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Μελέτες δείχνουν πως τις τελευ-
ταίες δεκαετίες παρατηρείται 
περιθωριοποίηση του υπαίθρι-
ου αστικού χώρου και αστικού 
εξοπλισμού, αφού περισσότερη 
σημασία δίνεται στον σωστό σχε-
διασμό ενός κτιρίου, με άμεσα οι-
κονομικά οφέλη, παρά σε μια ευ-
χάριστη αστική περιπλάνηση και 
υπαίθρια παραμονή. Στην έρευνα 
αυτή, θα διερευνηθεί τι σημαίνει 
τελικά σωστός και ταυτόχρονα 
περιβαλλοντικός σχεδιασμός αστι-
κού χώρου και αστικού εξοπλι-
σμού. Θα αναλυθούν οι παράμε-
τροι που επηρεάζουν τις συνθήκες 
ενός υπαίθριου χώρου, καθώς και 
το πώς αυτές μπορούν να βελτιω-

θούν. Θα αναλυθεί επίσης η έννοια 
της στάσης στον υπαίθριο αστικό 
χώρο, η οποία θα δώσει μορφή 
στο τελευταίο στάδιο της έρευνας. 
Στο στάδιο αυτό, θα μελετηθεί ο 
σχεδιασμός μιας βιοκλιματικής 
στάσης λεωφορείου, η οποία θα 
έχει ως σκοπό την βελτίωση, κυρί-
ως, της θερμικής άνεσης των χρη-
στών της κατά την παραμονή και 
αναμονή τους, ενώ θα αποβλέπει 
στην λιγότερη δυνατή περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση μέσω του τρό-
που κατασκευής και λειτουργίας 
της. Τέλος, στόχος της θα είναι συ-
νάμα και η ευαισθητοποίηση του 
κοινού πάνω στα καίρια περιβαλ-
λοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Studies show that in recent de-
cades there is a marginalisation of 
the outdoor urban space and urban 
furniture, since more attention is 
being paid on the right design of a 
building, with direct financial ben-
efits, and not to a pleasant urban 
roaming and outdoor stay. In this 
study, the definition of the right and 
simultaneously environmental ur-
ban outdoor design and urban fur-
niture will be explored. The parame-
ters that affect the conditions of an 
outdoor space, as well as the way 
that they can be improved will be 

analysed. The definition of the stay 
at the outdoor urban space will also 
be explored, since it will conduct 
the final stage of this study. At this 
stage, the design of a sustainable 
bus stop will be investigated, that 
will contribute to the amelioration 
mainly of its users’ thermal comfort 
during their stay, while it will try to 
achieve the least possible environ-
mental charge via its construction 
and function. Finally, its purpose will 
also be to sensitize the public on the 
current environmental and social is-
sues. 



θεωρητικό μέρος

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν βασικές έννοιες και θεωρίες 
που αφορούν τον υπαίθριο αστικό χώρο και εξοπλισμό. Πώς 
είναι διαμορφωμένες οι πόλεις σήμερα, ποια προβλήματα αντι-
μετωπίζουν οι κάτοικοι, τι σημασία έχει το βιοκλιματικό στοι-
χείο στην αστική καθημερινότητα κ.α.
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έπαψε να υφίσταται, τουλάχιστον 
στον βαθμό που ήταν μέχρι τότε. [42] Η 
μεγάλη αστική συγκέντρωση οδήγησε 
σε πληθώρα προβλημάτων, τα οποία 
και θα αναλυθούν στην συνέχεια της 
παρούσας εργασίας.

Τα προβλήματα αυτά οδηγούν στην 
ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο ζωής, 
αλλά και σκέψης, εάν θέλουμε να μι-
λάμε για μια ποιοτική μελλοντική ζωή. 
Αλλαγές που αφορούν κυρίως την 
νοοτροπία απέναντι στο κάθε αγαθό 
που θεωρείται δεδομένο. Είναι πλέον 
σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται βι-
οκλιματικές πρακτικές στην διαδικα-
σία σχεδιασμού, για να είναι οι πόλεις 

πιο ανθεκτικές στο περιβάλλον και σε 
αντάλλαγμα, να υπόσχονται ένα πιο 
υγιεινό μέλλον για την κοινωνία, χρη-
σιμοποιώντας ως βάση την έννοια της 
βιώσιμης ανάπτυξης που ορίστηκε το 
1987 στην έκθεση Brundland, της ανά-
πτυξης, δηλαδή, που καλύπτει τις ση-
μερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίν-
δυνο την ικανότητα των μελλοντικών 
γενεών να καλύψουν τις δικές τους 
ανάγκες, συνδυάζοντας την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την επιδίωξη 
της οικονομικής ευημερίας και την 
κοινωνικά δίκαιη κατανομή των ωφε-

λειών σε όλους τους ανθρώπους. [42]

Για την επίτευξη της βιωσιμότητας, 
σημαντική είναι η εξής διαπίστωση: ‘‘ο 
ανθρώπινος παράγων τείνει να «υπερε-
κτιμά» την αξία του περιβάλλοντος που 
ο ίδιος δημιούργησε και δημιουργεί για 
να καλύψει τις ανάγκες του και να βελ-
τιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του, ενώ 
παράλληλα «υποτιμά» το περιβάλλον 
εκείνο, που όχι μόνο προϋπήρχε ανέκα-
θεν, αλλά και που παρέχεται χωρίς να 
ζητείται η συμβολή του.’’ [45]

Δεν είναι πλήρως κατανοητό πως για 
να λειτουργεί σωστά μια πόλη, θα πρέ-
πει να έχει ευτυχισμένους κατοίκους 

και πολλές φορές αυτό συνεπάγεται 
καλά σχεδιασμένους δημόσιους χώ-
ρους, μιας που, όπως φαίνεται, αυτά 
είναι αλληλένδετα. Με την οικονομία 
να είναι αυτοσκοπός και την αυτοκι-
νητοκρατούμενη πόλη να παίρνει τα 
ηνία της καθημερινότητας, ο πεζός και 
οι περιπλανήσεις, που τα παλαιότερα 
χρόνια ήταν δεδομένες, είναι πλέον 
παραγκωνισμένες, έχοντας ως αποτέ-
λεσμα ανθρώπους-ρομπότ της καθη-
μερινότητας και έναν πλανήτη να είναι 
«θύμα» της τεχνοκρατούμενης καθη-
μερινότητας. [66] Οι πόλεις είναι πολλές 

Καίρια για την καλύτερη κατανόηση 
της κατάστασης που βρίσκονται οι πό-
λεις σήμερα είναι μια σύντομη αναδρο-
μή στο πώς αυτές εξελίχθηκαν από 
τον 19ο αιώνα έως και σήμερα. Από 
το 1860, είχαν ήδη αρχίσει οι πόλεις 
της Ευρώπης και του Νέου Κόσμου να 
επεκτείνονται λόγω της πληθυσμια-
κής και βιομηχανικής έκρηξης. Οι τε-
χνολογικές εξελίξεις, που έφερε τον 
18ο αιώνα και κυρίως τον 19ο αιώνα η 
βιομηχανική επανάσταση, οδήγησαν 
στην έντονη αστικοποίηση τον 20ο αι-
ώνα και σταδιακά κατευθύνουν μέχρι 
σήμερα τον πολιτισμό, την καθημερι-
νότητα και κατά συνέπεια την αστική 
ζωή, στην όλο και περισσότερη ώθηση 

στην αποκέντρωση και την επιστροφή 
στην επαρχία, αφού πάνω από το 50% 
του παγκόσμιου πληθυσμού ζει πλέον 
στις πόλεις. [1] 

Μέχρι τον 20ο αιώνα, ο αστικός χώρος 
αποτελούσε τόπο συνάντησης για τα 
καλά και τα άσχημα και κοινωνικής 
συνεύρεσης για τους κατοίκους μιας 
πόλης. Όλες οι εκφάνσεις της ζωής γί-
νονταν σε δημόσια θέα. Όμως, κυρίως 
από τον μοντερνισμό (1960) και μετά, 

σε συνδυασμό και με την αύξηση της 
αυτοκινητιστικής κίνησης, η πόλη και 
ο δημόσιος χώρος άρχισαν να απορρί-
πτονται και το ενδιαφέρον να στρέφε-
ται στα μεμονωμένα κτίρια. Οι όποιες 
δραστηριότητες αναπτύσσονταν, 
ήταν κυρίως, στον εσωτερικό χώρο. 
[22] Οι υπαίθριοι χώροι αναπτύσσονται 
ανάλογα με τις χρήσεις τους, τις οποί-
ες και δημιουργούν πολλές φορές οι 
ίδιοι οι χρήστες τους.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ήταν 
εκείνα που επέτρεψαν ίσως από την 
αρχή την φιλοξενία μεγάλου πληθυ-
σμού σε όχι και τόσο υψηλές πυκνό-
τητες. Αργότερα, τα Μ.Μ.Μ έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην μείωση της 
συμφόρησης, στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, στα περιβαλλοντικά οφέλη 
από την χρήση τους και στην εξασφά-
λιση της κινητικότητας για όλους. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πόσο μεγάλη 
σημασία είχε, και συνεχίζει ίσως να 
έχει, η τεχνολογική άνθιση για την δι-
αμόρφωση του αστικού ιστού και της 
κοινωνίας. Η μέχρι τα μέσα του 19ου 
αιώνα, «πόλη του περπατήματος», 

“Οι προοπτικές για το μέλλον είναι πράγματι πολύ άσχημες, εκτός εάν γίνουν συλλογικές δράσεις για 

να αλλάξει ο βασισμένος στην ενέργεια τρόπος ζωής. Οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες και άμεσες όχι 

μόνο στην συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και σε σχεδιαστικό επίπεδο.” [4]

“Το τοπίο της πόλης, το αστικό τοπίο, είναι χώρος κωδικοποιημένος, που έχει υποστεί χρήσεις, συνή-

θειες, ρυθμίσεις, που δεν είναι προπαντός ελεύθερος και σε καμιά περίπτωση κενός. Είναι αποτέλε-

σμα σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνικές δομές, πολιτιστικές αξίες και το 

φυσικό τους υπόβαθρο μεταβάλλεται με το χρόνο. Είναι χώρος δυναμικός, με τον άνθρωπο δράστη 

και επηρεαζόμενο, όχι θεατή, παράγοντα δημιουργίας, κοινωνικά και λιγότερο άμεσα ατομικά.” [6]
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φορές άψυχες, χωρίς καν να γίνεται 
αντιληπτό από τους περισσοτέρους. 
Όσο πιο πυκνός ο αστικός ιστός και 
πιο πολύβουη η καθημερινότητα, τόσο 
μεγαλύτερη η ανάγκη επαναπροσδιο-
ρισμού και επανασημασιοδότησης του 
ανοιχτού δημοσίου χώρου. Πρέπει να 
γίνει αντιληπτό, πως περισσότερη ση-
μασία στον ίδιο τον άνθρωπο, το περι-
βάλλον και την πόλη, αυξάνει εν τέλει 
την παραγωγικότητα. Ειδικότερα, από 
την στιγμή που όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι και οικογένειες, όπως ανα-
φέρθηκε προηγουμένως, άρχισαν να 
κατοικούν στα κέντρα μεγάλων πό-
λεων (φαινόμενο αστικοποίησης), [2] η 
ανάγκη για διαφυγή, άρα για περισσό-

τερους πράσινους χώρους που «φέρ-
νουν την φύση πιο κοντά» στην κα-
θημερινότητα, μειώνουν τα επίπεδα 
του καθημερινού στρες και αυξάνουν 
τα επίπεδα οξυγόνου στο περιβάλλον, 
είναι πλέον επιτακτική. Τα οφέλη, λοι-
πόν, αφορούν τόσο την ψυχική υγεία 
των κατοίκων των πόλεων, όσο και το 
ίδιο το περιβάλλον, αλλά και βοηθούν 
στην γενικότερη βιωσιμότητα και ανά-
πτυξη των πόλεων, προσφέροντας 
στους πολίτες σωματικά, περιβαλλο-
ντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέ-
λη. [1]

Είναι σημαντικό να γίνει σαφές πως 
τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα 
δεν μπορούν να αποδοθούν μονάχα 
στις δυνάμεις της φύσης. Η αύξηση της 
ποσότητας του διοξειδίου του άνθρα-
κα (CO

2
) έχει προκαλέσει σημαντικές 

αλλοιώσεις στην ατμόσφαιρα και εάν 
δεν γίνει άμεση στροφή στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας, τα προβλήμα-
τα αυτά θα είναι πιθανόν μόνιμα και 
μη αναστρέψιμα. 

Η μεγαλύτερη και σοβαρότερη επιβά-
ρυνση προέρχεται από τις πόλεις, τον 
αστικό ιστό που επιβαρύνει το περι-
βάλλον και κατά την δημιουργία του 
(καταστροφή δασικών εκτάσεων), 

αλλά και κατά την λειτουργία του (οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες προσθέ-
τουν περίπου 7 δισεκατ. τόνους άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο). 
[7] Στο παράρτημα 1 φαίνονται ορισμένα 
στοιχεία για την κλιματική αλλαγή, κα-
θώς η κατανόηση του προβλήματος 
θα φανεί χρήσιμη στην συνέχεια, για 
την περαιτέρω διερεύνηση του αστι-
κού ιστού και των προβλημάτων του.

παράρτημα 1

“Αποδεχόμαστε τον ορισμό ως «ελεύθερων» χώρων σε μια αστική περιοχή, των υπαίθριων χώρων 

που είναι ανοικτοί στις ελεύθερα διαλεγμένες και αυθόρμητες δραστηριότητες, τις μετακινήσεις ή 

ακόμη την οπτική εξερεύνηση για ένα σημαντικό αριθμό ατόμων της πόλης.” [8]



16 θεωρητικό μέρος θεωρητικό μέρος

Α.2 βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριου αστικού χώρου βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριου αστικού χώρου

17 

Α.2
[10] Τόσο ο υπαίθριος αστικός χώρος, 
όσο και η αναγκαιότητα για καθημερι-
νή επαφή του ανθρώπου με την φύση, 
επιτάσουν την ανάγκη για προσεκτική 
διαμόρφωση του πρώτου. 

Μια άλλη προσέγγιση του βιοκλιματι-
κού αστικού σχεδιασμού περιλαμβάνει 
την δημιουργία επαφών μεταξύ των 
ανθρώπων, την συλλογή δεδομένων 
προς ενημέρωση όλων, τον σχεδιασμό 
με μοναδικό σκοπό την βελτίωση του 
μέλλοντος και όχι την τελειοποίηση 
του παρόντος, τον σχεδιασμό σενα-
ρίων, την συμπερίληψη πολιτικών 
συστημάτων, την γενίκευση του σχε-
διασμού σε διάφορους τομείς και την 

εκτός ορίων του οικοπέδου σκέψη. [63]

Συνήθως, όταν γίνεται αναφορά στον 
ανοιχτό υπαίθριο αστικό χώρο, κανείς 
σκέφτεται ένα πάρκο ή μια πλατεία. 
Παρ’ όλο που τα παραπάνω είναι συ-
νήθως αποτέλεσμα σχεδιασμού, δεν 
χαρακτηρίζονται πάντοτε και από χρη-
στική αποτελεσματικότητα, με αποτέ-
λεσμα να παραμένουν ανεκμετάλλευ-
τα από τους κατοίκους μιας πόλης. 
Πλατεία και πάρκο δεν είναι παρ’ όλα 
αυτά ακριβώς το ίδιο, μιας που την 
πλατεία συνήθως την χαρακτηρίζουν 

πιο σκληρές επιφάνειες και καλούν 
τον κάτοικο να την χρησιμοποιήσει με 
κάπως διαφορετικό τρόπο. Ένα πάρ-
κο, εν γένει, έχει -άλλοτε λιγότερα και 
άλλοτε περισσότερα- χαρακτηριστικά 
του φυσικού τοπίου, αυξάνοντας, έτσι, 
το αστικό οξυγόνο. Πολλές φορές, 
όμως, ο απρόσεκτος σχεδιασμός ενός 
πάρκου τον οδηγεί σε αχρήστευση π.χ. 
σχεδιασμός όχι ιδιαίτερα φιλικός προς 
τους κατοίκους μιας πόλης. Η λύση 
βρίσκεται στην μελέτη τόσο της τοπο-
θεσίας όσο και της προσεκτικής προ-
σέγγισης ήδη από τα αρχικά στάδια 
του σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς 
υπόψιν, όσο το δυνατόν περισσότερο, 

τα χαρακτηριστικά που προαναφέρ-
θηκαν, για την ικανοποίηση τόσο των 
αναγκών των χρηστών, όσο και του 
περιβάλλοντος. 

Τα πάρκα μπορούν να αποδειχθούν 
πολύ σημαντικά στοιχεία μιας κοινω-
νίας και μιας πόλης, προσφέροντας 
άμεσα στην καταπολέμηση της κλιμα-
τικής αλλαγής, όπου μέσω κυρίως πρά-
σινων και υδάτινων στοιχείων, μειώ-
νουν μεταξύ άλλων το φαινόμενο της 
αστικής θερμικής νησίδας, όπως θα 
αναλυθεί και παρακάτω. [5] Στις περισ-

το φαινόμενο της αστικής χαράδρας 
και τέλος, την χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, ώστε να θεωρείται 
βιοκλιματικός. Βασικό σημείο προσο-
χής κατά τον σχεδιασμό του υπαίθρι-
ου αστικού χώρου, είναι η όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη θερμική, οπτική και 
ακουστική άνεση, όπως θα αναλυθούν 
ξεχωριστά παρακάτω. Οι κύριες βιο-
κλιματικές επεμβάσεις αφορούν την 
εφαρμογή ψυχρών υλικών επίστρω-
σης, την αύξηση των πράσινων χώρων 
και την δημιουργία επιφανειών νερού. 
[38] 

Πιο συγκεκριμένα, βιοκλιματικός σχε-
διασμός εξωτερικού χώρου θεωρείται 
ο σχεδιασμός εκείνος που προάγει την 
θερμική, ακουστική και οπτική άνε-
ση στους χρήστες του κατά την διάρ-
κεια της ημέρας, της νύχτας, αλλά και 
καθ’όλη την διάρκεια των εποχών. 
Σκοπός του είναι η κατανάλωση της 
λιγότερης δυνατής ενέργειας, αλλά 
και η ταυτόχρονη μείωση της ενεργει-
ακής κατανάλωσης στα τριγύρω κτί-
ρια. [29] Σημαντικό είναι ο σχεδιαστής 
να γνωρίζει για ποιον σχεδιάζει (φύλο, 
ηλικία), ενώ ο ρουχισμός και το επί-
πεδο δραστηριότητας είναι ιδιαίτερης 
σημασίας, κυρίως για να αξιολογηθεί η 
θερμική άνεση, που όπως θα αναλυθεί 
παρακάτω, είναι πολύ σημαντικός πα-
ράγοντας επιτυχίας ή όχι του υπαίθρι-
ου χώρου. Ο σχεδιασμός των υπαίθρι-
ων χώρων είναι υψίστης σημασίας για 
την αποτελεσματικότητα των στρατη-
γικών θερμικής προσαρμοστικότητας. 

Η αστική διαμόρφωση συχνά συνοδεύ-
εται από υψηλή πυκνότητα, αστική 
εννοποίηση, κατασκευή και ανάπτυξη 
της υποδομής, γεγονός που προσθέ-
τει αρνητικά στο ποσοστό των σκλη-
ρών επιφανειών μέσα στην πόλη. [10]  
Σήμερα, οι υπάρχουσες έρευνες και η 
ανάπτυξη που αναμφισβήτητα έχει 
επιτευχθεί, έχουν οδηγήσει στην πιο 
εύκολη κατασκευή βιοκλιματικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες να χαρα-
κτηρίζονται από αντοχή, κυρίως χάρη 
στα σύνθετα υλικά που χρησιμοποι-
ούνται. [9] Χωρίς όμως την κριτική επι-
λογή από την πλευρά του σχεδιαστή, 
τα παραπάνω μπορούν να επιφέρουν 
πολλά προβλήματα στις πόλεις. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφής η μεγάλη ση-
μασία που πρέπει να δίνει ο κάθε αρ-
χιτέκτονας, πολεοδόμος κ.λ.π. κατά 
τον σχεδιασμό ενός υπαίθριου αστι-
κού χώρου. Ο χώρος αυτός, αν και 
συμβάλλει περιβαλλοντικά και ψυχο-
λογικά, δεν θεωρείται απαραίτητα και 
βιοκλιματικό στοιχείο με την «επίσημη 
ορολογία». Ο σωστός σχεδιασμός του 
υπαίθριου αστικού χώρου πρέπει να 
λαμβάνει υπόψιν την θερμική, ακου-
στική και οπτική άνεση, τον φυσικό 
φωτισμό, την αστική γεωμετρία, το 
πράσινο και υδάτινο στοιχείο, τον 
άνεμο (διεύθυνση, ένταση), την θερ-
μοκρασία, την υγρασία, την ηλιακή 
ακτινοβολία, τα επικρατέστερα υλικά 
των επιφανειών και των γύρω κτιρί-
ων, την σκίαση, τον ηλιασμό, το φαι-
νόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, 

“Οι βιοκλιματικοί αστικοί υπαίθριοι χώροι θα πρέπει να πληρούν τα σχεδιαστικά στοιχεία στα οποία 

οι προσδοκίες και οι επιθυμίες των μελλοντικών χρηστών συναντούν τις λειτουργικές απαιτήσεις του 

αστικού ιστού.” [11]
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ίσως παράγοντα αξιολόγησης της επι-
τυχίας ενός υπαίθριου χώρου.

φαινόμενό αστικήσ θερμικήσ νήσιδασ

Η αστικοποίηση προκάλεσε ατμοσφαι-
ρικές αλλαγές, οι οποίες και επέφεραν 
το φαινόμενο της αστικής θερμικής 
νησίδας, το οποίο αναφέρεται στις 
υψηλές θερμοκρασίες των πυκνο-
κατοικημένων αστικών περιοχών 
συγκριτικά με αυτές των προαστίων 
και των πιο επαρχιακών περιοχών, 
γεγονός που οδήγησε, όπως δείχνουν 
μελέτες ήδη από τον 19ο αιώνα, σε 
συνδυασμό με την αύξηση της θερμο-
κρασίας στις πόλεις, στην διαφορετι-
κή ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 
αστικών και επαρχιακών περιοχών. 
[32] Το φαινόμενο αυτό είναι δυστυχώς 
ιδιαίτερα σύνηθες, ιδιαίτερα στις με-
γαλουπόλεις. Εμφανίζεται κυρίως τις 
ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, όπου πα-
ρατηρείται διαφορά θερμοκρασίας 2οC 
έως 10οC μεταξύ αστικού κέντρου και 
προαστίων.

Στην δημιουργία της αστικής θερμι-
κής νησίδας συμβάλλουν τα σκούρα 
και θερμά υλικά των αστικών επιφα-
νειών (χαμηλή ανακλαστικότητα, μη 
υδατοδιαπερατά υλικά), οι πρόσθετες 
ανθρωπογενείς πηγές ενέργειας (αυ-
τοκίνητα, μηχανήματα κλιματισμού) 
και το ύψος και η διάταξη των κτιρίων 
γύρω από στενούς δρόμους, εμποδίζο-
ντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφυγή 
της ηλιακής ενέργειας και την κυκλο-

φορία του αέρα, ενώ η πυκνή δόμηση, 
η έλλειψη πρασίνου και η βεβαρυμένη 
κυκλοφορία δυσχεραίνουν ακόμα πε-
ρισσότερο την κατάσταση. [12], [45]

Αποτέλεσμα είναι σαφώς η υποβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
των πόλεων και οι επιδράσεις στην 
υγεία τους. Μια λύση θα αποτελούσε 
η δημιουργία πράσινων χώρων, αλλά 
και γενικότερα η παρουσία περισσότε-
ρων ανοιχτών χώρων και διαδρόμων 
πρασίνου, επηρεάζοντας το μικροκλί-
μα και μειώνοντας σημαντικά την θερ-
μοκρασία του αέρα την ημέρα, αλλά 
και την νύχτα. [12], [45]

φαινόμενό αστικήσ χαραδρασ

Το φαινόμενο της αστικής χαράδρας 
πήρε το όνομά του από την χαράδρα 
που συναντάμε στην φύση, διότι μοιά-
ζουν σε χαρακτηριστικά. Κυρίως, προ-
καλείται από την αστική μορφολογία 
και έχει ως συνέπεια την μείωση του 
επαρκούς φυσικού φωτισμού στο 
επίπεδο του δρόμου, τον δυσχερή αε-
ρισμό της πόλης και άρα τον εγκλωβι-
σμό της θερμότητας μέσα στην πόλη, 

σότερες συζητήσεις, πλέον, που αφο-
ρούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
και τις κλιματικές αναγκαιότητες, κύ-
ριο κρίνεται το θέμα των πόλεων, των 
μορφών και της λειτουργίας αυτών. Οι 
βελτιωμένες μικροκλιματικές συνθή-
κες που προέρχονται από καλοσχεδια-
σμένους ανοιχτούς χώρους μέσα στην 
πόλη μπορούν να επιφέρουν μεγάλες 
βελτιώσεις όσον αφορά την ανάπτυξή 
τους. Έτσι, οι πετυχημένοι εξωτερικοί 
χώροι μπορούν να ωφελήσουν σημα-
ντικά την εικόνα μιας πόλης, καθώς 
και το περιβάλλον. [3]

Ποια είναι όμως τα βασικά προβλή-
ματα που καλείται ο εκάστοτε σχεδι-
αστής να συμπεριλάβει στην ανάλυ-
σή του και είναι δυνατόν να επιλύσει 
κατά τον σχεδιασμό και ποιες οι βασι-
κές αρχές που πρέπει να μελετά καθ’ 
όλη την διάρκεια της σύνθετης αυτής 
απόπειρας;

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕ-
ΔΊΑΣΜΟ ΥΠΑΊΘΡΊΟΥ ΑΣΤΊΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πολυποίκιλοι είναι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τον σχεδιασμό ενός υπαί-
θριου αστικού χώρου και οι οποίοι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τα 
αρχικά στάδια του σχεδιασμού. Κάθε 
σχεδιαστής που ασχολείται με τον σχε-
διασμό του υπαίθριου αστικού χώρου 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις ιδι-
αιτερότητες της εκάστοτε τοποθεσί-
ας, τις συνήθειες των ανθρώπων εκεί, 
καθώς και τα τοπικά κλιματικά και 
μετεωρολογικά δεδομένα, προκειμέ-
νου ο χώρος που θα προκύψει να είναι 
ένας «ζωντανός» χώρος. [31] Παρακάτω 
αναλύεται ο σημαντικός ρόλος των 
παραγόντων που έχουν καθοριστική 
σημασία στην επιτυχία ενός τέτοιου 
σχεδιασμού, μιας που επηρεάζουν 
την θερμική άνεση, το σημαντικότερο 

A.2.i
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ενώ σε αυτό συμβάλλουν και τα υλικά 
τα οποία δεν επιτρέπουν την αντα-
νάκλαση της θερμότητας στην ατμό-
σφαιρα. [67], [68]

ήχόρυπανσή 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα 
των αστικών κέντρων είναι αυτό της 
ηχορύπανσης, η οποία, αν και πολύ 
επιβλαβής για την υγεία, αφού μπορεί 
να προκαλέσει ακουστικές βλάβες, 
καρδιοαγγειακές βλάβες κ.α., παραμέ-
νει στην αφάνεια, πιθανόν λόγω της 
θεωρούμενης άτοπης λύσης στο πρό-
βλημα, με μεγάλο μέρος της θεωρίας 
αυτής να μην είναι αβάσιμo. Βασικές 
αιτίες της όχλησης είναι οι συνθήκες 
διαβίωσης και μετακίνησης στις αστι-
κές περιοχές, η μίξη χρήσεων γης, η 
υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, η έλ-
λειψη ανοικτών χώρων, η πυκνή δόμη-
ση κοντά στις οδικές αρτηρίες, η έλλει-
ψη στοιχειωδών μέτρων ηχομόνωσης, 
η συντήρηση των οχημάτων, η συμπε-
ριφορά των οδηγών και πολλά ακόμα. 
Οι λύσεις αφορούν αρχικά στον έλεγχο 
και την εξέταση για πιθανές επιπτώ-
σεις των εκάστοτε δράσεων, αλλά 
και την συνεχή παρακολούθηση από 
όλες τις πλευρές. [13] Θεωρείται βασικό 
πρόβλημα για την μη ομαλή καθημε-
ρινότητα σε μια πόλη, για αυτό και θα 
αναλυθεί περισσότερο στο κεφάλαιο 
A.3.ii, περί ακουστικής άνεσης. 

συντελεστήσ θεασήσ τόυ όυρανόυ

Ένας διφορούμενης σημασίας συντε-
λεστής, μιας που μπορεί να επιφέρει 
θετικά και αρνητικά στοιχεία στον 
αστικό χώρο. Πρόκειται για το πο-
σοστό κατά το οποίο υπάρχει θέαση 
του ουρανού από το επίπεδο του δρό-
μου. Εξαρτάται, άρα, κατά πολύ από 
το ύψος των κτιρίων, το οποίο και 
επηρεάζει την σκίαση και την ηλιακή 
ακτινοβολία που εισέρχεται, αλλά και 
εξέρχεται από την πόλη. Για τον λόγο 
αυτό, επηρεάζει πολύ την έννοια της 
θερμικής άνεσης στον αστικό ιστό και 
χαρακτηρίζεται ως συντελεστής σκία-
σης. [60] Επομένως, το θετικό στοιχείο 
είναι η σκίαση, το αρνητικό όμως είναι 
η ακτινοβολία που πολλές φορές «πα-
γιδεύεται» μέσω των υλικών, δημιουρ-
γώντας συνθήκες δυσφορίας για τους 
κατοίκους μιας πόλης.

σχετική υγρασια και θερμόκρασια αερα

Η υγρασία σχετίζεται με την θερμο-
κρασία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες 
αυξάνουν τα επίπεδα υγρασίας (>80%) 
δίνοντας την αίσθηση πως υπάρχει 
ακόμα περισσότερη ζέστη στην ατμό-
σφαιρα. Αντιστρόφως, χαμηλές θερ-
μοκρασίες αέρα οδηγούν σε χαμηλές 
τιμές σχετικής υγρασίας (<20%) και 
αυξάνεται το αίσθημα του κρύου και 
η αποξήρανση των βλεννογόνων αδέ-
νων. 

Η σύνδεση της σχετικής υγρασίας και 

της θερμοκρασίας του αέρα με την 
θερμική άνεση και την διάρκεια έκθε-
σης στον εξωτερικό χώρο είναι μεγά-
λη, μιας και δυσχεραίνεται η θερμική 
άνεση. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση για 
μικρό χρονικό διάστημα σε δυσχερείς 
συνθήκες εντείνουν πολλές φορές την 
δυσφορία, εξαιτίας της απορρόφη-
σης ή της αποβολής υγρασίας από το 
σώμα και τα ρούχα και την συμβολή 
της έννοιας της προσαρμοστικότητας. 

Η υγρασία μετριέται με ένα υγρόμετρο 
και ισχύει:
AH = mw / Vnet
Όπου: m

w
= η μάζα των διαλυμένων υδρα-

τμών, V
net

= τα κυβικά μέτρα του συνολι-
κού υγρού αέρα και μετριέται σε (g/m3)

ρυθμόσ μεταβόλισμόυ

Αφορά τον ρυθμό μετατροπής της χη-
μικής ενέργειας σε θερμότητα και μη-
χανικό έργο, μέσω της μεταβολικής δι-
εργασίας. Σημαντικό είναι, πως ακόμα 
και σε ακινήσια ένας άνθρωπος παρά-
γει θερμότητα η οποία και μεταφέρε-
ται στην συνέχεια στο περιβάλλον. [64]

ανεμόσ και ταχυτήτα αερα

Άνεμος ορίζεται η όποια αισθητή ορι-
ζόντια κίνηση του αέρα εξαιτίας της 
συνεχούς οριζόντιας και κατακόρυ-
φης κίνησης του αέρα που περιβάλλει 
την Γη και οφείλεται στην διαφορά 
θερμοκρασίας του αέρα, δηλαδή την 
δημιουργία κατά τόπους διαφοράς 

βαρομετρικής πίεσης. [61] Χαρακτηρίζε-
ται από διεύθυνση, ταχύτητα και έντα-
ση και μετριέται με την βοήθεια της 
κλίμακας Beaufort ή σε m/s και km/h. 
Μελετάται με προγράμματα προσο-
μοίωσης και με ανεμόμετρα και ανε-
μοδείκτες.

Η ταχύτητά του επηρεάζει την μετά-
δοση της θερμότητας ανάμεσα στο 
ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον. 
Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι αυ-
ξημένες ταχύτητες του αέρα αυξάνουν 
τον ρυθμό εξάτμισης του ιδρώτα, δη-
μιουργώντας την αίσθηση ότι το σώμα 
είναι αρκετούς βαθμούς χαμηλότερα 
από την πραγματικότητα οδηγώντας 
σε μια βελτιωμένη θερμική άνεση. [59] 
Για αυτό, και με τεχνικές πρόκλησης 
τεχνητού αέρα (ανεμιστήρας) βελτιώ-
νονται οι θερμοκρασιακές συνθήκες. 

Αέρας με χαμηλή θερμοκρασία οδηγεί 
στην αύξηση της μεταφοράς θερμότη-
τας από το σώμα προς το περιβάλλον, 
ενώ αέρας με υψηλή θερμοκρασία 
οδηγεί στην αύξηση της μεταφοράς 
θερμότητας από το περιβάλλον προς 
το σώμα. 

μεσή θερμόκρασια ακτινόβόλιασ (MRT)

Περιγράφει την ακτινοβολία που δέ-
χεται κάποιο συγκεκριμένο σημείο σε 
έναν χώρο. Εξαρτάται από την θερμο-
κρασία των περιβάλλοντων επιφανει-
ών και την έκθεση του σημείου στις 
επιφάνειες αυτές. [62] Υπολογίζεται ως 
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εξής: 
tr = ∜φrrl×Ti4 + ... + φrn×Tn

4 − 273
Όπου: t

r
= μέση θερμοκρασία ακτινο-

βολίας, Ti= θερμοκρασία των γύρω επι-
φανειών i (i= 1,2,....,n) και φrn= ο παρά-
γοντας του σχήματος που υποδεικνύει 
το κλάσμα της συνολικής ενέργειας της 
ακτινοβολίας που φεύγει από την επι-
φάνεια των ρούχων 0 και καταλήγει 
απευθείας στην επιφάνεια i (i= 1,2,....,n)

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΊΑΣΜΕΝΟΥ 
ΥΠΑΊΘΡΊΟΥ ΑΣΤΊΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν 
τρία παραδείγματα σχεδιασμένου 
υπαίθριου αστικού χώρου, σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, όπου η προσέλκυση 
ανθρώπων και ζωής σε συνδυασμό με 
τον σεβασμό προς το περιβάλλον κυρι-
αρχούν.

A.2.ii
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σύστημα ανάσχεσης όμβριων υδάτων 
και ανατροφοδότηση του υδροφόρου 
ορίζοντα, θαλασσινό νερό στο κανάλι, 
σύστημα καθαρισμού και επαναχρησι-
μοποίησης νερού των χώρων υγιεινής, 
αυτοματοποιημένη άδρευση και φυτά 
με μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης, 
ποταμίσιο χαλίκι για την κάλυψη χώ-
ματος ώστε να αποτρέπεται η γρήγο-
ρη εξάτμιση του νερού κ.α. 
• βιώσιμη κινητικότητα: έχει δημιουρ-
γηθεί ποδηλατόδρομος μήκους 2,5 
χλμ συνδεδεμένος με το ποδηλατικό 
δίκτυο της γύρω περιοχής, υπάρχουν 
ασφαλείς θέσεις στάθμευσης ποδηλά-
του στο ΚΠΙΣΝ, λειτουργεί υπηρεσία 
ενοικίασης ποδηλάτων για παιδιά και 
ενήλικες κ.α.

• ανακύκλωση: η νοοτροπία της ανα-
κύκλωσης ενθαρρύνεται με διάφορες 
διαδικασίες και δράσεις

Επιπρόσθετα, το πάρκο χαρακτηρίζει 
η βιοποικιλότητα, δίνοντας έμφαση 
στο ελληνικό στοιχείο, αλλά και στην 
εποχική ανθοφορία ενώ και το ίδιο 
το κτίριο συμβάλλει σημαντικά στην 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
μέσω του ενεργειακού στεγάστρου, 
των πολλών (5.700) ηλιακών συλλε-
κτών, των φυτεμένων δωμάτων κ.α. 
επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων και την 
πιστοποίηση LEED Platinum και ως το 
πρώτο πολιτιστικό έργο μεγάλης κλί-
μακας στην Ευρώπη. [33]χιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano 

Building Workshop που έχει αποσπά-
σει σημαντικές διεθνείς αρχιτεκτονι-
κές διακρίσεις. Ο αρχιτέκτονας Renzo 
Piano έδωσε άλλη πνοή στην περιοχή 
επαναπροσδιορίζοντας την σχέση της 
με την θάλασσα και το στοιχείο του 
νερού γενικότερα, ανυψώνοντας το 
έδαφος και σχεδιάζοντας ένα κεκλι-
μένο πάρκο με κατεύθυνση από την 
στεριά προς την θάλασσα. Οι δράσεις 
του είναι συνεχείς και πολυδιάστατες, 
αποσπώντας, έτσι, θετικά σχόλια από 
όλους όσους το επισκέπτονται και όχι 
μόνο.

Πληθώρα βιοκλιματικών στοιχείων 
χαρακτηρίζουν το έργο αυτό, τόσο 
στο κτιριακό πρόγραμμα, όσο και στο 
πάρκο, για αυτό και αναλύεται στην 
παρούσα εργασία.
• διαχείριση νερού: χρησιμοποιείται 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΊΑΡΧΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ 

Το ΚΠΙΣΝ ξεκίνησε να κατασκευάζε-
ται το 2012 με σκοπό να στεγάσει τις 
εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής. Ίσης σημασίας θεωρείται, 
όμως, και το πάρκο Σταύρος Νιάρχος 
210 στρ. που τα περικλύει, αναδεικνύ-
οντάς το σε ένα από τα μεγαλύτερα 
σημεία πρασίνου στην Αθήνα.

Η περιοχή της Καλλιθέας η οποία φι-
λοξενεί αυτήν την έκταση από το 2017, 
παρέμενε αναξιοποίητη και απαξιω-
μένη για πολύ καιρό κι έτσι το έργο 
αυτό συνέβαλλε στον επαναπροσδι-
ορισμό τόσο της ίδιας της περιοχής 
όσο και του φαληρικού μετώπου. Η 
ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό τοπο-
θετεί την δημόσια ζωή σε ένα άλλο 
επίπεδο, προσκαλώντας τον κάθε 
ένα να συνδιαλεχτεί με το τοπίο, τους 
γύρω του, αλλά και το κτίριο του αρ-



26 θεωρητικό μέρος θεωρητικό μέρος

Α.2 βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριου αστικού χώρου βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριου αστικού χώρου

27 

Α.2

πάρκου, ενισχύοντας την πιο ελεύθε-
ρη διάσχιση και χρήση του χώρου. Η 
φύτευση άλλαξε, αφαιρέθηκαν οι θά-
μνοι και ενισχύθηκε το χρώμα χωρίς 
να ορίζεται πλέον ο χώρος σε συγκε-
κριμένες γεωμετρίες. Προστέθηκαν, 
επίσης, εγκαταστάσεις για δημόσιες 
τουαλέτες και μεταλλικές καρέκλες, 
που ο κάθε χρήστης μπορεί να το-
ποθετήσει σε όποιο σημείο εκείνος 
επιθυμεί. Μέσω αυτών, η κοινότητα 
εννώνεται, ζει μαζί την πόλη της και 
μοιράζεται δραστηριότητες.

Όσον αφορά τα βιοκλιματικά στοιχεία 
του πάρκου αυτού, έμφαση δόθηκε 
στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (αν-
θεκτικά, φυσικά, ανακυκλωμένα). Ο 
αρχιτέκτονας επαναχρησιμοποίησε 
πέτρα και αγάλματα που διέσωσε, ενώ 

και συντριβάνια, κιγκλιδώματα και 
λαμπτήρες διατηρήθηκαν με προσο-
χή, με σεβασμό στην πολιτιστική κλη-
ρονομιά του χώρου. Το ίδιο το πάρκο 
αποτελεί πράσινη στέγη για ένα τμήμα 
της υπόγειας βιβλιοθήκης, αυξάνο-
ντας, έτσι, τον ήδη περιορισμένο χώρο 
της πόλης και μειώνοντας τα ενεργεια-
κά κόστη και τις εκπομπές του θερμο-
κήπιου του υποκείμενου κτιρίου, ενώ 
παράλληλα μειώνεται η αστική υψηλή 
θερμοκρασία. 

Αποδεικνύεται, με αυτό το πάρκο, πώς 
μπορεί μέσω ενός απλού επανασχε-
διασμού να αναβαθμιστεί η περιοχή 
και η ζωή των κατοίκων, αλλά και να 
υπάρξουν ενεργειακά οφέλη στην τρι-
γύρω περιοχή. [34]

στην ανθρώπινη συμπεριφορά και να 
προτείνει δραστικές λύσεις. Ο Whyte 
κατέληξε πως και μόνο μικρές αλλα-
γές, όπως η αφαίρεση των σιδερένιων 
περιφραγμάτων και των πολλών θά-
μνων θα μπορούσε να επιφέρει μια πιο 
ευχάριστη αίσθηση και να καταστήσει 
το πάρκο πιο προσιτό, τόσο σε φυσι-
κό, όσο και σε οπτικό επίπεδο. Έτσι, 
για την τελική διαμόρφωση της κάτο-
ψης του πάρκου πρωτοστάτησε η χρή-
ση της συμπεριφοριστικής έρευνας. 

Βασικά σημεία της ανάπλασης αφο-
ρούσαν την αύξηση του ανοιχτού χώ-
ρου, συμβάλλοντας στην καλύτερη 
διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ 
των κατοίκων και των περαστικών 
της γύρω περιοχής. Δημιουργήθηκαν 
νέες εισόδοι, ράμπες, σκάλες και διά-
δρομοι για περίπατο κατά μήκος του 

2. BRYANT PARK, NEW YORK CITY, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Η.Π.Α. 

Το Bryant Park βρίσκεται μόλις λίγα 
τετράγωνα μακριά από την ευρέως 
γνωστή Times Square στην πόλη της 
Νέας Υόρκης. Μέχρι το 1979-1992 που 
ξεκίνησε η ολική ανακατασκευή του 
πάρκου, οι προσπάθειες για προστα-
σία του έπεφταν στο κενό, αφού έντο-
νο ήταν το πρόβλημα της διακίνησης 
απαγορευμένων ουσιών και της δύ-
σκολης πρόσβασης σε αυτό λόγω κυ-
ρίως ανεπαρκούς ή απουσίας συντή-
ρησης. 

Το 1979, η δημόσια βιβλιοθήκη της 
Νέας Υόρκης που βρίσκεται δίπλα, ξε-
κίνησε ενέργειες για την επέκτασή της 
εκεί και άρα την ανάπλαση του υπάρ-
χοντος πάρκου. Ανέθεσε αρχικά στον 
πολεοδόμο και κοινωνιολόγο William 
H. Whyte να ερευνήσει την συσχέτι-
ση που μπορεί να έχει ο σχεδιασμός 
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μο, την γεωθερμία και την βαρυτική 
ενέργεια.
• ποικιλομορφία: δημιουργείται ένας 
φυσικός και πολιτιστικός βιότοπος, 
μέσω της ενσωμάτωσης του πράσινου 
στα κτίρια, τη δημιουργία αποικιών 
μελισσών και παταλουδών και την 
καλλιέργεια των επιτόπιων βιολογι-
κών προϊόντων. 

Επιπροσθέτως, το Park 20|20 χρησιμο-
ποιεί το νερό της βροχής για υγειονομι-

κούς σκοπούς, ενώ το νερό της αποχέ-
τευσης φιλτράρεται, οδηγώντας, έτσι, 
σε λιγότερη σπατάλη και λιγότερη 
κατανάλωση νερού. Γενικά, επιτυγχά-
νεται μείωση των εκπομπών CO

2
, ενώ 

και η ίδια η τοποθεσία και η κατεύ-
θυνση των κτιρίων συμβάλλουν στην 
μείωση της δαπανούμενης ενέργειας. 
Τέλος, στο ίδιο το πάρκο, επικροτείται 
η διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλ-
λοντας ακόμη περισσότερο στην όλη 
οικολογική διαδικασία. [35]

(C2C) αποτελεί ίσως την πλέον καταλ-
ληλότερη όσον αφορά το βιοκλιμα-
τικό σχεδιασμό, ακόμα και των υπαί-
θριων χώρων. Βασικά χαρακτηριστικά 
της εμπνευσμένα από την φύση είναι:
• απόβλητα=τροφή: στο Park 20|20, 
τα κτίρια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο 
τρόπο για εύκολη αποσυναρμολόγη-
ση, με τα μέλη που τα απαρτίζουν να 
μπορούν να καταλήξουν στο έδαφος 
ως βιολογικές θρεπτικές ουσίες ή να 
επαναχρησιμοποιηθούν σε νέα κτίρια 
ή αντικείμενα.
• χρήση ανανεώσιμης ενέργειας: το Park 
20|20, αντλεί την ενέργεια που χρειά-
ζεται από τον ήλιο για ηλεκτρισμό και 
θέρμανση μέσω φωτοβολταϊκών πά-
νελ στις οροφές. Ακόμα, χρησιμοποιεί 
ανανεώσιμη ενέργεια και από τον άνε-

3. PARK 20|20,  HAARLEMMERMEER, ΟΛΛΑΝΔΊΑ

Το Park 20|20 βρίσκεται κοντά στην 
πόλη Χααρλεμερμέερ, μια επαρχιακή 
πόλη κοντά στο Άμστερνταμ. Πρό-
κειται για την πρώτη ολοκληρωμένη 
υπηρεσία Cradle to Cradle στον κόσμο. 
Βασική προτεραιότητα αποτελεί από 
την πρώτη στιγμή η ανθρώπινη ευημε-
ρία, ενώ συνδυάζονται η αειφορία με 
τα πιο εξελιγμένα οικολογικά σχέδια 
σε μια πρωτοποριακή επιχειρηματική 
προσέγγιση. Τόσο τα κτίρια που απαρ-
τίζουν το συγκρότημα, όσο και το φι-
λόξενο τοπίο με πολλά στοιχεία νερού 
και κήπους, είναι προσανατολισμένα 
στο να εμπνέουν τους εργαζομένους 
και να αυξάνουν την παραγωγικότητά 
τους. 

Η λογική-φιλοσοφία Cradle to Cradle 



30 θεωρητικό μέρος θεωρητικό μέρος

Α.3 άνεση στον υπαίθριο αστικό χώρο άνεση στον υπαίθριο αστικό χώρο

31 

Α.3

ρική θερμοκρασία ίση με 37,7οC. Για 
τον ορισμό της χρειάζεται να γίνεται 
σύνδεση περιβαλλοντικών και θερμο-
φυσιολογικών παραμέτρων, καθώς 
η τιμή της εξαρτάται από περιβαλλο-
ντικές (θερμοκρασία αέρα, σχετική 
υγρασία, ταχύτητα αέρα, μέση ακτι-
νοβολούμενη θερμοκρασία) και ατο-
μικές παραμέτρους (δραστηριότητα, 
ένδυση), καθώς και από την υποκειμε-
νική προσαρμοστικότητα (φυσιολογι-
κή, φυσική, ψυχολογική). [17], [31] Για να 
επιτευχθεί η θερμική άνεση, θα πρέπει 
να ισχύει το εξής θερμικό ισοζύγιο στο 
ανθρώπινο σώμα: 
M+W+R+C+ED+ERe+ESW+S=0
Όπου: Μ=ρυθμός μεταβολισμού, W=σω-
ματική δραστηριότητα, R=καθαρή τιμή 
ακτινοβολίας σώματος, C= ροή θερμό-
τητας με αγωγή, E

D
=ροή θερμότητας 

για την εξάτμιση ιδρώτα, E
RE

=ροή θερ-
μότητας για θέρμανση και ύγρανση του 
εισπνεόμενου αέρα, E

SW
=απώλεια θερ-

μότητας λόγω εξάτμισης του ιδρώτα και 
S=ροή θερμότητας για θέρμανση ή ψύξη 
του ανθρώπινου σώματος. 
 

Η κατανόηση της άνεσης του εκάστο-
τε χρήστη μπορεί να βοηθήσει στον 
σωστό σχεδιασμό, διατήρηση και ανά-
πτυξη των δημοσίων χώρων, αλλά και 
στην υγεία των ανθρώπων, [30], [32] , μιας 
που θεωρείται βασικό στοιχείο αξιολό-
γησης του σχεδιασμού και της ποιό-
τητας του χώρου. [2] Η θερμική άνεση 
είναι ένας από τους πιο βασικούς λό-
γους που ένας χώρος χαρακτηρίζεται 
ως επιτυχημένος, όσον αφορά την 

βιωσιμότητά του, αλλά και η συχνό-
τητα και η ποσότητα των δραστηριο-
τήτων που συμβαίνουν στους χώρους 
αυτούς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις μικροκλιματικές συνθήκες που 
επικρατούν εκεί. [32] Ιδιαίτερη σημασία 
πρέπει να δίνεται στους χώρους που 
προορίζονται για μακροπρόθεσμη πα-
ραμονή, καθώς εκεί παίζουν μεγαλύτε-
ρο ρόλο οι μικροκλιματικές συνθήκες, 
οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθ-
μό τον χρόνο παραμονής, ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για ηθελημένη και όχι 
αναγκαστική παραμονή. [19]

Η ανάλυση, λοιπόν, θα πρέπει να γίνε-
ται σε επίπεδο μικροκλίματος, καθώς 
ιδιαίτερα η ηλιακή ακτινοβολία, οι 
συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες της 
περιοχής και τα υλικά των κτιρίων του 
περιβάλλοντα χώρου, σε συνδυασμό 
με τον προσωπικό ρουχισμό και την 
δραστηριότητα του χρήστη, τις αλλα-
γές στην μεταβολική του θερμότητα 
και αλλαγές στην θέση και στάση του, 
η προσωπική επιλογή, η μνήμη και οι 
προσδοκίες θεωρούνται κρίσιμες πα-
ράμετροι για την ικανοποίηση με το 
υπαίθριο θερμοκρασιακό περιβάλλον. 
[18] Η υγρασία και η ταχύτητα του αέρα 
επηρεάζουν τις ψήφους άνεσης μόνο 
όταν οι θερμοκρασιακές συνθήκες 
δεν είναι φυσικές. [31] Οι μικροκλιματι-
κές παράμετροι επηρεάζουν σε βαθμό 
50% την θερμοκρασιακή αίσθηση σε 
επίπεδο αντικειμενικών μετρήσεων, 
ενώ η ψυχολογική προσαρμοστικότη-
τα γίνεται όλο και πιο σημαντική, ενώ 

[15] Τα θερμικά όρια δεν μπορούν να 
μετρηθούν και η έκθεση στην άμεση 
ακτινοβολία είναι έντονη. [48] Όμως, 
τελευταία γίνονται όλο και περισσό-
τερες έρευνες που αφορούν τον σχεδι-
ασμό του εξωτερικού χώρου και πώς 
αυτός μπορεί να επηρεάσει τόσο τις 
συνθήκες στο εσωτερικό των κτιρίων, 
όσο και στην γενικότερη ποιότητα της 
ζωής στις πόλεις. [29] Καλύτερες εξω-
τερικές συνθήκες μπορούν να βελτι-

A.3.i ΘΕΡΜΊΚΗ ΑΝΕΣΗ

Την τελευταία περίπου δεκαετία, αυ-
ξάνεται όλο και περισσότερο το ενδι-
αφέρον της αξιολόγησης της θερμικής 
άνεσης, λόγω των κλιματικών αλλα-
γών, οι οποίες έχουν αυξήσει κατά 
πολύ την θερμοκρασία στο κέντρο με-
γάλων αστικών πόλεων. (βλ. φαινόμε-
νο αστικής θερμικής νησίδας) [2], [15]

Συνήθως, τα περισσότερα στοιχεία 
που είναι διαθέσιμα αφορούν την θερ-
μική άνεση σε εσωτερικό χώρο και λι-
γότερα είναι αυτά που αφορούν τον 
εξωτερικό χώρο και αυτό γιατί οι πα-
ραμέτροι εκεί είναι πολύ πιο σύνθετες. 

ώσουν τις θερμοκρασίες και στο εσω-
τερικό των κτιρίων, οδηγώντας, έτσι, 
στην λιγότερη δαπάνη ενέργειας. Επί-
σης, αυτό μπορεί να ενισχυθεί και από 
το γεγονός ότι καλύτερες εξωτερικές 
συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους 
να περνάνε περισσότερο χρόνο στον 
υπαίθριο χώρο. [40]

Ας ορίσουμε, όμως, καλύτερα την 
θερμική άνεση, αλλά και την θερμική 
ουδετερότητα που σχετίζεται με την 
πρώτη: η θερμική άνεση για ένα άτομο 
ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία 
αυτό εκφράζει ικανοποίηση για το θερ-
μικό περιβάλλον και η θερμική ουδετε-
ρότητα για ένα άτομο ορίζεται ως η κα-

τάσταση στην οποία δεν προτιμάει ούτε 
θερμότερο, ούτε ψυχρότερο περιβάλλον. 
Η θερμική ουδετερότητα αποτελεί ανα-
γκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση της 
θερμικής άνεσης. [16] 

Γενικά, για να υπάρχει θερμική άνεση 
πρέπει η θερμότητα που παράγεται 
από τον μεταβολισμό να χάνεται στο 
περιβάλλον, έτσι ώστε το ανθρώπινο 
σώμα να διατηρεί σταθερή εσωτε-

~feel / see / hear / breathe~

“Η θερμική άνεση σε υπαίθριο αστικό χώρο κρίνεται ιδιαιτέ-

ρως σημαντική, καθώς είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 

καθημερινότητας των ανθρώπων και επηρεάζει άμεσα την κα-

τοίκηση των χώρων αυτών.” [30]
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χώρο έχουν περισσότερες επιλογές, με 
κόστος όμως την αντιμετώπιση δια-
φόρων περιβαλλοντικών συνθηκών. 
Καθώς είναι συνήθως επιλογή τους να 
παραμείνουν στον εξωτερικό χώρο, 
έχουν μεγαλύτερες ανοχές ακόμα και 
σε καταστάσεις που για τον εσωτερικό 
χώρο θεωρούνται ακραίες. [30] 

Πέρα από τις μετρήσεις που γίνονται 
επί τόπου σε συνδυασμό με τα ερωτη-
ματολόγια που μοιράζονται, όλο και 
πιο συχνή είναι η χρήση του λεγόμενου 
CFD (Computational Fluid Dynamics) 
simulation-modeling, δηλαδή, της χρή-
σης γνώσεων μηχανικής και ρευστο-
δυναμικής σε υπολογιστικούς προσο-
μοιωτές. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη, 
ίσως, ακρίβεια των αποτελεσμάτων 
και η πιο άμεση πρόσβαση σε αυτά.

Για να μπορέσει να μετρηθεί και να 
γίνει πιο κατανοητή η έννοια της θερ-
μικής άνεσης, έχουν οριστεί οι ακόλου-
θοι δείκτες: 

μεσόσ αναμενόμενόσ θερμικόσ 
δεικτήσ (Predicted Mean Vote-PMV )

Ο δείκτης PMV αναπτύχθηκε το 1970 
από τον Fanger και βασίζεται στο αν-
θρώπινο θερμικό ισοζύγιο ενεργεια-
κής ισορροπίας. Είναι ένας από τους 
δείκτες για την αξιολόγηση της θερμι-
κής άνεσης με την πιο συχνή χρήση. [32] 
Υπολογίζει την μέση τιμή των ψήφων 
μιας μεγάλης ομάδας ατόμων. Μετριέ-
ται σε ύψος 1.1m με την εξής εξίσωση:
PMV = (0.303e-0.036M + 0.028)L
Όπου, PMV= δείκτης αναμενόμενης μέ-
σης αποδοχής, Μ= ρυθμός μεταβολισμού 
και L= το θερμικό φορτίο που προσδιο-
ρίζεται ως η διαφορά μεταξύ της εσωτε-
ρικής παραγωγής θερμότητας και της 
θερμικής απώλειας σε πραγματικό περι-
βάλλον, για ένα άτομο με άνετη θερμο-
κρασία δέρματος και εξατμιστική θερ-
μική απώλεια μέσω της εφίδρωσης σε 
πραγματικό επίπεδο δραστηριότητας

Ο δείκτης αυτός αφορά μια 7-βάθμια 
συνήθως κλίμακα με την εξής διαβάθ-
μιση: 
+3=πολλή ζέστη
+2=ζέστη
+1=λίγη ζέστη
0=ουδέτερο
-1=λίγο κρύο
-2=δροσιά
-3=κρύο
και εξαρτάται κυρίως από την μέση 
θερμοκρασία ακτινοβολίας, την τα-
χύτητα του ανέμου, την θερμοκρασία 
του ανέμου, την σχετική υγρασία, τον 

δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο 
οι φυσικές παράμετροι επηρεάζουν 
τις ψυχολογικές ή το αντίστροφο και 
κατά πόσο οι σχεδιαστικές διαδικασί-
ες επηρεάζουν την θερμική άνεση ή 
αντιστρόφως, κατά πόσο η θερμική 
δυσφορία μπορεί να επηρεάσει τις 
σχεδιαστικές αποφάσεις. [19]

Ένας ορισμός ιδιαίτερης προσοχής 
όσον αφορά την ψυχολογική παράμε-
τρο στις συνθήκες άνεσης είναι αυτός 
της προσαρμοστικότητας. Θεωρείται, 
πως όταν ο άνθρωπος έχει την δυνα-
τότητα της προσαρμογής και βελτίω-
σης των συνθηκών που βιώνει, τότε 
αυτό επιδρά θετικά στην ψυχολογία 
του και κατά συνέπεια στην άνεσή 
του. Είναι σημαντικό έστω να δίνεται η 
δυνατότητα της επιλογής. [19] Έχει απο-
δειχθεί πως οι άνθρωποι μπορούν και 
προσαρμόζονται στις όποιες συνθή-
κες, προκειμένου να διατηρήσουν την 
άνεσή τους στις διάφορες μικροκλιμα-
τικές αλλαγές των υπαίθριων χώρων. 
Το βασικό ερώτημα προς τους σχεδια-
στές, το οποίο δεν θα πρέπει να τους 
περιορίζει, αλλά να τους ενισχύει τις 
σχεδιαστικές δυνατότητες, είναι κατά 
πόσο μπορούν με τον σχεδιασμό τους 
να ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη του 
χρήστη για προσαρμογή στις αλλαγές 
αυτές. [19],[30] 

Η ικανοποίηση που έχει ένα άτομο με 
το θερμοκρασιακό περιβάλλον του 
χώρου στον οποίο βρίσκεται εξαρτά-
ται τόσο από τα στοιχεία του χώρου 

αυτού, όσο και από τις προσωπικές 
και αντικειμενικές παραμέτρους που 
φέρνει το ίδιο το άτομο στον χώρο. Το 
πρώτο επηρεάζει το δεύτερο, ενώ και 
αντιστρόφως, το δεύτερο μπορεί να 
επηρεάσει το πρώτο, κυρίως ως προς 
την αντίληψη του ατόμου πάνω στον 
χώρο αυτό. [19]

Σημαντικό κομμάτι της θερμικής άνε-
σης είναι οι μετρήσεις των παραμέ-
τρων με βάση τις οποίες αποφασίζεται 
ο σχεδιαστικός στόχος. Οι παραμέ-
τροι αφορούν: την θερμοκρασία του 
αέρα (T

air
_met, oC), την συνολική ηλια-

κή ακτινοβολία (Sol_met, W.m2), την 
ταχύτητα του ανέμου (V_met, m.s-1 
και την σχετική υγρασία (RH_met, %). 
Ταυτόχρονα, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψιν τα ατομικά χαρακτηριστικά 
(π.χ. φύλο και ηλικία) και η προσωπι-
κή έρευνα με συγκεκριμένα ερωτημα-
τολόγια.

Oι θερμικοί δείκτες που αναπτύχθη-
καν για τις εσωτερικές συνθήκες και 
την ανταπόκριση του ανθρώπου στα 
θερμικά ερεθίσματα, μπορούν να 
βρουν εφαρμογή και στο εξωτερικό 
περιβάλλον. Αυτό που αλλάζει είναι η 
αντιστοιχία μεταξύ της φυσιολογικής 
ανταπόκρισης και της θερμικής άνε-
σης. [28] Οι κλιματικοί παράγοντες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος επιφέρουν 
πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από 
αυτά που παρατηρούνται σε έναν 
ελεγχόμενο εσωτερικό χώρο. [15] Παρ’ 
όλα αυτά, οι άνθρωποι στον εξωτερικό 
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καθώς χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέ-
σματα για να προβλέψει το ποσοστό 
εκείνων που είναι δυσαρεστημένοι-α-
νικανοποίητοι από ένα θερμοκρασι-
ακό περιβάλλον. Άρα, θεωρείται και 
αυτός ο δείκτης ως ο καταλληλότερος, 
όπως περιγράφεται στο ISO 7730.

Το PPD αυξάνεται όσο ο PMV απομα-
κρύνεται από το 0 (μηδέν), (σχ. 2) με 
το οποίο και δεν ισούται ποτέ, αφού 
είναι σχεδόν αδύνατο να μην υπάρξει 
κανένας που να μην είναι δυσαρεστη-
μένος από τις επικρατούσες θερμο-
κρασίες. Ο PPD και ο PMV συνδέονται 
με την εξής σχέση:
PPD= 100 − 95ℯ − (0.03353PMV ⁴+ 0.2179PMV²)

φυσιόλόγική ισόδυναμή θερμόκρασια  
(physiological equivalent tempera-
ture-pet)

Περιγράφει την επίδραση που έχει το 
θερμικό περιβάλλον στο ανθρώπινο 
σώμα. Είναι ένας δείκτης που μετράει 
την αντικειμενική αίσθηση που επιφέ-
ρουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος 
και μετριέται σε βαθμούς Κελσίου 
(C). Επηρεάζεται άμεσα από την θερ-
μοκρασία του αέρα κι έτσι τα αποτε-
λέσματα, ειδικά τους θερινούς μήνες, 
δεν μπορούν να περιγράψουν τις ψή-
φους άνεσης. [31] Αν υποθέσουμε πως 
σε ένα περιβάλλον ο άνεμος και η ηλι-
ακή ακτινοβολία δεν επηρεάζουν την 
θερμοκρασία και το θερμικό ισοζύγιο 
του ανθρώπου παραμένει σε ισορρο-
πία, με την ενέργεια του μεταβολισμού 

στα 80 W και την θερμική αντίσταση 
από τον ρουχισμό περίπου στα 0.9 clo, 
τότε ο PET εκφράζει την αίσθηση αυ-
τής της θερμοκρασίας. [58]

Κατά τον υπολογισμό του δείκτη αυ-
τού ισχύουν οι εξής παραδοχές: η μέση 
θερμοκρασία ακτινοβολίας ισούται 
με την μέση θερμοκρασία του αέρα, 
η ταχύτητα του αέρα ορίζεται στα 0,1 
m/s και η πίεση υδρατμών του αέρα 
στα 12hPa (σχετική υγρασία=50% για 
θερμοκρασία αέρα=200C), σταθερή 
δραστηριότητα 80W και ένδυση που 
ισούται με 0,9clo. Τέλος, ο δείκτης 
αυτός, είναι ανεπηρέαστος από θερ-
μοφυσιολογικά χαρακτηριστικά και 
επιλογές που θα κάνει ο άνθρωπος για 
να αλλάξει τον μεταβολισμό του, απο-
δίδοντας, με τον τρόπο αυτό, αντικει-
μενικά στοιχεία, αλλά όχι τόσο κοντά 
στην πραγματικότητα. [28]

Θεωρείται από τους πιο κατάλληλους 
δείκτες για την αξιολόγηση της θερ-
μικής άνεσης στους υπαίθριους και 
ημι-υπαίθριους χώρους [40] και μπορεί 
να μετρηθεί με το πρόγραμμα Rayman.

πραγματική αισθήσή θερμότήτασ 
(Actual Sensation vote-asv)

Ο δείκτης αυτός μειώνεται όσο αυξά-
νεται η ταχύτητα του αέρα. Έχει σχε-
τικά μικρές μικροκλιματικές διαφορο-
ποιήσεις και αναδεικνύει το γεγονός 
ότι μόνο μια παράμετρος δεν είναι 
αρκετή για την αξιολόγηση των θερμι-

ρουχισμό και το είδος της δραστηριό-
τητας των ανθρώπων (μεταβολισμός). 
Θεωρείται ως η πιο κατάλληλη κλίμα-
κα όχι τόσο για την αξιολόγηση της 
άνεσης, αλλά για την αλλαγή της ψή-
φου. Κατά το καλοκαίρι, ο PMV δεν 
μπορεί να περιγράψει την άνεση του 
χρήστη, αλλά μπορεί να προβλέψει 
με αρκετή ακρίβεια την αύξηση ή την 
πτώση των ψήφων της άνεσης, τόσο 
κατά τον χειμώνα, όσο και κατά το κα-
λοκαίρι [31].

Σύμφωνα με το ISO 7730, ο δείκτης 
αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
για τιμές μεταξύ -2 και +2, μεταβολική 
παραγωγή θερμότητας (M") μεταξύ 46 
W/m2 και 232 W/m2, θερμική αντίσταση 
από τα ρούχα (I

cl
) μεταξύ 0 m2°C/W και 

0.310 m2°C/W, θερμοκρασία του αέρα 
στο περιβάλλον (t

a
) μεταξύ 10°C και 

30°C, μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας 
(t

r
) μεταξύ 10°C και 40°C και σχετική 

ταχύτητα του αέρα μεταξύ 0 m/s και 1 
m/s. [49] 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, πως 
πολλά στοιχεία που αφορούν, και 
αμφισβητούν κάποιες φορές τον 
δείκτη PMV, αφορούν τον εσωτερικό 
χώρο και δεν είναι γνωστό τι ακριβώς 
ισχύει στον εξωτερικό χώρο.

πρόβλεπόμενό πόσόστό ανικανόπόι-
ήτων (Percentage PEople dissatis-
fied-PPD)

Σχετίζεται με τον προηγούμενο δείκτη, 
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και DI (discomfort index) [41]

• ο δείκτης PET έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

πρόβλεψη και την αξιολόγηση της θερμικής άνε-

σης στους εξωτερικούς χώρους συγκριτικά με 

τους δείκτες SET και PMV. [58]

Στην εικόνα 33 φαίνεται το αποτέλε-
σμα του συνδυασμού των παραγό-
ντων που επηρεάζουν την θερμική 
άνεση (άνεμος, θερμοκρασία κλπ). 
Στο component Ladybug του plugin 
Grasshopper του παραμετρικού προ-
γράμματος Rhinoceros, εισήχθησαν 
τα απαραίτητα δεδομένα με σκοπό να 
φανεί ψηφιακά η επίδραση που έχουν 
οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν 
στην θερμική άνεση.

Επιπροσθέτως, έχουν γίνει διάφορες 
μελέτες που αφορούν τον συσχετισμό 
της θερμικής άνεσης με το χρώμα των 
γύρω αντικειμένων. Βασίζονται ουσια-
στικά στην ιδέα (hue-heat hypothesis) 

πως υπάρχει ψυχολογική διαφοροποί-
ηση μεταξύ «θερμών» (κίτρινο, κόκκι-
νο) και «ψυχρών» χρωμάτων (μπλε, 
πράσινο, μωβ). Τα χρώματα χαμηλής 
θερμοκρασίας δίνουν την αίσθηση της 
ζέστης και τα χρώματα υψηλής θερμο-
κρασίας αυτήν του κρύου. Παράλληλα, 
τα χρώματα σχετίζονται και με την 
ανάκλαση και απορρόφηση της ηλια-
κής ακτινοβολίας, κάτι που όμως δεν 
βρέθηκε σε κάποια έρευνα, μιας που οι 
περισσότερες αφορούν τον εσωτερικό 
χώρο. Παρ’ όλα αυτά, και ενώ τα απο-
τελέσματα υποστηρίζουν την άποψη 
αυτή, ότι δηλαδή τα χρώματα επηρε-
άζουν την θερμική άνεση, η διαφορά 
δεν είναι τόσο μεγάλη (0,4°C) για να 
ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασμό, ενώ 
ίσως σε μεγάλες κλίμακες τα αποτελέ-
σματα να είναι πιο εμφανή. [50], [51]

Τέλος, έρευνες υπάρχουν σχετικά με 
την επίδραση της μυρωδιάς και του 
θορύβου στα επίπεδα της θερμικής 
άνεσης, ενώ δεν έχει βρεθεί κάποια ση-
μαντική συσχέτιση. [52], [53]

κών συνθηκών.

παγκόσμιόσ θερμικόσ δεικτήσ 
κλιματόσ (universal thermal climate 
index-utci)

Υπολογίζει την θερμική άνεση με 
βάση τα μοντέλα ανθρώπινης θερμι-
κής ισορροπίας. Αξιολογεί, δηλαδή, 
την αντίδραση του ανθρώπου στο 
υπαίθριο θερμοκρασιακό περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψιν την υπερβολική 
ζέστη και το υπερβολικό κρύο. Σκοπός 
του είναι να μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλες τις εποχές και κλίματα. [69] Παρ’ 
όλα αυτά, οι εφαρμογές του έχουν 
αποδείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. [70]

υπαιθρια τυπική απότελεσματική 
θερμόκρασια (Outdoor standard ef-
fective temperature-OutSet)

Πρόκειται για έναν δείκτη που αφορά 
αποκλειστικά το εξωτερικό περιβάλ-
λον. Επηρεάζεται άμεσα από την ηλια-
κή ακτινοβολία, για αυτό και παρουσι-
άζεται αρκετά ασταθής και δεν μπορεί 
να θεωρηθεί αξιόπιστος για την περι-
γραφή της ανοχής του χρήστη στις κλι-
ματικές συνθήκες. [31]

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν οι εξής 
παρατηρήσεις, που αφορούν την συσχέτιση 
των δεικτών μεταξύ τους:

• παράγοντες όπως η ηλικία, η μάζα του σώμα-

τος και το ύψος θεωρούνται αμελητέες και δεν 

μπορούν να ληφθούν υπόψιν κατά τις μετρήσεις 

του PMV και PET. [36]

• οι θερμικοί δείκτες είναι κατά βάση κάποια 

μοντέλα που προσποιούνται την ανθρώπινη θερ-

μική αντίληψη και χρησιμοποιούνται ευρέως ως 

υποδείξεις των κλιματικών συνθηκών, βοηθώ-

ντας, έτσι, στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας, 

στον σχεδιασμό υπαίθριων αστικών χώρων και 

στην επιλογή κατάλληλων για την κατασκευή 

τους υλικών, μέσω του υπολογισμού της επί-

δρασης τους φαινομένου της αστικής θερμικής 

νησίδας, αλλά και για την εξυπηρέτηση του του-

ρισμού και την πρόβλεψη βιομετεωρολογικών 

καταστάσεων. [41]

• είναι δύσκολη η ακριβής πρόβλεψη και μέ-

τρηση της εξωτερικής θερμικής άνεσης, καθώς 

εξαρτάται από μικροκλιματικές παραμέτρους 

και την προσωπική εμπειρία του καθενός [48]

• δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλοι οι 

δείκτες σε όλες τις κλιματικές ζώνες, λόγω του 

ότι η προσαρμοστικότητα και οι ψυχολογικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν πολλές φορές τα 

αποτελέσματα δεν μετριώνται από όλους τους 

δείκτες το ίδιο [41]

• η αποτελεσματικότητα του δείκτη ASV είναι 

αρκετά καλή και οφείλεται κυρίως στο ότι πρό-

κειται για έναν εμπειρικό δείκτη, ενώ η χαμηλή 

αποτελεσματικότητα του δείκτη UTCI οφείλε-

ται ίσως στα κλιματικά δεδομένα στα οποία 

βασίζεται [41]

• συχνά προτιμάται η χρήση των δεικτών PET 

και UTCI, εξαιτίας της φύσης τους ως θερμοφυ-

σιολογικοί δείκτες. Λαμβάνουν, δηλαδή, υπόψιν 

την αλληλεπίδραση του ανθρωπίνου σώματος 

με το περιβάλλον του και επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία διαφορετικών 

συνθηκών, αν και ακριβώς εξαιτίας αυτής τους 

της εμπειρικής φύσης είναι και πιο δύσκολο να 

υπολογιστούν, συγκριτικά με τους δείκτες ASV 

εικόνα 33
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την βοήθεια ενός ντεσιμπελόμετρου.

A.3.iii ΟΠΤΊΚΗ ΑΝΕΣΗ 

Η αντιμετώπιση της οπτικής άνεσης 
δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέα, 
καθώς μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 
επηρεάσει την εμπειρία του ανθρώπου 
με το περιβάλλον του (στην προκειμέ-
νη, με το εξωτερικό περιβάλλον και 
χώρο). Θεωρείται μια ποιοτική παρά-
μετρος που προκύπτει από τον σχεδι-
ασμό ενός υπαίθριου χώρου, αξιοποι-
ώντας το ηλιακό φως, ενώ κατά την 
διάρκεια της νύχτας, η οπτική άνεση 
παρέχεται από τον τεχνητό φωτισμό. 
[20] Ο υπολογισμός της δεν είναι εύκο-
λος, μιας και βασίζεται στην υποκειμε-
νικότητα, για αυτό και συσχετίζονται 
οι προτιμήσεις με κάποια φυσικά μεγέ-
θη, ώστε να βγει ένα συμπέρασμα. [65]

Θα μπορούσε κανείς να πει πως ακόμα 
και ένας καλοσχεδιασμένος αστικός 
εξοπλισμός σε μια πόλη, αυξάνει την 
οπτική άνεση. Ο χρήστης έχει καλύτε-
ρη ψυχολογία όταν βρίσκεται σε ένα 
περιβάλλον προσεγμένο, από αισθητι-
κή άποψη, αλλά και από άποψη φωτι-
σμού. Δηλαδή, ένας χώρος σκοτεινός 
ή πάρα πολύ φωτεινός, δημιουργεί αι-
σθήματα οπτικής δυσφορίας και ωθεί 
τον άνθρωπο προς αναζήτηση καλύτε-
ρων συνθηκών. Ο σχεδιαστής θα πρέ-
πει, ακόμη και στον υπαίθριο χώρο, 
να δίνει προσοχή στις αντιθέσεις, στα 
επίπεδα φωτισμού, στην λαμπρότητα 
των πηγών, στην φωτεινότητα των 

επιφανειών, στην φασματική αίσθηση 
των πηγών και την χρωματική απόδο-
ση. Ιδιαίτερα, στον εξωτερικό χώρο, 
σημαντικό είναι το πρόβλημα της θάμ-
βωσης. Παρ’ όλο που στον εξωτερικό 
χώρο, μπορεί να είναι μειωμένα τα επί-
πεδα (δεν χρειάζεται η ίδια ποσότητα 
φωτισμού π.χ. για διάβασμα), χρειάζο-
νται, όμως, ικανά επίπεδα φωτισμού 
για την αναγνώριση προσώπων, αντι-
κειμένων κ.α. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα RUROS 
(Rediscovering the Urban Realm and 
Open Spaces), “για την εξασφάλιση 
οπτικής άνεσης, πρέπει να παρέχονται 
μέσα στο χώρο επαρκείς στάθμες φωτι-
σμού, που μετρώνται σε lux, ενώ πρέπει 
να αποτρέπεται η αίσθηση «θάμβωσης». 
Ειδικότερα, θάμβωση που προκαλεί είτε 
οπτική όχληση είτε παρεμπόδιση της 
όρασης προκύπτει όταν το οπτικό πε-
δίο περιλαμβάνει είτε πολύ υψηλές τιμές 
φωτεινότητας (cd.m-2), ή μεγάλες αντι-
θέσεις φωτεινότητας.” [20]

Όπως προαναφέρθηκε, τα επίπεδα 
φωτισμού και οι αντιθέσεις φωτεινό-
τητας παίζουν διαφορετικό ρόλο και 
έχουν διαφορετική σημασία στον εξω-
τερικό χώρο από ότι στον εσωτερικό. 
Στον πρώτο, ο σχεδιασμός προκύπτει 
από εμπειρικές σχέσεις μεταξύ των με-
τρήσιμων παραμέτρων (π.χ. στάθμη 
φωτισμού και αντιδράσεις των χρη-
στών).

Η φωτεινή εμφάνιση του χώρου ορί-

A.3.ii ΑΚΟΥΣΤΊΚΗ ΑΝΕΣΗ 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 
ενότητα, το πρόβλημα της ηχορύπαν-
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
άνεση, αλλά και την υγεία των αν-
θρώπων, στις πόλεις και τον εσωτε-
ρικό χώρο. Η ακουστική άνεση στον 
εσωτερικό χώρο είναι αρκετά εύκολο 
να προβλεφθεί και να ελεγχθεί. Κάτι 
τέτοιο, δυστυχώς, είναι αρκετά πιο 
δύσκολο στον υπαίθριο χώρο, καθώς 
οι θόρυβοι, θεμιτοί (ήχοι πουλιών, ομι-
λίες κ.α.) ή αθέμιτοι (κόρνες αυτοκινή-
των, καβγάδες κ.α.) είναι ανεξέλεγκτοι 
και συνήθως απρόβλεπτοι. Είναι όμως 
ιδιαιτέρως σημαντική άνεση για να 
εξασφαλισθεί η καλύτερη συνεννόηση 
και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώ-
πων, ειδικά εκείνων που αναμένουν 
(π.χ. σε μια στάση), καθώς και για την 

ψυχική τους υγεία. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται, λοιπόν, 
υπόψιν τα χαρακτηριστικά της κάθε 
ηχητικής πηγής, η ακουστική επίδρα-
ση του χώρου, οι κοινωνικές, πολιτι-
σμικές και άλλες παράμετροι. [45] Οι 
ήχοι σε έναν ανοιχτό χώρο μπορούν 
να οριστούν ως βασικές νότες, σήμα-
τα-προβάλλοντες ήχους και ήχους-ο-
ρόσημα. Τα όρια και τα στοιχεία του 
τοπίου μπορεί να προκαλέσουν αντή-
χηση σε έναν ανοιχτό αστικό χώρο, 
κάτι που επηρεάζει την ακουστική 
άνεση. Πέραν της αντήχησης, το μοτί-
βο ανάκλασης και το ηχόγραμμα πρέ-
πει να ελεγχθούν για τυχόν ακουστικά 
ελαττώματα (ηχώ, εστιακό φαινόμε-
νο). Φυσικά, ρόλο παίζουν και τα κοι-
νωνικά χαρακτηριστικά των χρηστών 
(φύλλο, ηλικιακή ομάδα, τόπος κατοι-
κίας, προηγούμενη ακουστική εμπει-
ρία, ακουστικό περιβάλλον στο σπίτι 
και στο χώρο εργασίας, γενικό κοινω-
νικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο). Τέ-
λος, δεν θα πρέπει να αμελείται η αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ της ακουστικής 
άνεσης και της θερμικής και οπτικής 
άνεσης. [20] Δηλαδή, αν κάποια από αυ-
τές ικανοποιείται σε μεγάλο βαθμό, 
τότε ίσως και να ελαττώνονται οι άλ-
λες ενοχλήσεις.

Σήμερα, προτείνονται δύο όρια θορύ-
βου. 65-70dB[A], θεωρείται μια υπο-
φερτή στάθμη για τους περισσοτέρους 
και 55-60dB[A] μια σαφώς απ0δεκτή 
στάθμη, τα οποία και μετριώνται με 

Αναδρόμή στήν μελετή τήσ θερμικήσ ανεσήσ 
[64]

• μέσα 19ου αι: πρώτες έρευνες για την θερμική 

άνεση στον εσωτερικό χώρο με σημείο εκκίνη-

σης την αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού πε-

ριβάλλοντος και του θερμορυθμιστικού συστή-

ματος του ανθρωπίνου σώματος

• σε δεύτερη φάση: αναγνωρίζεται πως οι υπο-

κειμενικές μεταβλητές επηρεάζουν την αίσθηση 

της θερμικής άνεσης σε ένα περιβάλλον

• η τρίτη φάση των ερευνών κινήθηκε με βάση 

τις εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες, μελε-

τώντας τις μεταβολές στην αντίληψη και την 

συμπεριφορά ενός υποκειμένου για την θερμική 

άνεση, σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας
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Α.3 άνεση στον υπαίθριο αστικό χώρο

ζεται ως Πραγματική Αίσθηση Φωτει-
νότητας (LSV-Luminous Sensation Vote), 
και αξιολογείται σε 5-βάθμια κλίμακα, 
οι συνθήκες ηλιασμού, αξιολογούνται 
σε 3-βάθμια κλίμακα, ενώ σημασία δί-
νεται και στην θάμβωση από τις γύρω 
επιφάνειες για να προκύψει το κοινά 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Στόχος είναι 
οι τιμές LSV να βρίσκονται μεταξύ 0.5 
και 1.

Σημασία θα πρέπει να δίνεται κατά 
την σχεδιαστική διαδικασία στο πε-
δίο όρασης το οποίο έχει αρκετές 
αντιθέσεις κοντά στην διεύθυνση του 
ορίζοντα (εκεί που γίνονται, δηλαδή, 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες) έτσι 
ώστε να διατηρείται η οπτική άνεση. 
Άρα, οι σκιαζόμενες επιφάνειες και 
η θέα του ουρανού είναι έννοιες που 
θα πρέπει να μετρώνται (συνήθως με 
στερεογραφικές προβολές και ηλιακά 
διαγράμματα) [20]
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Α.4

δεν είναι τυχαία, αλλά προτιμάται ένα 
σημείο «όμορφο», «προσεγμένο» και 
φυσικά προστατευμένο από τις καιρι-
κές συνθήκες, μια επιλογή που εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την σχεδι-
αστική ευστοχία. 

Η πόλη είναι μια συνθήκη ατομική ή 
και συλλογική. Ο περιπατητής, ειδικό-
τερα στις δυτικές κοινωνίες, επιλέγει 
τον αστικό χώρο για δραστηριότητες 
αναψυχής και κοινωνικοποίησης, σε 
αντίθεση με τις πόλεις των οικονομικά 
αναπτυσσόμενων χωρών, όπου ο δη-
μόσιος χώρος μπορεί να καταληφθεί 
για την ικανοποίηση αναγκών π.χ. από 
μικροπωλητές. [22] 

οποιασδήποτε φύσεως (για ξεκού-
ραση, συνάντηση με κάποιον κ.λ.π.). 
Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Jan Gehl, 
υπάρχουν δύο είδη δραστηριοτήτων 
στην πόλη: δραστηριότητες εν κινήσει 
και δραστηριότητες εν στάσει. [22] Θα 
μπορούσαμε να πούμε πως οι πρώτες 

Όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος της 
παρούσας εργασίας, ‘‘stop . enjoy’’, η 
στάση και η παραμονή σε έναν χώρο 
ιδανικά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
από συνθήκες ευχαρίστησης και όχι 
δυσφορίας, όπως συχνά συμβαίνει, ει-
δικά στις μεγαλουπόλεις. Για να είναι 
μία πόλη φιλική και προσπελάσιμη 
από όλους, θα πρέπει να δίνει σημασία 
στην προσφορά ενός περιβάλλοντος 
που καλεί τον κάτοικο να περπατήσει 
και να ζήσει την πόλη με όλες του τις 
αισθήσεις, να προσέξει τις λεπτομέρει-
ες και τις διαδρομές της. [45] 

Μια πόλη θα πρέπει παράλληλα να πα-
ρέχει και κατάλληλα σημεία για στάση 

αφορούν κυρίως τον ελεύθερο αστικό 
υπαίθριο χώρο (π.χ. πάρκα, πλατείες, 
πεζοδρόμια), ενώ οι δεύτερες αφο-
ρούν κυρίως τον αστικό εξοπλισμό και 
ακόμα περισσότερο αυτόν που αφορά 
αυτού καθ’ αυτού την έννοια της στά-
σης π.χ. παγκάκι, στάση λεωφορείου.

Ακόμη και ένας όχι και τόσο σωστά 
σχεδιασμένος αστικός χώρος, ανα-
γκαστικά δημιουργεί ακμές και σημεία 
πιο εύκολα επιλέξιμα για στάση. Τα 
σημεία αυτά είναι που πρέπει ενδεχο-
μένως και να μελετηθούν από τον εκά-
στοτε πολεοδομικό ερευνητή και σχε-
διαστή για την βελτιστοποίησή τους. 
Οι ακμές των υπαρχόντων κτιρίων, 

καθώς και τα παγκάκια, ενδείκνυνται 
για αυθόρμητη, ολιγόχρονη παραμονή 
για ξεκούραση ή για παραμονή για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα, για συζή-
τηση, παρατήρηση κ.α. Η επιλογή της 
μακρόχρονης παραμονής και χρήσης 
του αστικού χώρου και εξοπλισμού, 

“Η ζωή στην πόλη είναι μια διαδικασία που τροφοδοτείται συνεχώς 

από μόνη της. Οι άνθρωποι έρχονται εκεί που υπάρχουν άνθρωποι.” 
[22]

ορ. αναμονή [54]

1. το να περιμένει κανείς κάποιον ή κάτι

2. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κανείς περιμένει

3. καθένα από τα καταληκτικά σημεία των καλωδίων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οι-

κοδομών που μένει ακάλυπτο μέχρι να τοποθετηθούν οι πρίζες.

ορ. στάση [54]

1. η συγκεκριμένη θέση του σώματος ή μέλους του, το να στέκεται κανείς με συγκεκριμένο τρόπο

2. το να σταθεί, να σταματήσει κανείς προσωρινά το δρομολόγιό του

3. το να σταθεί για λίγο το όχημα κάπου, χωρίς να βγει ο οδηγός του, κυρίως για να επιβιβαστεί ή να 

αποβιβαστεί κάποιος

4. ο τόπος στον οποίο σταματά διερχόμενο λεωφορείο, τρόλεϊ ή μετρό, για να επιβιβαστούν ή να 

αποβιβαστούν επιβάτες

5. η διακοπή, η παύση

6. ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κανείς, κυρίως αντιμετωπίζοντας κάτι/κάποιον

7. η εξέγερση, η ανταρσία, κυρίως στον στρατό
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Α.5 αστικός εξοπλισμός

δειγμα, ένα παγκάκι που προσφέρει 
προστασία και άνεση, σε συνδυασμό 
με έναν καλαίσθητο σχεδιασμό, προ-
διαθέτουν ενδεχομένως τον μελλο-
ντικό χρήστη να το χρησιμοποιήσει 
για να ξεκουραστεί, να ξαποστάσει 
ή και να συναντηθεί με άλλους χρή-
στες-κατοίκους. Έτσι, η πόλη τείνει να 
αποκτήσει πραγματικά ζωντανούς και 
λειτουργικούς υπαίθριους χώρους και 

Ο αστικός εξοπλισμός μπορεί να αφο-
ρά τον φωτισμό, τις στάσεις και τις 
εισόδους σταθμών, τις προθήκες, τα 
παγκάκια, τις διαφημιστικές πινακίδες 
και επιγραφές, τους κάδους απορριμ-
μάτων, τους τηλεφωνικούς θαλάμους, 
τις τουαλέτες, τα ταχυδρομικά κουτιά 
και τα εμπόδια των αυτοκινήτων. [23]

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενως, 
‘‘ένας αντικειμενικά καλοσχεδιασμέ-
νος αστικός εξοπλισμός συμβάλλει 
στην οπτική άνεση του χρήστη του 
δημόσιου αστικού χώρου’’ και τον 
καλεί να εξερευνήσει και να περιπλα-
νηθεί στην πόλη που άλλοτε φάνταζε 
«παγωμένη» και απρόσιτη. Για παρά-

εξοπλισμούς, αφού όσο περισσότεροι 
χρησιμοποιούν έναν χώρο-αντικείμε-
νο, τόσο περισσότερους «καλούν» να 
ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν. 
[22] Ένας καλά τοποθετημένος και σχε-
διασμένος αστικός εξοπλισμός παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην αισθητική του 
δρόμου, της πόλης κ.λ.π. Για παρά-
δειγμα, με έμφαση στην ομοιογένεια 
στους κάδους απορριμμάτων, μπορεί 
να επιτευχθεί η ενοποίηση των δρό-
μων σε ένα δίκτυο, αλλά και η αισθη-
τική σύνδεση μεταξύ των κτιρίων και 
του δρόμου. [45]

Χάρη στον σωστό σχεδιασμό, ο αστι-
κός εξοπλισμός μπορεί να είναι ελκυ-

στικός, ανθεκτικός και να αποτελέσει 
ένα στοιχείο κοινωνικοποίησης μέσα 
στην πόλη. Το σημαντικότερο ίσως 
όσον αφορά την χρήση οικολογικών 
και φιλικών προς το περιβάλλον υλι-
κών, είναι η αποφυγή της συντήρησης 
του αστικού εξοπλισμού και άρα να 
επωφεληθεί η πολιτεία από τα κόστη 
αυτά. Δεν θα πρέπει να είναι αμελητέ-
ος, όμως, και ο εκπαιδευτικός τους ρό-

“Η δυνατότητα να ακούς και να μιλάς είναι σημαντικό προτέρημα για το δημόσιο αστικό χώρο, 

παρ’ όλο που αυτά τα προτερήματα βαθμιαία υπεχώρησαν καθώς το επίπεδο θορύβου από τα αυ-

τοκίνητα αυξήθηκε μέσα στις πόλεις. Τόσο η δυνατότητα να συζητήσεις όσο και το άκουσμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι σημαντικές αρετές. Όχι μόνο οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας 

μεταξύ των ανθρώπων έχει καταστεί άσκοπη, αλλά ο υπερβολικός θόρυβος καταντά ένας συνεχής 

στρεσογόνος παράγοντας. Σε αυτές τις τόσο θορυβώδεις πόλεις, τα πάρκα, οι δρόμοι χωρίς αυτοκί-

νητα και οι πλατείες είναι οι χώροι όπου ακόμη μπορείς να ακουστείς.” [22] 

“Οι αστικοί υπαίθριοι χώροι αποτελούν σημαντικό μέρος του αστικού τοπίου. Είτε σχεδιασμένοι 

από την αρχή μαζί με τα κτίρια είτε επακόλουθα προϊόντα της εξέλιξης του κτισμένου περιβάλλο-

ντος, αυτοί προσφέρουν τη σκηνή όπου συμβαίνουν τα δρώμενα της κοινωνικής ζωής της πόλης. 

Στην ανάπτυξη αυτής της κοινωνικής δράσης είναι απαραίτητη η συνδρομή πληθώρας μικροαντικει-

μένων που προσαρμοσμένα στις ανθρώπινες ανάγκες και τις κλιματικές συνθήκες, εξοπλίζουν, ορ-

γανώνουν και χαρακτηρίζουν τους αστικούς υπαίθριους χώρους. Φωτιστικά, καθιστικά, στάσεις λε-

ωφορείων, περίπτερα, κιόσκια, πάγκοι πωλητών, ταχυδρομικά κουτιά, καλάθια αχρήστων, κάδοι 

απορριμάτων, πυροσβεστικοί κρουνοί, στέγαστρα, στηθαία, φράκτες, σήματα, επιγραφές, τηλε-

φωνικοί θάλαμοι, βρύσες, ρολόγια, γλυπτά, αυτόματοι πωλητές κ.α. συγκροτούν στην αλληλοπαρά-

θεσή τους ένα σύστημα «αντικειμένων», ένα σύστημα αρχιτεκτονικής, που ζωντανεύει τους αστι-

κούς υπαίθριους χώρους, κάνοντάς τους κατοικήσιμους. Ορισμένα «αντικείμενα» είναι απαραίτητα 

για την ομαλή λειτουργία των αστικών υπαίθριων χώρων, έχουν προκαθορισμένη θέση στον αστικό 

ιστό και ικανοποιούν εξειδικευμένες λειτουργικές ανάγκες του. Φωτιστικά και σήματα τροχαίας, 

πυροσβεστικοί κρουνοί, προστατευτικά στηθαία έχουν την καθορισμένη από την χρήση τους υπο-

χρεωτική θέση. Ο ορθός σχεδιασμός τους, όμως, απαιτεί ποιότητα αισθητικής και οργανική ένταξή 

τους στο συνολικό χαρακτήρα του αστικού υπαίθριου χώρου. Χρειάζονται τόποι ξεκούρασης και 

καθιστικά, φωτιστικά με κλίμακα και φωτισμό φιλικό προς τον πεζό (διαφορετικά από εκείνα των 

αυτοκινητοδρόμων), σημεία παροχής πόσιμου νερού. Επιπλέον: κατακόρυφα στοιχεία περιορισμού 

κυκλοφορίας οχημάτων, ιστοί για σημαίες, λάβαρα και εορταστικό διάκοσμο, υποδοχές για σταθ-

μευμένα ποδήλατα, τηλεφωνικοί θάλαμοι, στέγαστρα αναμονής λεωφορείων, τραμ, περίπτερα κ.α. 

Οι επιγραφές, τα σήματα και οι επιφάνειες των κτιρίων όπου αναρτώνται υποβάλλουν ένα πεδίο 

για την οργάνωση δημιουργικών αντιληπτικών αντιθέσεων. Καθώς οι άνθρωποι κινούνται-στέκο-

νται-κάθονται-σηκώνονται-κινούνται στους αστικούς υπαίθριους χώρους, ολοκληρώνοντας σειρές 

διαφόρων δράσεων και αντιδράσεων, τα ‘αντικείμενα’ προσφέρουν τα σταθερά στοιχεία αναφοράς 

που οργανώνουν και εμπλουτίζουν αυτές τις δράσεις. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα «αντικειμένων» 

οφείλει πρώτα και κύρια να εξυπηρετεί και να ευχαριστεί τον πολίτη. Να ικανοποιεί ποιοτικές στα-

θερές σχεδιασμού και οργάνωσης, ώστε η κλίμακα, τα υλικά, οι μορφές, τα χρώματα και οι θέσεις 

των διαφόρων «αντικειμένων» να συσχετίζονται μεταξύ τους και με τον ευρύτερο χαρακτήρα του 

αστικού υπαίθριου χώρου, δίχως να χάνει το κάθε «αντικείμενο» την ταυτότητά του.” [21]

“Τα έπιπλα της πόλης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις συναντήσεις στον αστικό χώρο. Μα-

κριά, ίσια παγκάκια όπου οι άνθρωποι κάθονται δίπλα-δίπλα ταιριάζουν στη διατήρηση μιας ικα-

νής απόστασης μεταξύ ανθρώπων. Αν και τα παγκάκια είναι καλά για τη διατήρηση του ιδιωτικού 

χώρου και αυτής της απόστασης, δεν προσφέρονται για την επικοινωνία. Μια πολύ καλύτερη λύση 

είναι ο συνδυασμός των πάγκων με τρόπο που να ενθαρρύνει την κουβεντούλα. Τα παγκάκια τοπο-

θετούνται σε αρκετά αμβλεία γωνία ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να είναι 

παρέα ή μόνοι τους, δίνοντάς τους την επιλογή της επικοινωνίας.” [22]
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ως προς το ύψος του φωτιστικού και 
την ένταση του φωτισμού, ανάλογα 
με τις ανάγκες, παραμένοντας στα 
πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου.

Στασή λεωφόρειόυ

Μια στάση λεωφορείου είναι απαραί-
τητη για ένα πετυχημένο σύστημα 
μεταφορών. Συνήθως αφορούν ένα 
συγκεκριμένο σχήμα, με ελάχιστες δι-
αφοροποιήσεις ανά περιοχή και ανά-
γκη, ενώ από τα βασικότερα στοιχεία 
τους είναι η προφύλαξη από φαινόμε-
να βανδαλισμού και η όσο το δυνατόν 
λιγότερη ανάγκη για συντήρηση. 

Τελευταία, διερευνάται και ο βιοκλιμα-
τικός τους χαρακτήρας, ο οποίος και 
αναλύεται περισσότερο στο κεφάλαιο 
Β.2

Παγκακια

Κανείς ίσως να σκέφτεται τα παγκάκια 
ως τον βασικότερο αστικό εξοπλισμό.  
Και αυτό δεν είναι άτοπο, μιας και απο-
τελούν από πάντα τόπο ξεκούρασης 
και συνάντησης για τους περιπατητές 
μιας πόλης. 

Για να είναι πιο εύχρηστα και να μην 
οδηγηθούν στην αχρήστευση και στην 
φθορά θα πρέπει να έχει μελετηθεί η 
θέση τους, ανάλογα και με την επισκε-
ψιμότητα της γενικότερης τοποθεσίας 
τους π.χ. πάρκο. Δεδομένο πως μέσα 
στον αστικό ιστό δίνονται πολλές φο-
ρές οι ευκαιρίες για παρόμοια χρήση 
π.χ. στα σκαλιά ενός κτιρίου, θα πρέ-
πει να εξετάζεται περισσότερο ο σχε-
διασμός στο κάθισμα αυτό (να προ-
σφέρει κάτι παραπάνω από τα ήδη 
υπάρχοντα μέρη για στάση και ξεκού-
ραση), αν είναι πραγματικά αναγκαία 
η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο 
σημείο, καθώς και η ποσότητα και το 
είδος. 

Πλέον, συχνός είναι ο συνδυασμός του 
πράσινου στοιχείο με ένα παγκάκι. 
Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται και 

λος όσον αφορά την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση χρησιμοποιώντας 
τέτοια υλικά στους δημόσιους χώ-
ρους. [37]

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα 
παραδείγματα βιοκλιματικού αστικού 
εξοπλισμού:

Φωτιστικα

Σημαντικό στοιχείο για την συνέχιση 
της ζωής στις πόλεις και τις βραδινές 
ώρες, είναι αυτό του φωτισμού. Δίνει 
την δυνατότητα κοινωνικοποίησης, 
αναδεικνύοντας την ανθρώπινη εμπει-
ρία και δίνοντας ταυτότητα στους χώ-
ρους. [55]

Η ανάγκη φωτισμού ξεκινάει λίγο πριν 
την δύση του ηλίου, όπου τα επίπεδα 

ορατότητας χαμηλώνουν. Ο κατάλ-
ληλος φωτισμός μπορεί να τονίσει ή 
και να κρύψει στοιχεία του εξωτερι-
κού χώρου, να δημιουργήσει ζώνες 
με περισσότερη ασφάλεια και να εν-
θαρρύνει δραστηριότητες. Βοηθάει 
στον προσανατολισμό, στον τονισμό 
κάποιων σημείων με ιστορική σημα-
σία και στην δημιουργία πολλές φο-
ρές δραματικών-συναισθηματικών 
σκηνικών. Συνήθως χρησιμοποιείται 
σε ανοιχτούς χώρους π.χ. σε πλατείες, 
πάρκα και πεζοδρόμια, στις συνήθεις 
διαδρομές που ακολουθεί κάποιος 
περπατώντας ή και οδηγώντας, στα 
σημεία στάσης και διαμονής, σε εισό-
δους, ταμπέλες-σημάνσεις, σημεία γε-
νικότερου ενδιαφέροντος κ.α.

Ο αστικός αυτός εξοπλισμός μπορεί να 
αφορά τους κλασικούς φανοστάτες 
ή πιο μοντέρνο σχεδιασμό, συνήθως 
με την χρήση λάμπας LED. Πάντοτε, 
όμως, θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
διασφάλιση των εξής: διατήρηση της 
ταυτότητας της πόλης, αισθητική, 
οπτική άνεση, ασφάλεια, υγεία, ενέρ-
γεια και σεβασμός στο περιβάλλον. [65]

Τα επίπεδα και η θερμοκρασία του 
φωτισμού πρέπει να είναι αρκετά συ-
γκεκριμένα, διασφαλίζοντας τα παρα-
πάνω. Όμως, πρέπει να δίνεται προ-
σοχή και στον υπερβολικό φωτισμό, 
ο οποίος και μπορεί τελικά να δημι-
ουργήσει προβλήματα ισάξια με αυτά 
του ελλιπούς φωτισμού. [57] Μπορούν, 
όμως, να υπάρξουν διαφοροποιήσεις 



48 θεωρητικό μέρος θεωρητικό μέρος

Α.5 αστικός εξοπλισμός αστικός εξοπλισμός

49 

Α.5

ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στο αν-
θρώπινο σώμα και μειώνουν τα ηλια-
κά κέρδη των γύρω επιφανειών. [59]

Μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ιδιαίτε-
ρης σχεδιαστικής ευφυΐας, αναβαθμί-
ζοντας οπτικά και ποιοτικά έναν χώρο. 
Ιδανικά, θα πρέπει να τοποθετούνται 
διαφορετικού τύπου σκίαστρα και δια-
φορετικών επιπέδων σκιάσεις σε έναν 
χώρο, δίνοντας στους χρήστες την επι-
λογή για την συνθήκη που ανταποκρί-
νεται καλύτερα στις θερμοκρασιακές 
τους απαιτήσεις, αλλά και να δίνεται 
προσοχή στην ποσότητα της σκίασης 
που παρέχεται, καθώς ανεπαρκής ή 
και υπερβολική σκίαση ενός χώρου 
μπορούν να μειώσουν τις περιόδους 
θερμικής άνεσης και άρα, να μειώσουν 
τις ώρες που ένας χρήστης τον χρησι-
μοποιεί. [60]

θεσεισ σταθμευσήσ πόδήλατων

Το ποδήλατο και η χρήση αυτού απο-

τελούν βιοκλιματική πρακτική που θα 
έπρεπε να είναι βασική για την βιωσι-
μότητα μιας πόλης. Βασικό πρόβλη-
μα, όμως, και ίσως δικαιολογία από 
πλευρά των χρηστών, είναι η απουσία 
επαρκούς χώρου και θέσεων στάθμευ-
σης. 

Με έναν «έξυπνο» σχεδιασμό, μπορεί 
και αυτό το στοιχείο να προσδώσει θε-
τικά στοιχεία στην εικόνα μιας πόλης 
και να ενθαρρύνει τους χρήστες αυτού 
του καθαρά οικολογικού μέσου μετα-
φοράς.

η οπτική άνεση του χρήστη, αλλά και 
η μικροκλιματική θερμική άνεση, ένα 
κριτήριο που, όπως ήδη έχει αναλυθεί, 
είναι όλο και πιο σημαντικό όσον αφο-
ρά έναν τέτοιου είδους σχεδιασμό.

καδόι απόρριμματων

Ένα στοιχείο που, ενώ συνήθως γίνε-
ται αντιληπτό κατά την απουσία του, 
είναι απολύτως απαραίτητο για την 
καλύτερη και ομορφότερη λειτουρ-
γία μιας πόλης. Όλο και περισσότερο, 
δίπλα στους κάδους απορριμμάτων  
υπάρχουν και κάδοι ανακύκλωσης, 
ένα ιδιαίτερα βιοκλιματικό χαρακτηρι-
στικό και η ενέργεια της οποίας ενθαρ-

ρύνεται μέσω της τοποθέτησής τους, 
ενώ όλο και πιο συχνή είναι πλέον η 
χρήση υπόγειων κάδων.

Δεν είναι απαραίτητο αυτός ο εξοπλι-
σμός να είναι «άχαρος» και με έλλειψη 
αισθητικής, αφού αρκετά παραδείγ-
ματα αποδεικνύουν το αντίθετο.

Σκιαστρα

Είναι ένας εξ’ ορισμού βιοκλιματικός 
αστικός εξοπλισμός, μιας που η σκία-
ση και η ανάγκη αυτής είναι καίρια για 
την άνεση, την προστασία και την πιο 
ενεργή δραστηριότητα στον υπαίθριο 
χώρο. Τα σκίαστρα αποτρέπουν την 



σχεδιαστική πρό ταση

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σχεδιαστική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε  με σκοπό την εξέταση μιας βιοκλιματικής στάσης 
λεωφορείου από όλες τις δυνατές πλευρές. Επιπλέον, αναλύονται 
και κάποια επιπρόσθετα σημεία θεωρίας, πιο εξειδικευμένα για 
τον σχεδιασμό, καθώς και μια σύντομη έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε με κάποια ψηφιακά ερωτηματολόγια.
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Με στόχο να αποσαφηνιστεί η συσχέ-
τιση του κοινού με την χρήση του αστι-
κού λεωφορείου, αλλά και της ζωής 
στην πόλη γενικότερα, πραγματοποιή-
θηκε μια σύντομη έρευνα με ένα ψηφι-
ακό ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε 
μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και τα αποτελέσματα αυτού φαί-
νονται στα παρακάτω γραφήματα. 

Κάποιες ερωτήσεις είναι γενικές και 
ως στόχο έχουν την οριοθέτηση του 
εύρους των ερωτηθέντων (ηλικία, τό-
πος κατοικίας κ.α.), ενώ άλλες έχουν 
ως στόχο την κατανόηση του τρόπου 
σκέψης του κοινού για το οποίο πρό-
κειται να σχεδιαστεί η στάση λεωφο-
ρείου που διαπραγματεύεται το δεύ-
τερο μέρος της παρούσας ερευνητικής 
εργασίας. Ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις που λόγω των ποικίλων 
απαντήσεων κατέστη αδύνατο να τα-
ξινομηθούν σε κάποιο γράφημα είναι 
οι εξής: ‘‘τι σάς έρχεται στο μυαλό ακού-
γοντας την έκφραση-έννοια «βιοκλιματι-
κή στάση λεωφορείου»;’’ και ‘‘για ποιον 
άλλον σκοπό θα χρησιμοποιούσατε μία 

στάση λεωφορείου αν ο σχεδιασμός 
της ήταν πιο ελκυστικός και προσι-
τός στο κοινό;’’. Άλλες απαντήσεις 
ήταν αναμενόμενες, ενώ άλλες 
ήταν απρόβλεπτες, με θετική ή αρ-
νητική χροιά. Οι περισσότεροι στην 
πρώτη ερώτηση αναφέρθηκαν 
στην περιβαλλοντική συνείδηση, 
στην προστασία από ακραίες και-
ρικές συνθήκες και την προσφορά 
θερμικής άνεσης, στην ενεργειακή 
αυτονομία, στον μοντέρνο σχεδι-
ασμό, στην ελαχιστοποίηση της 
απαιτούμενης ενέργειας για την 
κατασκευή και λειτουργία της, 
στους μηδενικούς ρύπους κ.α. 
Στην δεύτερη ερώτηση κυριάρχη-
σε η απάντηση ότι θα χρησιμοποι-
ούσαν την στάση λεωφορείου ως 
τόπο συνάντησης και ξεκούρασης, 
αλλά απαντήσεις όπως προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες (δυνατό 
ήλιο, βροχή), ενημέρωση για τρέχο-
ντα θέματα, δανειστική βιβλιοθή-
κη ήταν επίσης αρκετά συνήθεις.  
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Πέραν της «κλασσικής σημασίας» της 
στάσης λεωφορείου ως όσα προανα-
φέρθηκαν, θα μπορούσε επίσης να μα-
ζεύει το νερό της βροχής για να έχουν 
πιο εύκολα προσβάσιμο νερό τα αδέ-
σποτα ζώα της περιοχής, να έχει μέρος 
για compost, από την στιγμή που την 
επισκέπτονται εύκολα και συχνά οι 
πολίτες, να έχει ασφαλείς θέσεις στάθ-
μευσης ποδηλάτων, ώστε να ενθαρρύ-
νεται και αυτό το μέσο μεταφοράς, να 

διαθέτει ειδικές οθόνες ενημερωτικές 
πάνω σε ειδησεογραφικά και άλλα 
θέματα, να παρέχει πρίζες φόρτισης 
ηλεκτρονικών συσκευών. Θα μπορού-
σε, ακόμα, να δίνει πληροφορίες στο 
κοινό σχετικά με την περιβαλλοντική 
ελάφρυνση που προσφέρει η ίδια η 
στάση, ώστε να καλλιεργήσει ακόμα 
περισσότερο την περιβαλλοντική συ-
νείδηση και ευαισθητοποίηση. Χρήσι-
μη θα ήταν και η ενσωμάτωση φωτός 
με LED για λειτουργία της στάσης ως 
χώρου και το βράδυ. Σχεδόν απαραί-
τητη θεωρείται η χρήση ανακυκλώσι-
μων υλικών για την δομή της στάσης, 

αλλά και η χρήση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων για την εξυπηρέτηση ορι-
σμένων από τις χρήσεις που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, αλλά και την προώ-
θηση τυχόν περίσσιας ενέργειας στους 
γύρω φωτεινούς σηματοδότες. Τέλος, 
χρήσιμο και κρίσιμο είναι η δομή και 
οι λειτουργίες μιας μεμονωμένης βιο-
κλιματικής στάσης να μπορούν να μι-
μηθούν και σε άλλα σημεία, μέρη και 
ανάγκες.

Ενώ η στάση λεωφορείου είναι σχε-
δόν συνώνυμη με την έννοια της ανα-
μονής, πολλές φορές η αναμονή αυτή 
φέρνει υψηλά επίπεδα πλήξης. Για 
τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται 
μεγάλη βάση και στον σχεδιασμό μιας 
στάσης λεωφορείου, προκειμένου να 
μπορεί να παράσχει προστασία από 
τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά 
και να αποτελέσει ένα μέρος ξεκούρα-
σης και χάλαρωσης. [27] Παρ’ όλο που 
είναι μια διαδικασία που για πολλούς 
αποτελεί καθημερινότητα (καθημε-
ρινή αναμονή για το/α λεωφορείο/α), 
μια στάση λεωφορείου θα πρέπει να 

μιας που και τα τελευταία εξυπηρε-
τούν την υπέργεια μετακίνηση, με 
την διαφορά ότι τα τραμ λειτουργούν 
πάνω σε ράγες.

Ας αναλύσουμε, όμως, καλύτερα τι 
είναι μια στάση λεωφορείου. Πρόκει-
ται, αρχικά, για έναν συγκεκριμένο 
χώρο-σημείο, οριοθετημένο στο πε-
ζοδρόμιο μίας πόλης, παράλληλα με 
το οδικό δίκτυο κίνησης και διαφορο-
ποιείται σε σχεδιαστικό επίπεδο ανά-
λογα με την συχνότητα χρήσης και 
την πληθυσμιακή της κάλυψη. [43] Επι-
προσθέτως, αποτελεί χώρο αναμονής, 
κοινωνικοποίησης, προστασίας από 

Τα λεωφορεία γενικά, αποτελούν ίσως 
το συνηθέστερο μέσο μαζικής μετα-
φοράς, ειδικότερα στις μικρές πόλεις, 
ακολουθώντας ένα ακτινωτό προς το 
κέντρο σύστημα, αλλά και στις μεσαί-
ου και μεγάλου μεγέθους, ακολουθώ-
ντας ένα πιο σύνθετο μοντέλο. Κυρί-
ως, οι διαδρομές γίνονται κατά μήκος 
των κυριότερων οδικών αρτηριών. [42] 
Αυτό οδηγεί στην ανάγκη κατασκευής 
στάσεων λεωφωρείων, αλλά και τραμ, 

τις καιρικές συνθήκες, αλλά και τόπο 
συνάντησης. Μια στάση λεωφορείου 
θεωρείται ημι-υπαίθριος χώρος παρέ-
χοντας προστασία με την βοήθεια μιας 
στέγης. [14] Για τους λόγους αυτούς, 
μια στάση λεωφορείου δεν μπορεί 
απλώς να υπάρχει για να εξυπηρετεί 
τέτοιες ανάγκες και να καταλαμβάνει 
έναν ‘χ’ αστικό χώρο. Θα πρέπει να εί-
ναι καλαίσθητη, από την στιγμή που 
απαρτίζει ένα σημαντικό κομμάτι μιας 

πόλης, να συμβάλλει και σε κάτι άλλο 
πέραν της αναμονής, να είναι βιώσιμη, 
να μπορεί να καλλιεργήσει συνειδή-
σεις, κ.α. ενώ, τέλος, πρέπει να γίνει 
κατανοητό, πως, ενώ πολλές στάσεις 
απαρτίζονται μονάχα από έναν στήλο 
ή μια πινακίδα, ένα βασικό στέγαστρο, 
ή ακόμα και ένα ολόκληρο κτίριο, στην 
πραγματικότητα είναι ίσης σημασίας 
με τα λεωφορεία, συμβάλλοντας στην 
εύρυθμη λειτουργία τους. [27], [71] Ένας 
χρήστης λεωφορείου, μπορεί να απο-
θαρρυνθεί από μια όχι και τόσο καλή 
στάση λεωφορείου που δυσχεραίνει 
τον χρόνο αναμονής του σε αυτήν και 
το αντίστροφο.

‘‘Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το πρωταρχικό σε μια στάση μεταφορικού μέσου είναι η λειτουργική 

αρτιότητα. Καθίσματα άνετα, σκιασμός, προστασία απο καιρικές συνθήκες, ορατή επιγραφή, επι-

φάνεια για διαφημίσεις. Η θέση επίσης έχει σημασία.’’ [23]

‘‘A shelter is a structure that we may take for granted, but bus shelters also have the potential to make 

our daily lives easier while also significantly impacting the way our streets look’’ [24]

‘‘Bus shelters should seek to be zero carbon in sourcing, manufacture and operation. The prototype 

design will provide at least a zero carbon design, endeavouring to provide carbon capture in sourcing 

and fabrication/manufacture but excluding erection/installation. They should have a very low carbon 

demand in operation. Design information should demonstrate the sustainability of each shelter in man-

ufacture, construction, use and decommissioning. This should be achieved through considering the 

following issues accociated with materials, sourcing, transportation, production methods, energy use 

in sourcing, production and operation, and reuse/recucling/disposal to landfill upon decommissioning.’’ 
[44]
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μής, τροφοδότηση με ενέργεια στους 
κοντινούς φωτεινούς σηματοδότες, 
οροφή από πλέξι γκλας προσφέρει 
δροσιά στο εσωτερικό, χρώματα LED 
ανάλογα με τις αλλαγές στα δρομολό-
για, με τερματικό “bluespot”, παρέχο-
νται υπηρεσίες όπως WIFI, φωτοβολ-
ταϊκά και γεννήτριες δίνουν ηλεκτρικό 
ρεύμα και θέρμανση, το περπάτημα 
των περαστικών δίνει ενέργεια για το 
ηλεκτρικό ρεύμα και το φως το βράδυ, 

κήπος στην οροφή με ενδημικά φυτά, 
χαρίζει σπίτι στα πουλιά, ενημερωτι-
κοί πίνακες για τα συγκεκριμένα είδη, 
διασπώμενος και εύκολα συναρμολο-
γήσιμος σκελετός, φουσκωτή κατα-
σκευή από οικολογικό ύφασμα, φιλικό 
προς το περιβάλλον κ.α. 

Πέραν του σχεδιασμού, σημαντική εί-
ναι και η επιλογή της θέσης της στάσης 
λεωφορείου, κυρίως λόγω της αστικής 
γεωμετρίας η οποία παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στο μικροκλίμα και άρα την 
άνεση της στάσης, αλλά και λόγω της 
έκθεσης σε μικροσωματίδια. Έχει βρε-
θεί, πως στάσεις οι οποίες βρίσκονται 
κοντά σε φωτεινούς σηματοδότες, σε 
σημεία, δηλαδή, όπου η επιτάχυνση 
των οχημάτων και άρα η μεγαλύτε-

ρη εκπομπή καυσαερίων, είναι αυξη-
μένη. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές θα 
πρέπει να φροντίζουν να τοποθετούν 
τις στάσεις λεωφορείου, είτε αυτές 
είναι κλειστού, είτε ανοιχτού τύπου, 
σε μέρη με μειωμένη έκθεση σε ατμο-
σφαιρική ρύπανση με μικροσωματίδια 
PM

2.5
. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

άμεσα τα μικροσωματίδια αυτά είναι 
συγκεκριμένες ώρες μέσα στην μέρα 
(το πρωί τα επίπεδα είναι 6,51 μg m-3 

πιο υψηλά από ότι το απόγευμα), η το-
ποθεσία που περιμένουν οι επιβάτες 
των λεωφορείων, οι λειτουργίες που 
συμβαίνουν κοντά στην στάση του 
λεωφορείου (π.χ. εργοστάσιο, φωτει-
νοί σηματοδότες) και η παρουσία κα-
πνιστών σε αυτήν. Παρ’όλο που τα μι-
κροσωματίδια αυτά αποτελούν μόνο 
τον έναν από του έξι παράγοντες που 
επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα, 
όπως προτάθηκε το 1970 στο Clean 
Air Act, έχει βρεθεί πως συνδέονται με 
ανεπανόρθωτα προβλήματα υγείας, 
που αφορούν αναπνευστικά και καρ-
διαγγειακά προβλήματα, αλλά όπως 
δείχνουν έρευνες, σχετίζονται άμεσα 
και με την εμφάνιση καρκίνου. Η πο-
λιτεία είναι αυτή που αποφασίζει τον 
τοποθεσία εγκατάστασης μιας στάσης 

αποτελεί μια ευχάριστη καθημερινή 
παύση από την ρουτίνα των ανθρώ-
πων και συνάμα να συνεισφέρει στην 
αισθητική βελτίωση των αστικών δρό-
μων. [24] 

Όταν γίνεται αναφορά σε μια βιοκλι-
ματική στάση λεωφορείου, το πρώτο 
και κύριο που καταγράφεται είναι η 
χρήση ειδικών υλικών. Δίνεται, δηλα-
δή, σημασία στο να έχουν τα χρησιμο-

ποιούμενα υλικά το λιγότερο δυνατό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και 
στις θερμοκρασιακές μεταβολές, να 
προέρχονται, όσο γίνεται, από κοντι-
νές στην περιοχή συναρμολόγησης 
περιοχές, να είναι ανθεκτικά, προσαρ-
μοσμένα σε νέες τεχνολογίες, εύκολα 
στην συντήρηση κ.α. 

Μια στάση λεωφορείου θεωρείται ου-
σιαστικά ημι-υπαίθριος χώρος, μιας 
που απαρτίζεται συνήθως από κά-
ποιο στέγαστρο. Για τον λόγο αυτό, 
μια στάση μπορεί να επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό την θερμική άνεση των 
επιβατών. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα 
υλικά και πιο συγκεκριμένα, το υλικό 
που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγη 
του στεγάστρου. Αυτό θα πρέπει να 
είναι αδιαφανές, μιας που παρουσιά-
ζει καλύτερες θερμικές συνθήκες συ-

γκριτικά με τα πολυανθρακικά φύλλα 
που συνήθως χρησιμοποιούνται. Έχει 
βρεθεί πως οι μέσες θερμοκρασίες του 
αέρα και ο PET για τα δεύτερα είναι πιο 
υψηλός από ότι στο πρώτο, ενώ αντί-
στροφα τα επίπεδα υγρασίας είναι πιο 
υψηλά στα πρώτα από ότι στα δεύτε-
ρα υλικά. Σε τέτοιους ημι-υπαίθριους 
χώρους είναι σημαντική η επίδραση 
των αντικειμενικών παραγόντων στην 
θερμική άνεση των χρηστών, οι οποίοι 

και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψιν. [40]

Ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία, 
είτε εφαρμοσμένα, είτε σε πειραματι-
κή-σχεδιαστική μορφή παρουσιάζο-
νται στις επόμενες εικόνες, όπου χρη-
σιμοποιούνται τα εξής: προστασία από 
τον ήλιο και την βροχή, συλλογή βρό-
χινου νερού για άρδευση ενδημικών 
φυτών, θέσεις για ποδήλατα, παροχή 
πληροφοριών, ψυχαγωγία, βλάστη-
ση και ζωή στην πόλη, ενώ η χλωρίδα 
καθαρίζει τον αέρα την ημέρα, φώτα 
LED δίνουν φως την νύχτα, ένας εξ 
ολοκλήρου σκελετός από ανακυκλω-
μένα γυάλινα μπουκάλια, φόρτιση 
ηλεκτρικών λεωφορείων σε κάθε στά-
ση τους μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, 
πληροφορίες για δρομολόγια λεωφο-
ρείων και στατιστικά χρόνου διαδρο-

“Ο καλός δημόσιος χώρος και η καλή δημόσια συγκοινωνία είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. 

Η ποιότητα των διαδρομών προς και αππό τις στάσεις και τους σταθμούς έχει άμεση σχέση με την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών. [22]

“Bus shelters are semi-outdoor spaces with shelter provided in the form of a roof.” [14]

‘‘Though bus stops installations range from a simple pole and sign, to a rudimentary shelter, to full 

blown buildings, many don’t realize that a bus stop in its own humble way is as important as regiment-

ed fleet of buses.’’
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λεωφορείου, με βάση κυρίως το πλή-
θος των ατόμων που περιμένουν σε 
αυτές, με σκοπό την αύξηση της άνε-
σης και της ασφάλειάς τους. Οι επιβά-
τες βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο στις 
καιρικές συνθήκες, στο μέγεθος της 
στάσης, στην καλύτερη οπτική και σε 
πιο υποκειμενικά κριτήρια, επιλέγουν 
να χρησιμοποιήσουν ή όχι μια στάση 
λεωφορείου, αγνοώντας την ποιότη-
τα του αέρα στην οποία υπόκεινται. 
[39] Ο εκάστοτε σχεδιαστής, όμως, που 
γνωρίζει το δεδομένο αυτό, καλό θα 
ήταν να μην το αγνοήσει, προς όφελος 
όλων. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν την άποψη του 
κοινού και των μελλοντικών χρηστών 
της στάσης λεωφορείου (μέσω των 
ερωτηματολογίων), τις υπάρχουσες 
έρευνες σχετικά με την άνεση στον 
υπαίθριο χώρο και αυτές σχετικά με 
τις στάσεις λεωφορείου και τις υπάρ-
χουσες βιοκλιματικές στάσεις λεω-
φορείου, σε πραγματικό ή ερευνητι-
κό-σχεδιαστικό επίπεδο, το τελευταίο 
στάδιο της εργασίας αυτής προσπά-
θησε να δώσει υπόσταση σε ένα συ-
νονθύλευμα των παραπάνω. Βασικός 
σκοπός ήταν ο συνδυασμός της ικανο-
ποίησης της θερμικής (και δευτερευό-
ντως της οπτικής) άνεσης του χρήστη 
και της βελτίωσης της αισθητικής του 
αστικού αυτού εξοπλισμού, καλύπτο-
ντας περισσότερες ανάγκες από αυτήν 
της αναμονής για το λεωφορείο, όπως 
είναι σήμερα. 

Έτσι, αναγκαία κρίθηκε η εποχική δι-
αφοροποίηση στον σχεδιασμό και η 
μεταβαλλόμενη γεωμετρία, για την 
καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις 
εκάστοτε ανάγκες. Ο σχεδιασμός εξε-
τάστηκε για πέντε κατηγορίες, ανάλο-
γα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής, ενώ κοινό χαρακτηριστι-
κό τους ήταν τα κλιματολογικά δεδο-
μένα (επιλέχθηκαν αυτά της Αθήνας). 
Για όλες τις παρακάτω κατηγορίες εξε-
τάστηκαν δύο συγκεκριμένες ημέρες, 
θεωρούμενες ως οι ακραίες κλιματικές 
συνθήκες: 21 Ιουνίου στις 14.00h και 21 
Δεκεμβρίου στις 14.00h.

Κατηγορία 1η: κανένα γεωμετρικό εμπό-
διο στην τριγύρω περιοχή
Κατηγορία 2η: χαμηλά κτίρια (9m) και 
σχετικά στενός δρόμος (6m)
Κατηγορία 3η: ψηλά κτίρια (21m) και 
φαρδύς δρόμος (18m)
Κατηγορία 4η: χαμηλά κτίρια (9m) και 
φαρδύς δρόμος (18m)
Κατηγορία 5η: ψηλά κτίρια (21m) και σχε-
τικά στενός δρόμος (6m)

Η αρχική γεωμετρία της στάσης λεω-
φορείου, καθώς και οι περιμετρικές 
γεωμετρίες σχεδιάστηκαν στο πρό-
γραμμα Rhinoceros, ενώ τα κλιματικά 
δεδομένα και οι ημέρες σκίασης εισή-
χθησαν στο component Ladybug του 
plugin του Rhinoceros, Grasshopper. 
Σκοπός ήταν να υπολογιστεί η μέγι-
στη δυνατή σκίαση, η οποία και θα 
μπορούσε να τροποποιηθεί ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες. Σημαντικό 
είναι να παρατηρήσουμε πως ενώ τον 
μήνα Δεκέμβρη ο χρήστης συνήθως 
δεν επιθυμεί την σκίαση, αλλά κυρίως 
αναζητά την προστασία από ανέμους 
και βροχή, τον Ιούνιο προστίθεται η 
ανάγκη για σκίαση. Για την ικανοποί-
ηση, λοιπόν, της εποχικής διαφορο-
ποίησης χρησιμοποιείται μια λογική 
«modularity», κατά την οποία, ανάλογα 
με την τοποθεσία και τις ανάγκες της 
κάθε στάσης, αυτή θα μπορεί να πάρει 
και την ανάλογη μορφή.

Στην συνέχεια, ακολουθεί μια τρισδιά-
στατη μελέτη σκίασης στον αρχικό 
σχεδιασμό, αλλά και στον σχεδιασμό 

της υπάρχουσας στάσης λεωφορείου 
με βάση τις πέντε κατηγορίες. Παρα-
τηρείται πως βασικό ρόλο στην σκίαση 
παίζει η γεωμετρία της περιοχής, ενώ η 
σκίαση αυξάνεται στην θέση του καθί-
σματος με τον νέο σχεδιασμό.
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κατήγόρια 4h

κατήγόρια 5ή

κατήγόρια 1ή

κατήγόρια 2h

κατήγόρια 3h

21/6

21/6

21/12

21/12

21/6

21/6

21/6

21/12

21/12

21/12
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κατήγόρια 4h

κατήγόρια 5ή

κατήγόρια 1ή

κατήγόρια 2h

κατήγόρια 3h
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21/12

21/12
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προς την στάση του λεωφορείου, ενώ 
τελικά επιλέχθηκε να μην υπάρχει με-
γάλη ποικιλία στο τελικό αποτέλεσμα 
(κυρίως ως προς την ξυλεία). 

•καθίσματα, «ενημερωτικός κύβος», 
δοκάρια, επιφάνεια σκίασης
- N-finity 
- Fibrolon 
- Duralmond 
- organic cork blocks 

• πλαίσιο «τοίχου νερού», «τοίχος νε-
ρού»
- ‘‘steel dust’’ 

Μεγάλης σημασίας για τον βιοκλιμα-
τικό χαρακτήρα του σχεδιαστικού 
αποτελέσματος είναι η επιλογή των 
κατάλληλων υλικών. Θα πρέπει να 
επιλέγονται υλικά φιλικά προς το πε-
ριβάλλον ή αλλιώς «πράσινα υλικά», 
υλικά, δηλαδή, που για την παραγωγή, 
τοποθέτηση και συντήρησή τους επι-
τελούνται ενέργειες χαμηλής περιβαλ-
λοντικής επιβάρυνσης. Πρέπει να είναι 
ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα ή 
ανακυκλώσιμα και ιδανικά να προέρ-
χονται από πηγές που βρίσκονται κο-
ντά στην περιοχή εγκατάστασης, να 
είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικά, να 
έχουν αντοχή στο κρύο, την ζέστη και 
την υγρασία, καθώς και να είναι υψη-
λής ανθεκτικότητας και να μπορούν 
να υποστούν διαφορετικές τεχνολο-
γίες. [9] Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στον βαθμό ανακλαστικό-
τητας των υλικών, καθώς ένα πολύ 
υψηλό ποσοστό αυτού του παράγοντα 
μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα, δηλαδή την αντανά-
κλαση πολύ υψηλών επιπέδων ακτι-
νοβολίας στην ατμόσφαιρα και στην 
αύξηση της αίσθησης της δυσφορίας 
εξαιτίας των πολλαπλών αντανακλά-
σεων στις επιφάνειες, ειδικότερα αν 
ο συντελεστής της οπτικής επαφής με 
τον ουρανό (SVF) είναι χαμηλός. [32]

Όταν έφτασε η στιγμή στον σχεδια-
σμό επιλογής των κατάλληλων υλικών 
από τα οποία θα απαρτίζεται η στάση 
λεωφορείου, αυτά δεν μπορούσαν να 
είναι άλλα από οικολογικά, υποστηρί-

ζοντας, έτσι, τόσο τον ίδιο τον χαρα-
κτήρα του αστικού αυτού εξοπλισμού, 
αλλά και την εκπαιδευτική του διά-
σταση. Τα υλικά είναι και θα έπρεπε να 
είναι από τα βασικά, αν όχι το βασικό-
τερο, ερώτημα όταν πρόκειται για βι-
οκλιματικό αστικό εξοπλισμό, καθώς 
αυτά πρέπει και να συμβάλλουν στην 
μείωση των δαπανών για συντήρηση, 
αλλά και να προσφέρουν άνεση (θερ-
μική, οπτική) στον χρήστη. Κριτήρια 
αποτέλεσαν τα παραπάνω, αλλά και 
η ευκολία απόδοσης σχετικά περίπλο-
κων και ανθεκτικών μορφών, χωρίς 
την επιθυμία για υπεραπλούστευσή 
τους, ταυτόχρονα με την προσπάθεια 
για εύκολη συναρμολόγηση και επα-
ναπροσδιορισμό από την εκάστοτε 
πολιτεία, ανάλογα με τις ανάγκες. Μια 
σκέψη είναι, επίσης, η τοποθέτηση 
σήμανσης σε εμφανές σημείο σε κάθε 
μέρος της κατασκευής, με το αντίστοι-
χο υλικό της, με σκοπό την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των χρηστών.

Ενώ κατά την έρευνα για τα διαθέσιμα 
υλικά που εξυπηρετούν τους σκοπούς 
που προαναφέρθηκαν η λίστα ήταν 
απροσδόκητα μεγάλη, κατά την προ-
σεκτικότερη μελέτη σχετικά με την 
αντοχή του καθενός στον εξωτερικό 
χώρο και κυρίως σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, τα διαθέσιμα υλικά μειώ-
θηκαν. Παρ’ όλα αυτά, τα υλικά και οι 
τεχνοτροπίες παραμένουν ακόμα αρ-
κετές και παρακάτω καταγράφονται 
ορισμένες επιλογές ανάλογα με την 
χρήση για την οποία προορίζονται ως 

fibrolon organic cork blocks

N-finity duralmond
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Μετά τον αρχικό σχεδιασμό, έγιναν 
ορισμένες αλλαγές που αφορούσαν 
στην εξέλιξη των αρχικών σκέψεων. 
Έτσι, επιπρόσθετα με την λογική μιας 
σπονδυλωτής-αρθρωτής κατασκευ-
ής, ακολουθήθηκε και η λογική «form 
follows function», καθώς οι κυκλικές 
απολήξεις του πρώτου σχεδιασμού, 
δεν διευκόλυναν στην συναρμολόγη-
ση, μιας που θα έπρεπε να φτάνουν 
στο μέρος τοποθέτησης ως ολόκληρα 
μέρη και όχι ως αποσπώμενα. Με την 
νέα λογική των γωνιών, μπορούν να 
προστεθούν ή να αφαιρεθούν κομ-
μάτια ευκολότερα ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες. Έτσι, με τον νέο 
σχεδιασμό, υπάρχει και περισσότερη 
δυνατή επιφάνεια για τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Θεω-
ρείται πως ο νέος αυτός σχεδιασμός 
δεν στερείται σε μεγάλο βαθμό αισθη-
τικής συγκριτικά με τον προηγούμενο, 
μιας που και αυτό αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο, με την συνδεσιμότητα και 
την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού, 
όμως, να είναι πιο σημαντικές.

Γενικά, ο modular-αρθρωτός σχεδι-
ασμός βασίζεται στην λογική ότι τα 
μέρη μιας κατασκευής είναι ανεξάρτη-
τα και τυποποιημένα και επιτρέπουν 
την προσαρμογή, την αναβάθμιση, την 
επισκευή και την επαναχρησιμοποίη-
ση των σχεδίων. Πέραν του γεγονότος 
ότι μια τέτοια προσέγγιση σχεδιασμού 
βοηθάει στην προσαρμογή της κατα-
σκευής στις εκάστοτε συνθήκες τοπο-
θέτησης, όπως είναι το ζητούμενο της 

στάσης αυτής, συνάδει και με τον βιο-
κλιματικό της χαρακτήρα, μιας που εξ 
ορισμού η λογική αυτή είναι βιώσιμη, 
αφού δίνει την δυνατότητα επαναχρη-
σιμοποίησης και αναβάθμισης και όχι 
απόσυρσης. [47]

Άρα, για την εξυπηρέτηση αναγκών 
συνδεσιμότητας, ο σχεδιασμός έπρε-
πε να αλλάξει και να αποκτήσει πιο 
γραμμικό σχήμα και ορθές γωνίες 
στον βασικό σκελετό. Παρ’ όλα αυτά, 
η λογική παρέμεινε ίδια όσον αφορά 
την βασική μορφή, με πλάγιες επιφά-
νειες να δημιουργούν στο εσωτερικό 
του στεγάστρου δύο ζώνες: μία πιο 
προστατευμένη και μία πιο ανοιχτή, 
κυρίως για την απόλαυση της κατά 
συνθήκες επιθυμητής ηλιακής ακτινο-
βολίας κατά τους χειμερινούς, κρύους 
μήνες. Οι ζώνες αυτές διαχωρίζονται 
με μία επιφάνεια πάνω στην οποία 
«τρέχει» νερό με την βοήθεια ενός μο-
τέρ, το οποίο και τροφοδοτείται από 
τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Έτσι, τους 
καλοκαιρινούς μήνες δημιουργείται 
μια επιθυμητή για την θερμική άνεση 
υγρασία, αλλά και οπτική άνεση και 
ψυχολογική αναβάθμιση, αφού το 
στοιχείο νερού αποδεδειγμένα βοηθά-
ει στην ψυχολογία. Τους χειμερινούς 
μήνες, η επιφάνεια αυτή καλύπτεται 
με ένα μονωτικό υλικό συμβάλλοντας 
και πάλι στην αισθητική βελτίωση της 
στάσης. 

Οι εικόνες που προσομοιάζουν τις 
συνθήκες σκίασης που προηγήθηκαν 
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υποδεικνύουν, ότι σε γενικές γραμμές 
η σκίαση είναι επαρκής. Σε περιπτώ-
σεις ανάγκης μεγαλύτερης επιφάνειας 
σκίασης, δίνεται η δυνατότητα να επε-
κτείνεται το κεντρικό τμήμα.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν 
φαίνονται αναλυτικά οι επιλογές που 
έχει κάποιος για την κατασκευή και 
τοποθέτηση της στάσης στο επιθυμη-
τό σημείο και τα βήματα που πρέπει 
να ακολουθηθούν, καθώς και οι τελι-
κές εικόνες, μετρήσεις φωτισμού και 
σκίασης με τον τελικό σχεδιασμό που 
προτείνεται.

Στόιχεια εγκαταστασήσ Φωτόβόλταϊκων 
Πανελ

Η διαθέσιμη επιφάνεια έχει διαστάσεις 
3.1m x 2m= 6.2m2 Επιλέγεται Φ/Β πά-
νελ με 250W το οποίο έχει διαστάσεις 
1.65m x 0.99m= 1.63m2. Άρα, μπορούν 
να τοποθετηθούν 4 πάνελ με ισχύ 4 
x 250= 1000W= 1KW. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα PVGIS, το αποτέλεσμα 
από τα 4 Φ/Β πάνελ θα είναι 1360kwh.

Οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν 
είναι οι εξής: 
• ανεμιστήρας με 50W, ο οποίος υπο-
λογίζεται ότι θα λειτουργεί τους μήνες 
Μάιο-Σεπτέμβριο για 24h την ημέρα, 
δηλαδή απαιτεί κάλυψη για 184kwh.
• αντλία με 15W, η οποία θα λειτουργεί 
τις ίδιες ημέρες και ώρες με τον ανεμι-
στήρα, δηλαδή απαιτεί κάλυψη για 
55kwh.

• φωτισμός με 50W ράβδους LED, που 
θα λειτουργεί όλο το χρόνο μόνο την 
νύχτα, δηλαδή απαιτεί κάλυψη για 
215kwh. 

Σύνολο, οι απαιτήσεις είναι λίγο πάνω 
από την κάλυψη 455kwh, με υπερκά-
λυψη δηλαδή από τα φωτοβολταϊκά 
πάνελ που χρησιμοποιούνται. Παρ’ 
όλα αυτά, επιλέγεται να υπάρχει σύν-
δεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και όχι απο-
θήκευση σε μπαταρία. 
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τρόποι σύνδεσης ξύλου (wood joinery)



μελέτη φωτισμού

Project 1

19.05.2019

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Exterior Scene 1 / Calculation Surface 1 / Isolines (E, Horizontal)

Values in Lux, Scale 1 : 41
Position of surface in external scene:
Marked point:
(22.108 m, 24.361 m, 0.760 m) 

Grid: 32 x 8 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax

20 4.28 50 0.212 0.086

Page 1

IP IP 
6565

LED

12 W

610 lm

51 lm/W

Lamp type

Nominal lamp power

Total flux

Luminous efficacy

4000 K

80

100%

12 W

CCT

CRI

LOR

Total power

Mounting mode Mounting mode 

Standing / Bollard, Floor mounted

Shape and measurements Shape and measurements 

Length: 1.04 in

Width: 2.84 in

Height: 0.62 in

Adjustability Adjustability 

Free

Electric Electric 

System power: 12 W

Appliance Class: III

Protection Protection 

IP: 65

Product data sheet
SPIKE 6 LED 4000K SPOT

T430010N00

ARTEMIDE

Spike 6 LED 4000K Spot 

Light output 1 (integrated) Light output 1 (integrated) 

Created by www.lumsearch.com

(19 May, 2019)

Technical and design specifications subject to change without

notice.

Page 1 of 1
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 Η διερεύνηση και η ανάλυση του 
υπαίθριου αστικού χώρου λαμβά-
νει όλο και μεγαλύτερες διαστά-
σεις στον σχεδιαστικό τομέα. Η 
ανάγκη για άνετους, καλαίσθη-
τους και βιοκλιματικούς υπαίθρι-
ου αστικούς χώρους απαιτεί την 
ενασχόληση πολλών διαφορετι-
κών πεδίων: αρχιτεκτονικής, πο-
λεοδομίας, ψυχολογίας, κοινωνι-
ολογίας κ.α. 

Για τον καλύτερο δυνατό σχεδια-
σμό, η κατανόηση της ιστορικής 
πορείας των αστικών χώρων, του 
τρόπου με τον οποίο πρέπει σήμε-
ρα να αντιμετωπίζονται, των πα-
ραγόντων που τους επηρεάζουν 
και ειδικότερα της θερμικής άνε-
σης που πρέπει να ικανοποιείται 
για την εξασφάλιση της επιτυχίας 
του σχεδιασμού τέτοιων χώρων, 
είναι σημαντική. 

Παρ’ ότι το πεδίο αυτό είναι ιδι-
αίτερα ενδιαφέρον και με όλο 
και περισσότερη σημασία για 
την βιωσιμότητα των πόλεων, 
παραμένει πιθανόν στην αφά-
νεια εξαιτίας της ιδιαίτερης πο-
λυπλοκότητάς του, η οποία και 
περιόρισε ίσως την συγκεκριμένη 
εργασία. Δηλαδή, καθ’ όλη την δι-
άρκεια της έρευνας προέκυπταν 
νέα στοιχεία και δεδομένα που 
εν τέλει δεν ήταν δυνατόν να συ-
μπεριληφθούν όλα, καθώς αντί 
να διαφωτίσουν τον αναγνώστη, 
πιθανόν θα τον προβλημάτιζαν.

Η παρούσα εργασία πραγματο-
ποιώντας μια διερεύνηση στα 
παραπάνω, κατέληξε στον σχεδι-
ασμό ενός αστικού εξοπλισμού: 
μιας στάσης λεωφορείου, που 
μέλημά της ήταν κυρίως η ικανο-
ποίηση της θερμικής άνεσης των 
χρηστών της και πιο συγκεκριμέ-
να, η προστασία από την βροχή, 
την ηλιακή ακτινοβολία και τον 
άνεμο και η τροποποίηση της 
θερμοκρασίας του μικροκλίμα-
τος της στάσης.

Ενώ με την δημιουργία τεχνητού 
αέρα, υγρασίας και προστασί-
ας από τα καιρικά φαινόμενα, η 
θερμική άνεση σαφώς και βελτι-
ώθηκε, κατέστη αρκετά δύσκολη 
η ακριβής μέτρηση αυτής, λόγω 
της πολυπλοκότητας των παρα-
μέτρων που την επηρεάζουν. 

Είναι σημαντικό ο σχεδιαστής 
να λαμβάνει υπόψιν όλες τις πα-
ραμέτρους που μελετήθηκαν σε 
αυτήν την εργασία και να διερευ-
νά διαρκώς για την καλύτερη δυ-
νατή εξυπηρέτηση των αναγκών 
των κατοίκων των πόλεων, αλλά 
και των ίδιων των πόλεων και 
του περιβάλλοντος. 
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παραμόρφωση, αναλόγως τις υπόλοιπες παραμέτρους θέρμανσης, συμπε-
ριλαμβανομένων των υλικών και της συστολής τους. Οι διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας, η θερμική διαστολή ή συστολή και τα θερμικά σοκ μπορούν 
να προκαλέσουν θερμική καταπόνηση.

λαμπρότήτα (Luminance)
Το φυσικό μέγεθος του ερεθίσματος που προκαλεί την αίσθηση της φωτει-
νότητας, μετρημένη σε καντέλα ανά τετραγωνικό μέτρο (cd x m-2) [20]

Μεσή θερμόκρασια ακτινόβόλιασ (mean radiant temperature-mrt)
Η ομοιογενής θερμοκρασία μιας περιβάλλουσας επιφάνειας που εκπέμπει 
ακτινοβολία μαύρου σώματος (συντελεστής εκπομπής ε=1) που έχει ως 
αποτέλεσμα το ίδιο ενεργειακό κέρδος ενός ανθρώπινου σώματος όπως οι 
κυρίαρχες διακυμάνσεις της ακτινοβολίας που συνήθως ποικίλουν πολύ σε 
συνθήκες ανοιχτών χώρων. Με άλλα λόγια MRT είναι η μέση τιμή της θερ-
μοκρασίας των επιφανειών, στερεών και ιδεατών π.χ. του ουράνιου θόλου, 
ζυγισμένη με τον συντελεστή θεάσης. [20]

μεσόσ αναμενόμενόσ θερμικόσ δεικτήσ (Predicted Mean Vote-pmv)
Πρόκειται για μια 7-βάθμια κλίμακα και εξαρτάται από την μέση θερμοκρα-
σία ακτινοβολίας, την ταχύτητα του ανέμου, την θερμοκρασία του ανέμου, 
την σχετική υγρασία, τον ρουχισμό και το είδος της δραστηριότητας των 
ανθρώπων (μεταβολισμός). 

παγκόσμιόσ θερμικόσ δεικτήσ κλιματόσ (universal thermal climate index-utci)

Υπολογίζει την θερμική άνεση με βάση τα μοντέλα ανθρώπινης θερμικής ισορρο-
πίας

πραγματική αισθήσή θερμότήτασ (Actual Sensation vote-asv )
Ο δείκτης αυτός μειώνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του αέρα. Έχει σχετικά 
μικρές μικροκλιματικές διαφοροποιήσεις και αναδεικνύει το γεγονός ότι 
μόνο μια παράμετρος δεν είναι αρκετή για την αξιολόγηση των θερμικών 
συνθηκών. 

πραγματική αισθήσή φωτεινότήτασ (luminous sensation vote-lsv)
Αυθαίρετη 5-βάθμια κλίμακα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιολογή-
σουν την αίσθηση που έχουν σχετικά με την φωτεινότητα των εξωτερικών 
χώρων. [20] 

πρόβλεπόμενό πόσόστό ανικανόπόιήτων (Percentage PEople dissatisfied-ppd)
Σχετίζεται με τον προηγούμενο δείκτη, καθώς αυξάνεται όσο το PMV απομα-

Cradle to Cradle (C2C)
Τα υλικά Cradle to Cradle εφαρμόζονται με σεβασμό στην εγγενή αξία τους 
και στην χρήσιμη μετά θάνατό τους ανακύκλωση ή και σε ανακυκλωμένα 
προϊόντα, τα οποία έχουν αξία και τεχνολογική πολυπλοκότητα που μπορεί 
να είναι υψηλότερη από εκείνη της αρχίκης τους χρήσης. [The Cradle to Cradle Products 

Innovation Institute | C2CPII)]

ανακλαστικότήτα τόυ εδαφόυσ (albedo)
Ο λόγος της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας που ανακλάται από μια 
επιφάνεια. [20]

Βιωσιμότήτα-αειφόρια (sustainability)
Βιωσιμότητα ή αειφορία είναι ένα πρότυπο παραγωγής το οποίο στοχεύει 
στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για 
το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και στο αόριστο μέλλον. Βασι-
κό της στοιχείο είναι η ισορροπία μεταξύ παραγωγής αγαθών και πρώτης 
ύλης. Στόχος των βιώσιμων διαδικασιών είναι να επιτύχουν περισσότερη 
παραγωγή με μικρότερη δαπάνη πρώτης ύλης, γι’ αυτό η βιωσιμότητα ανα-
φέρεται μαζί με την ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον 
βιοκλιματικό σχεδιασμό. [46]

θαμβωσή (glare)
Η ενόχληση ή η εμπόδιση της όρασης η οποία παρατηρείται όταν τμήματα του 
οπτικού πεδίου είναι πολύ πιο φωτεινά από το γενικό οπτικό περιβάλλον. [20]

θερμική ανεσή (thermal comfort)
Θερμική άνεση για ένα άτομο ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία αυτό 
εκφράζει ικανοποίηση για το θερμικό περιβάλλον και αξιολογείται αντι-
κειμενικά βάση του ANSI/ASHRAE Standard 55. Ουσιαστικά, συνοψίζει τις 
συνέπειες του ήλιου, του ανέμου, της θερμοκρασίας του αέρα και της 
υγρασίας πάνω στην θερμική αίσθηση. Οι έξι παράγοντες από τους οποίους 
επηρεάζεται, δηλαδή, είναι περιβαλλοντικοί, αλλά και προσωπικοί. Μπορεί 
να μην εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, αλλά σε συνδυασμό συμβάλλουν 
στην θερμική ικανοποίηση-άνεση του ατόμου:
• περιβαλλοντικοί παράγοντες: θερμοκρασία του αέρα, ακτινοβολούμενη 
θερμοκρασία, ταχύτητα του αέρα, υγρασία
• προσωπικοί παράγοντες: «μόνωση» από τον ρουχισμό, μεταβολική θερ-
μότητα

θερμική καταπόνήσή (thermal stress)
Θερμικό σοκ είναι το σοκ που δημιουργείται από οποιαδήποτε αλλαγή θερ-
μοκρασίας σε ένα υλικό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση ή πλαστική 
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κρύνεται από το 0, είτε προς την αρνητική είτε προς την θετική κατεύθυνση

πρόσαρμόστικότήτα
Η σταδιακή μείωση της ανταπόκρισης του οργανισμού σε επαναλαμβα-
νόμενη έκθεσή του σε ένα ερέθισμα, που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες 
κατάλληλες για την επιβίωσή του στο περιβάλλον. [20]

σταθμή φωτισμόυ (illuminance)
Η φωτεινή ροή που προσπίπτει κάθετα στη μονάδα επιφάνειας, μετρημένη 
σε lux (lx) ή Lumens ανά m2  [20]

συντελεστήσ θεασήσ τόυ όυρανόυ (sky view factor-svf)
Μέτρο της στερεάς γωνίας θέασης του ουρανού από έναν ανοιχτό χώρο. 
Είναι ένα μέτρο του πόσο ανοιχτός είναι ο αστικός ιστός προς τον ουρανό 
και σχετίζεται με κλιματολογικά φαινόμενα όπως η αστική θερμική νησίδα, 
ο φυσικός φωτισμός και η απορρόφηση θερμότητας. [20]

υπαιθρια τυπική απότελεσματική θερμόκρασια (Outdoor standard effective 
temperature-OutSet)

Πρόκειται για έναν θερμικό δείκτη που αφορά αποκλειστικά το εξωτερικό περι-
βάλλον. Επηρεάζεται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, για αυτό και παρουσιά-
ζεται αρκετά ασταθής και δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος για την περιγραφή 
της ανοχής του χρήστη στις κλιματικές συνθήκες.

υπόλόγιστική ρευστόμήχανική (computational fluid dynamics-cfd)
Είδος υπολογιστικού προγράμματος που μπορεί να προσομοιώσει με λε-
πτομέρεια τη ροή του αέρα. [20]

φυσιόλόγική ισόδυναμή θερμόκρασια (physiological equivalent temperature-
pet)
Ορίζεται ως η ισοδύμαμη θερμοκρασία με την θερμοκρασία του αέρα, για 
την οποία, για μια τυπική εσωτερική κατάσταση, η ανθρώπινη θερμική ισορ-
ροπία δεν αλλάζει, δεδομένο ότι η θερμοκρασία του δέρματος παραμένει 
στην αρχική της κατάσταση. [36]
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Περισσότερος χρόνος σε ένα κτίριο ή υπαίθρια παραμονή;

Άνεση στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες; 

Εξυπηρετικό και τυποποιημένο ή καλαίσθητο και προσασμόσιμο;

 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η 
παρούσα ερευνητική εργασία
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