

καθαρή ενέργεια. Ένα πλεονέκτημα των βιοκαυσίμων πάνω στους περισσότερους 

άλλους τύπους καυσίμων είναι ότι είναι βιοδιασπάσιμα, και σχετικά αβλαβή για το 

περιβάλλον εάν χυθούν, ενώ ένα μειονέκτημά τους είναι πως τo κόστος εκσκαφής 

των μηχανών που εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των βιοκαυσίμων, είναι 

πολύ υψηλό, κάτι που είναι θέμα της τεχνολογίας και της εισαγωγής της από τις 

αρμόδιες τοπικές αρχές (Σασοπούλου Σ.). 

 

 

7.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

‘Η δημιουργία ενός επιτυχημένου τόπου πρέπει να συνδυάζει ποιότητα σε 3 

ουσιώδη στοιχεία: το φυσικό χώρο, τη δραστηριότητα και την εμπειρία των αισθήσεων’ 

(Montgomery, 1998) ενώ το Project for Public Spaces (1999) αναγνωρίζει 4 βασικά 

χαρακτηριστικά επιτυχίας:  

 την προσβασιμότητα και δικτύωση που αφορά την άνετη και ασφαλή 

προσέγγιση του χώρου,  
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 την άνεση και εικόνα που αφορά την αισθητική του χώρου και τη 

διαθεσιμότητα χώρων ανάπαυσης,  

 τις χρήσεις και δραστηριότητες στο χώρο και την κοινωνικότητα του χώρου 

που αφορά τη δημιουργία οικειότητας και δεσμών μεταξύ των επισκεπτών και  

 την παρουσία ομάδων που συζητούν μεταξύ τους και ενθαρρύνουν μια τέτοια 

κίνηση (Τσοπουρίδου, 2009).  

 

Πρόταση δημιουργίας δικτύου ενοποίησης χώρων πρασίνου και δημόσιων υπαίθριων 

χώρων 

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι πόλεις είναι ο αντικατοπτρισμός ενός διαφορετικού 

νέου πολεοδομικού (αστικού) σχεδιασμού, μία νέα πολεοδομία η οποία θα είναι 

εντυπωσιακά πιο οικολογική στο σχεδιασμό και στη λειτουργία του έχοντας 

οικολογικά όρια στον πυρήνα τους (Beatley, 2000). 

Σήμερα λοιπόν, προτείνουμε, για την πόλη της Ηγουμενίτσας ένα τέτοιο δίκτυο 

(«Πράσινο δίκτυο»), το οποίο σαν πρώτο στόχο θα έχει την άμεση σύνδεση 

υπαίθριων χώρων πρασίνου (βλ. παράρτημα – χάρτης 16).  

Μια τέτοια ιδέα, είναι γνωστή με τον όρο ‘Greenways’ (πράσινες διαδρομές), κάτι 

που μας σηματοδοτεί την απαραίτητη ύπαρξη πρασίνου στην χάραξη του 

προτεινόμενου δικτύου μας. Ως γνωστόν, οι ‘Greenways’ συνδέουν φυσικές 

διαδρομές, φυσικό περιβάλλον, αστικές και περιαστικές περιοχές καθώς και 

ψυχαγωγικές περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση της σύνδεσης αυτών των 

χώρων αναπτύχθηκε σε σύσκεψη ‘ασφαλών κοινοτήτων’, στο Τορόντο, στον 

Καναδά, για την συγκεκριμένη εκείνη περιοχή. Έτσι λοιπόν σήμερα, η δημιουργία 

ενός τέτοιου δικτύου θα πρέπει να συνδυάζει οικολογικά και κοινωνικά οφέλη με 

παράλληλη προστασία της φύσης (Luymes & Tammiga, 1995). 

Πέρα απ’ αυτό, στο προτεινόμενο αυτό «πράσινο δίκτυο», θα πρέπει να επιτρέπεται 

το περπάτημα αλλά και να ενθαρρύνεται η χρήση ποδηλάτου. Για το λόγο αυτό, 

προτείνεται να υπάρχει σχετική λωρίδα κυκλοφορίας των ποδηλάτων (επαρκών 

διαστάσεων) στη μία πλευρά του πράσινου αυτού πεζόδρομου. 
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Επιπλέον η δημιουργία μιας τέτοιας διαδρομής, θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να 

συνδέεται με κάποιο τρόπο με τα υπάρχοντα ρέματα (μόνιμης ροής) της περιοχής 

μας. Κάτι τέτοιο θα ενθαρρύνει επιπλέον την χρήση του δικτύου αυτού, αφού όπως 

θα δούμε και στην επόμενη ενότητα, αυτή της μεθοδολογίας δημιουργίας του, η 

παρουσία ρεμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ενός ‘πράσινου δικτύου’ 

στην πόλη (Luymes & Tammiga, 1995).  

Μια ακόμη λεπτομέρεια που θα πρέπει να τονίσουμε, είναι πως το δίκτυο αυτό, δεν 

θα πρέπει να έχει περιορισμούς στη χρήση του, κάτι που σημαίνει πως τα Α. μ. ε. Α 

(Άτομα με ειδικές Ανάγκες) θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση και χρήση 

ενός τέτοιου δικτύου (Luymes & Tammiga, 1995). Αυτό το επισημαίνουμε εδώ, 

καθώς, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα (εικ. 103), δεν είναι λίγες οι 

‘ομάδες’ ατόμων που εμποδίζονται σήμερα από την πρόσβαση σ’ έναν τέτοιο χώρο. 

Εκτός από τα Α. μ. ε. Α., μιλάμε και για έγκυες καθώς και για ηλικιωμένους 

(Τσοπουρίδου, 2009). 

Εικόνα 103: Ομάδες ανθρώπων που εμποδίζονται συχνότερα στην πρόσβαση σε δίκτυα 
περιβαλλοντικού σκοπού 

0-4 ετών

 11%

5-9 ετών 

6,40%

75 + άνω

 6%
60-74 ετών

 14%

έγκυες

 1,50%

ανάπηροι

 9,30%

10-59 ετών

 51,80%

 

Πηγή: Τσοπουρίδου, 2009 

 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει, ανά κάποια συγκεκριμένη απόσταση (όχι μεγάλη) να 

υπάρχουν ράμπες διευκόλυνσης των ατόμων αυτών, καθώς και ένα έδαφος – πάτωμα 

υψηλής προσέλκυσης.  

Η αξιοποίηση ενός τέτοιου δικτύου δεν θα περιορίζεται απλώς στη σύνδεση των 

υπαίθριων ελεύθερων χώρων πρασίνου αλλά και στην διαμόρφωση του να 

παρατηρείται με σαφήνεια το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, στο προτεινόμενο αυτό 
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δίκτυο, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία κατάλληλες πινακίδες, 

φωτισμοί, κατάλληλη βλάστηση που δεν θα εμποδίζει την κίνηση των πεζών και  των 

ποδηλάτων, καθώς και τύποι ‘tablet- points’, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών – τουριστών ως προς διάφορα σημεία – περιεχόμενα της πόλης (Luymes 

& Tammiga, 1995). 

Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου θα εξασφαλίσει άκρως θετικά συναισθήματα, όχι 

μόνο στους ντόπιους, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες της πόλης, αφού όπως 

βλέπουμε και στο παρακάτω διάγραμμα (εικ. 104) τα πρώτα συναισθήματα που 

βιώνουν οι επισκέπτες τέτοιων αστικών τοπίων είναι πρώτα η χαρά, έπειτα η 

ξεκούραση και αμέσως μετά η απόλαυση της φύσης. Ακολουθούν η περιήγηση, η 

ασφάλεια, κ.ά. (Coles & Bussey, 2000). 

Εικόνα 104: Συναισθήματα από την επίσκεψη σε χώρο αναψυχής 

 

Πηγή: Coles & Bussey, 2000 

 

Η πρόταση ενός τέτοιου δικτύου, δημιουργεί το αίσθημα πως ένα κομμάτι της φύσης 

συνυπάρχει πλέον μέσα στην πόλη, στη θέση του συνηθισμένου γκρίζου και ζεστού 

τσιμέντου. Για το λόγο θα πρέπει να βελτιώσουμε, απ’ τη μεριά μας, τις απολαύσεις 

που μπορεί να προσφέρει ένα ‘πράσινο δίκτυο’. Έτσι, προτείνεται μαζί με τους 

μεγάλους χώρους πρασίνου, να συνδέονται στο δίκτυο αυτό μεγάλες πλατείες και 
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παιδικές χαρές, ή τουλάχιστον όσες περισσότεροι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 

χώροι γίνεται (Florgard & Forsberg, 2006). 

Επιπλέον προτείνεται η εναρμόνιση των δασικών εκτάσεων μέσω παρόμοιων 

δικτύων. Για το λόγο αυτό προτείνεται είτε η έμμεση σύνδεση του δικτύου αυτού με 

δασικά μονοπάτια που υπάρχουν ήδη, είτε η κατάλληλη διαμόρφωση – προέκταση 

του δικτύου αυτού σε προεκτάσεις ή σε μελλοντικές επεκτάσεις της πόλης (Florgard 

& Forsberg, 2006). 

Κάποια άλλα δημιουργικά παραδείγματα όπου πραγματοποιείται τόνωση της 

«φύσης» μέσα στην πόλη περιλαμβάνονται στα πλαίσια δημιουργίας οικολογικών 

πάρκων (όπως είναι αυτό του Λονδίνου), ή ακόμα και το φαινόμενο αστικών 

αγροτεμαχίων (φάρμες) στο προαστιακό χώρο, προς επίτευξη μελλοντικής συνοχής 

πρασίνου και πόλης (Beatley, 2000). 

Συνοψίζοντας, θα προτείνουμε την χρήση αυτού του ‘πράσινου δικτύου’ για παιχνίδι, 

για ποδήλατο, για τρέξιμο, για βόλτα (ή βόλτα με το κατοικίδιο), κ.ά. Με τον τρόπο 

αυτό θα πετύχουμε άμεση αποσυμφόρηση των υφιστάμενων και ελάχιστων πλατειών 

της Ηγουμενίτσας, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κενός αστικός χώρος για 

δημιουργία νέων (Florgard & Forsberg, 2006). 

Τέλος, για ότι αφορά την σύνδεση του δικτύου αυτού με στενούς άξονες, σε επίπεδο 

τοπικής κλίμακας – γειτονιάς, έχουμε δύο περιπτώσεις (εικ. 105): 

A. Ξεχωριστή σύνδεση (άμεση) των στενών δρόμων με τον άξονα – πράσινο 

δίκτυο, κάτι που μειώνει την λειτουργία των δρόμων για τη χρήση 

αυτοκινήτου. 

B. Την έμμεση σύνδεση των στενών δρόμων με τον κεντρικό ‘πράσινο’ άξονα, 

κάτι που προωθείται σε περιπτώσεις όπου θέλουμε την ελάχιστη ύπαρξη 

πράσινου δικτύου, λόγω της ακαταλληλότητας του εδάφους  
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Εικόνα 105: Σύνδεση στενών δρόμων με δίκτυο πρασίνου 

 

Πηγή: Florgard & Forsberg, 2006 

 

Πλεονεκτήματα δικτύου ενοποίησης χώρων πρασίνου και δημόσιων ελεύθερων χώρων 

Τα προτεινόμενα δίκτυα πρασίνου προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα στην 

εφαρμογή τους:  

 Ασφάλεια, λόγω της απομόνωσής τους από τους δρόμους και των 

κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας στις διασταυρώσεις. 

 Συνέχεια με κατάλληλες χαράξεις - επεκτάσεις και εναλλακτικές διαδρομές. 

 Αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης και σεβασμός στο περιβάλλον 

κατά μήκος των περιηγήσεων και ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης στους χρήστες. 

 Εισροή της βιοποικιλότητας από το περιαστικό χώρο στον αστικό (Georgi & 

Dimitriou, 2010) . 

Τα πλεονεκτήματα του πράσινου αυτού δικτύου δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά 

και κοινωνικοοικονομικά. Κάποια απ’ αυτά μπορεί να είναι άμεσα, όπως η 

δημιουργία και η λειτουργία επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αναψυχή ή την 

άθληση που λαμβάνουν χώρα στο αστικό πράσινο, είτε έμμεσα, όπως η υγεία των 

πολιτών και η ασφάλειά τους. 

Επιπλέον, η ύπαρξη αστικού πρασίνου δημιουργεί οικονομικό αντίκτυπο στις 

υφιστάμενες χρήσεις γης. Πολλές φορές, η ύπαρξη αστικού πρασίνου παροτρύνει την 
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διοργάνωση εκδηλώσεων (συνήθως πολιτιστικών) και την οργάνωση συναυλιών, 

εντός των χώρων τους (Νικολή, 2009)  

Μεθοδολογία Δικτύωσης και Ενοποίησης  

Για την μεθοδολογική προσέγγιση στο θέμα της διαχείρισης – ενοποίησης των χώρων 

πρασίνου και των δημοσίων υπαίθριων χώρων της Ηγουμενίτσας, βασιστήκαμε τόσο 

στην μεθοδολογική προσέγγιση στη διατριβή (διδακτορική) της Λιονάτου (με τίτλο 

«Αρχιτεκτονική του Τοπίου και δίκτυα πρασίνου στα σύγχρονα αστικά κέντρα: 

δυνατότητες και προοπτικές, μεθοδολογία και εφαρμογή», του 2009), όσο και στις 

επιλογές που διδάσκει η απλή λογική, ή ακόμα και η εναρμόνιση προτύπων – 

δικτύωσης σε μικρές ή μικρότερης κλίμακας περιοχές, όπως είναι η πόλη της 

Ηγουμενίτσας. 

Για την εφαρμογή του δικτύου ενοποίησης πράσινων και δημόσιων υπαίθριων 

χώρων, και όχι μόνο, στην πόλη της Ηγουμενίτσας, αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε 3 

κατηγορίες – βαθμίδες καταλληλότητας τοπικών χώρων, που εξετάζοντας 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πόλης, θα καταλήξουμε στη δημιουργία ενός 

τέτοιου δικτύου. Έτσι λοιπόν οι 3 αυτές βαθμίδες θα ορίζουν την καταλληλότητα του 

παράγοντα, που κάθε φορά εξετάζουμε. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός 1 προσδίδει 

στην περιοχή που χαρακτηρίζει, την ακαταλληλότητα εφαρμογής μιας τέτοιας 

πρότασης. Ανάλογα, ο δείκτης – βαθμός 2, σημαίνει πως η «τοπική» περιοχή 

εμφανίζει μέτριο βαθμό καταλληλότητας, που είναι καλό να αποφεύγεται στην 

«χάραξη» ενός τέτοιου δικτύου, εκτός κι αν είναι αναγκαίο. Τέλος, με βαθμό 

καταλληλότητας 3, η περιοχή ενδείκνυται για εφαρμογή μιας ιδέας περιβαλλοντικού 

αστικού σχεδιασμού. Όπως βλέπουμε και στον επόμενο πίνακα (εικ. 106): 

Εικόνα 106: Καθορισμός βαθμού καταλληλότητας προς περιβαλλοντικό σχεδιασμό  

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009, ιδία επεξεργασία 

Οι βασικοί παράγοντες που θα εξετάσουμε για την εφαρμογή περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους, είναι η δομή της πόλης, το κλίμα 
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της περιοχής, το τοπογραφικό ανάγλυφο, η υδρολογική κατάσταση της πόλης, οι 

χώροι πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητισμού, και τέλος τα δίκτυα μετακινήσεων. 

 

Καταλληλότητα με βάση τη δομή της πόλης 

Η δομή της Ηγουμενίτσας, όπως και κάθε άλλης Ελληνικής πόλης, χωρίζεται σε 3 

κατηγορίες. Στην Α’ κατηγορία θέτουμε τις κατοικίες και τις κεντρικές λειτουργίες 

της πόλης, στην Β’ κατηγορία τις κοινωνικές υποδομές (εκπαίδευση, κτίρια πρόνοιας 

και υγείας, μονάδες διοίκησης, θρησκευτικούς χώρους, κ.ά.) και στη Γ’ κατηγορία 

τους ελεύθερους χώρους πρασίνου, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, την ύπαρξη 

ρεμάτων, κ.ά.) Έτσι διαμορφώσαμε τον παρακάτω πίνακα (εικ. 107, 108), 

συμπληρώνοντας παράλληλα τον βαθμό καταλληλότητας κάθε κατηγορίας. 

Εικόνα 107: Βαθμός καταλληλότητας ανά κατηγορία δομών της πόλης  

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009, ιδία επεξεργασία 
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Εικόνα 108: Χρονοαποστάσεις ανά είδος ελεύθερου χώρου 

 

Πηγή: Κοκολόγος & Τσιτούρα, 2010 

 

Σαν πρώτο βήμα, στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια περιβαλλοντική 

πολιτική για την περιοχή μελέτης μας, πρέπει να εξετάσουμε σε ποια κατηγορία 

ανήκει η Ηγουμενίτσα ως προς τις επιφάνειες πρασίνου που διαθέτει. Όπως βλέπουμε 

και στον παρακάτω πίνακα, το μέγεθος της πόλης μας, αντιστοιχεί σε μια μικρή 

ελληνική πόλη με επιφάνεια πρασίνου 10,07 τ.μ./ κάτοικο. Αυτό σημαίνει πως κάθε 

κάτοικος της πόλης, δικαιούται να απολαμβάνει 10,07 τ.μ. χώρου πρασίνου ή άλλου 

δημόσιου υπαίθριου αστικού χώρου (παιδικές χαρές, πλατείες, κ.ά.) (εικ. 109). 

Εικόνα 109: Πόλη και ελεύθερος χώρος ανά κάτοικο 

 

Πηγή: Κοκολόγος & Τσιτούρα, 2010 

Υπολογίζοντας την συνολική επιφάνεια των δημόσιων υπαίθριων χώρων (πλατείες, 

πάρκα, παιδικές χαρές, κ.ά.) και χώρων πρασίνου καθώς και των αναγκαίων 
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επιφανειών που αντιστοιχών στους κατοίκους ανά Πολεοδομική Ενότητα της πόλης, 

δημιουργήσαμε τον παρακάτω πίνακα (εικ. 110). 

Εικόνα 110: Έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης των επιφανειών πρασίνου  

 

Πηγή: Πολεοδομική Υπηρεσία Ηγ/τσας, ιδία επεξεργασία 

Το δεύτερο βήμα, συνδέεται άμεσα με το πρώτο, καθώς από τη μέτρηση (της 

επιφάνειας) των δημόσιων υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου, σημειώσαμε τους 

μεγαλύτερους απ’ αυτούς εξασφαλίζοντας τουλάχιστον έναν, για κάθε Πολεοδομική 

Ενότητα. Έτσι λοιπόν εξασφαλίσαμε 8, μεγάλους, δημόσιους υπαίθριους χώρους, 

τους οποίους θεωρούμε πως πρέπει να ανήκουν οπωσδήποτε στο δίκτυο ενοποίησης 

πρασίνου, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η υπάρχουσα έκτασή τους τόσο μεγαλύτερη 

είναι και η καταλληλότητά τους για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε την κατηγοριοποίηση των χώρων αυτών 

με βάση την έκτασή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες ανά επιφάνεια των 

ελεύθερων χώρων πρασίνου και δημοσίων υπαιθρίων χώρων είναι οι εξής: 

Εικόνα 111: Κατηγορίες Δημόσιων Υπαίθριων Χώρων 

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009 

Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσουμε πως για την περιοχή της Ηγουμενίτσας 

παρατηρούμε μόνο την ύπαρξη μικρών δημόσιων υπαίθριων χώρων (δηλαδή βαθμού 
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καταλληλότητας 1) με ελάχιστες εξαιρέσεις όπου το εμβαδόν του πάρκου ξεπερνά τις 

10.000 τ.μ. (δηλαδή ανήκει στο μέγιστο βαθμό καταλληλότητας). 

Εξασφαλίζοντας λοιπόν τους 8 (προαναφερθέντες) δημόσιους ελεύθερους υπαίθριους 

χώρους, χαράζουμε σε καθέναν απ’ αυτούς ακτίνα εξυπηρέτησης 400 μέτρων 

(καθώς η μέγιστη απόσταση για μετακίνηση κατά την επίσκεψη τοπικών πάρκων 

ορίσθηκε το 2000 στο Congress for the New Urbanism, σε ένα τέταρτο του μιλίου 

(400m), δηλαδή σε χρονο-απόσταση ίση με 5 λεπτά) (Κοκολόγος, 2010). 

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται η ισοδυναμία των φυσικών αποστάσεων και 

χρονο- αποστάσεων, που λάβαμε υπόψη στο προτεινόμενο αυτό ‘πράσινο δίκτυο’ 

(εικ. 112) (Τσοπουρίδου, 2009). 

Εικόνα 112: Ισοδυναμία φυσικών αποστάσεων και χρονο-αποστάσεων  

 

Πηγή: Τσοπουρίδου, 2009 

Με την ίδια λογική εντοπίζοντας τους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σημειώνουμε την ακτίνα εξυπηρέτησης πάλι στα 400 m (αφού οι αθλητικοί χώροι 

εντάσσονται επίσης στον μέγιστο βαθμό καταλληλότητας για την δημιουργία δικτύου 

ενοποίησης πρασίνου) (βλ. παράρτημα – χάρτης 9, 10, 11). 

Στη συνέχεια, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, παρουσιάζουμε σε κοινή 

αποτύπωση τις ακτίνες εξυπηρέτησης των μεγαλύτερων αστικών πράσινων χώρων 

και των αθλητικών εγκαταστάσεων (βλ. παράρτημα – χάρτης 11), δείχνοντας έτσι την 

περιοχή καταλληλότητας, που θα μπορούσε να λάβει χώρα η δικτύωση – ενοποίηση 

των πράσινων χώρων. Επειδή όμως η έκταση της πόλης είναι ήδη περιορισμένη, 

λόγω της απότομης κλίσης των ορεινών της περιοχών, για να περιορίσουμε ή 

καλύτερα να συγκεκριμενοποιήσουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, θα 

εξετάσουμε παρακάτω κι άλλους παράγοντες καταλληλότητας, που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην καταλληλότητα ενός τέτοιου δικτύου.  
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Καταλληλότητα με βάση το κλίμα  

Ο παράγοντας του κλίματος (μικροκλίματος), που παίζει σημαντικό ρόλο στο 

σχεδιασμό του προτεινόμενου αυτού δικτύου είναι αυτός του ανέμου και 

συγκεκριμένα της κατεύθυνσής του. 

Οι περιοχές όπου επικρατεί η παρουσία ανέμων είναι αρκετά κατάλληλες για να 

συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο δίκτυο, ενώ οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

την απουσία ανέμων, δεν ενδείκνυνται (βλ. παράρτημα – χάρτης 13). Πιο 

συγκεκριμένα: 

Εικόνα 113: Κατηγοριοποίηση περιοχών με κριτήριο τους επικρατούντες ανέμους  

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009 

Έτσι, προτείνουμε η διαδρομή του δικτύου αυτού να διέρχεται από περιοχές βαθμού 

καταλληλότητας 3, ώστε να μεγιστοποιούνται οι θετικές επιπτώσεις στο αστικό 

περιβάλλον από τους χρήστες – επισκέπτες του. 

 

Καταλληλότητα με βάση το τοπογραφικό ανάγλυφο 

Ο παράγοντας του τοπογραφικού ανάγλυφου, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην 

σχεδιαστική αποτύπωση του προτεινόμενου δικτύου, για τον λογικό λόγο πως οι 

περιοχές που έχουν έντονες κλίσεις, άρα μικρό βαθμό καταλληλότητας, δεν θα πρέπει 

να υπάρχουν σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, καθώς είναι η δύσκολη η πρόσβασή τους από 

τους χρήστες του (ως πεζοί ή με την χρήση ποδηλάτου τουλάχιστον) (βλ. παράρτημα 

– χάρτης 14). 

Στον παρακάτω πίνακα (εικ. 114), παρουσιάζονται ανά κατηγορίες οι βαθμοί 

καταλληλότητας ανάλογα με το ποσοστό κλίσης του εδάφους. 
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Εικόνα 114: Βαθμός καταλληλότητας με βάση το τοπογραφικό ανάγλυφο 

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως στις περιοχές με βαθμό 

καταλληλότητα τοπογραφικού ανάγλυφου (>15%), θα ήταν εύλογο να 

χρησιμοποιούνται από ένα άλλο δίκτυο, που θα ενσωματώνεται στο προτεινόμενο 

δίκτυο ενοποίησης πράσινων χώρων. Κάτι τέτοιο, με βάση τις προηγούμενες 

προτάσεις μας, μπορεί να υποστηριχθεί σε μεγάλο βαθμό από ένα δίκτυο ‘BRT’, ως 

ήπιου μέσου συγκοινωνίας του γενικότερου περιβαλλοντικού μας σχεδιασμού. 

 

Καταλληλότητα με βάση την υδρολογική κατάσταση της πόλης 

Στον παράγοντα αυτό, εξετάζουμε την παρουσία των υδάτων ή των ρεμάτων 

(μόνιμης ροής) και το βαθμό καταλληλότητάς της. Συγκεκριμένα, εάν στην περιοχή 

του δικτύου που προτείνουμε διέρχονται ρέματα, τότε αυτό μεγιστοποιεί τις 

απολαύσεις από τον αστικό χώρο για τους επισκέπτες του, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο 

εν απουσία υδάτων (βλ. παράρτημα – χάρτης 21).Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε 

και στον επόμενο πίνακα, για το δίκτυό μας, προτείνουμε τις περιοχές που ανήκουν 

στο βαθμό καταλληλότητας 3. 
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Εικόνα 115: Καταλληλότητα με βάση την υδρολογική κατάσταση της πόλης 

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009 

Στην επόμενη εικόνα, φαίνεται ξεκάθαρα, η επιλογή σημείων – περιοχών, οι οποίες 

διέρχονται από ρέματα μόνιμης ροής, στην περιοχή του Τορόντο, τα οποία έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση ενός παρόμοιου προτεινόμενου δικτύου. 

Εικόνα 116: Διαμόρφωση πράσινου δικτύου στο Τορόντο 

 

Πηγή: Luymes & Tammiga, 1995 

 

Καταλληλότητα με βάση τα δίκτυα των μετακινήσεων 

Στον τελευταίο αυτόν παράγοντα, εξετάζουμε το βαθμό καταλληλότητας των 

υφιστάμενων δικτύων – αρτηριών, έτσι ώστε ο σχεδιασμός του δικτύου που 

προτείνουμε να διέρχεται από περιοχές μέγιστης καταλληλότητας και σ’ αυτό το 

κριτήριο. Έτσι λοιπόν, συνοπτικά, παρουσιάζουμε τα εξής στον παρακάτω πίνακα 

(εικ. 117): 



Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων:                                                                             Ρεντζέλος Α. 

Η Περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 

 

[170] 

 

Εικόνα 117: Κατηγοριοποίηση δικτύων με κριτήριο τη χρήση 

 

Πηγή: Λιονάτου, 2009 

 

 

Δεδομένης της απουσίας σιδηροδρομικού δικτύου από την περιοχή, θα 

προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε τους υπάρχοντες ποδηλατοδρόμους και 

πεζοδρόμους, στο δίκτυό μας, καθώς και κάποιες αρτηρίες οδικής κυκλοφορίας, κατά 

προτίμηση μεγάλου πλάτους αλλά και τις δευτερεύουσες, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει άλλη διέξοδος σχεδιασμού (βλ. παράρτημα – χάρτης 12). 

 

7.7 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός της πόλης της Ηγουμενίτσας, προϋποθέτει και την 

ορθολογική διαχείρισή του, όπως και η τήρηση των κανόνων που θα το συνιστούν 

πρότυπο σχεδιασμού και για άλλες πόλεις ελπίζουμε. 

Για να γίνει σωστή διαχείριση λοιπόν, ενός τέτοιου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, 

μέγιστη ευθύνη έχουν οι κάτοικοι της πόλης που είναι και ταυτόχρονα οι πρώτοι 

χρήστες ενός περιβαλλοντικού ‘πράσινου’ δικτύου. Προκειμένου να έχουμε ένα 

τέτοιο αποτέλεσμα κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών.  

Προτείνεται λοιπόν, πρώτα από το Δήμο, και ύστερα από αρμόδιους Φορείς ( όπως το 

σχολείο), η ευαισθητοποίηση και η παρότρυνση ή ακόμα και η ενεργός συμμετοχή 
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όλων των ηλικιακών ομάδων, κυρίως των παιδιών, στην στήριξη της δημιουργίας 

μιας τέτοιας ιδέας (συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, κ.ά.).  

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει άμεση ενημέρωση, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

‘Green Zones’, περί ατομικής εθελοντικής ενημέρωσης και κινητοποίησης με σκοπό 

την ευαισθητοποίηση των υπολοίπων (www.brent.gov.uh.). 

Ένα ακόμη πρόγραμμα για το οποίο θα πρέπει να γίνει άμεση ενημέρωση των 

πολιτών της Ηγουμενίτσας είναι το Πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη», που 

υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και φέρει σε υλοποίηση το Υπουργείο 

Οικονομικών, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της Ελλάδος, προς έναν 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό των πόλεων στον υφιστάμενο πολεοδομικό. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνονται περισσότερο γνωστές οι οποιασδήποτε μορφή 

ευαισθητοποίησης ή αφιλοκερδούς περιβαλλοντική κίνηση, ώστε να γίνεται 

παραδειγματισμός και στους υπόλοιπους. Παράδειγμα, θα πρέπει να τονιστεί για και 

χαραχθεί στη μνήμη των πολιτών η υποστήριξη της ‘Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς 

Αυτοκίνητο’ (22 Σεπτεμβρίου), καθώς και άλλων παρόμοιων γεγονότων και 

δρώμενων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brent.gov.uh/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους της βιώσιμης σύγχρονης πόλης είναι αυτή του 

φυσικού περιβάλλοντος. Η ένταξή του στον αστικό χώρο εφαρμόζεται μέσω της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και του πράσινου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.  

Σε μια τέτοια πρόταση, συνηγορούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση 

των μεταφορών, των υδάτων, των αποβλήτων και των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται η προαγωγή του ρόλου των χώρων πρασίνου, η διαμόρφωση κατάλληλου 

πεζοδρομημένου δικτύου που θα περιλαμβάνει ποδηλατοδρόμους και εναλλακτικά 

μέσα μετακίνησης. Παράλληλα, προωθείται η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ταυτόχρονη αξιοποίηση της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής των κτιρίων με την εγκατάσταση ταρατσόκηπων και πράσινων 

τοίχων. Ο πράσινος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προτείνεται όχι μόνο σε επίπεδο 

κτιρίων αλλά και σε δημόσιους χώρους με κατάλληλη τοποθέτηση δένδρων και 

φυτών.  

Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των πόλεων συντελεί στην αξιοποίηση του φυσικού 

περιβάλλοντος που μπορεί να υπάρξει στον αστικό χώρο και στα οφέλη που 

αποκτούν οι κάτοικοι μιας πόλης από κάτι τέτοιο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη 

η ευαισθητοποίηση και η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας, έτσι ώστε μια 

περιβαλλοντική ιδέα να βρει εφαρμογή και προώθησή της σε πολλά σημεία και 

τομείς. Η περιβαλλοντική κάλυψη της πόλης και των αναγκών της, οδηγεί και σε 

οικονομική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των πόλεων κάνοντας τις πόλεις βιώσιμες, 

ελκυστικές και ανταγωνιστικές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν προταθεί στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών στοιχείων της πόλης αλλά και σε μια 

πρότυπη ανάπτυξη της πόλης, προς όφελος των επόμενων γενεών.  

Με την ολοκλήρωση των δράσεων και των προτάσεων που έχουν προταθεί από εμάς, 

και μερικές απ’ αυτές από το νέο ΓΠΣ της Ηγουμενίτσας, έχουν ως όραμα μια 
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οικιστική ανάπτυξη του υφιστάμενου αστικού ιστού, αλλά και της μελλοντικής 

επέκτασής του, έχοντας πολύπλευρες θετικές επιπτώσεις. 

Η σημασία του προτεινόμενου λοιπόν, πράσινου αστικού σχεδιασμού, θα διακρίνεται 

από ποιοτικής μορφής κατοικία, που θα μπορεί να αξιοποιεί προς όφελός της το 

κλίμα της περιοχής και άλλα φυσικά στοιχεία (όπως ο ήλιος, ο άνεμος, κ.ά.). Επίσης, 

θα διακρίνεται από δημόσιους (ή ιδιωτικούς) υπαίθριους χώρους υψηλής ποιότητας 

(προς όφελος των επισκεπτών της), αλλά και δημόσια (ή ιδιωτικά) κτίρια που θα 

λειτουργούν με σύγχρονους και οικολογικούς τρόπους σε ενέργεια και 

εξυπηρετήσεις.  

Ο πράσινος σχεδιασμός θα έχει επίσης ως συνιστώσα του την περιβαλλοντική 

διαχείριση όλων των αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων, μέσα από τις δράσεις 

που αναφέραμε, ενώ, όπως προτείνεται και στο ΓΠΣ, θα πρέπει να μελετηθεί και να 

προταθεί η λειτουργία συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς όφελος των 

κατοίκων αλλά και των τοπικών διοικητικών αρχών.  

Ακόμη, με την ανάπλαση ή διαμόρφωση των υφιστάμενων δημόσιων χώρων, όπως 

τονίστηκε στο κεφάλαιο της πρότασης, η πόλη προτείνεται να διαθέτει ένα ‘πράσινο 

δίκτυο’, το οποίο τονίζει τη σημασία του περιβάλλοντος, του στοιχείου της φύσης, 

της χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς (όπως το ποδήλατο) και παράλληλα να 

συνδυάζει την λειτουργία ενός ευέλικτου συστήματος μετακίνησης, που θα 

εξυπηρετεί περισσότερο τους ντόπιους και θα καλλιεργήσει μια προσιτή εικόνα της 

πόλης της Ηγουμενίτσας στους επισκέπτες της.  

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε πως στην υλοποίηση τέτοιων προτάσεων κρίνεται 

απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αλλά και των 

τοπικών ή περιφερειακών αρχών, τηρώντας ανάλογες πολιτικές, υπερασπίζοντας 

περισσότερο αυτή τη φορά το περιβάλλον. 
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