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Το αστικό τοπίο περιλαμβάνει τα φυσικά στοιχεία της γης
(βλάστηση, υδάτινα συστήματα, οργανισμούς), τα
ανθρώπινα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και
λοιπών ανθρωπογενών δομών), καθώς και άλλα στοιχεία
όπως οι καιρικές συνθήκες.



• Οι πόλεις έχουν κτιστεί σε περιοχές που ήταν κάποτε φυσικές, με δέντρα,
ποτάμια και λιβάδια, οι οποίες υποστήριζαν διαφορετικές οικολογικές
κοινότητες. Οι σημερινές πόλεις λόγω των δραστηριοτήτων αλλά και της
πυκνής δόμησης που παρατηρούνται μέσα σ’ αυτές έχουν υποστεί
αλλοιώσεις στο περιβάλλον τους.

1850 : αγροτική περιοχή
Βλάστηση, καλλιέργειες,
θάλασσα

2000 : αστική και βιομηχανική
περιοχή
Κτίρια, αεροδρόμιο, βιομηχανίες,
αυτοκινητόδρομοι, εμπορικό λιμάνι



▪ Αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις στο
περιβάλλον καθώς μεγάλα τμήματα
αγροτικής και δασικής γης εντάσσονται σε
νέες επεκτάσεις των πόλεων.

▪ Σήμερα περισσότερο από τα 2/3 του
πληθυσμού της Ευρώπης ζουν σε αστικές
περιοχές.

▪ Από τα μέσα του 20ου αιώνα ξεκινά η
εκρηκτική ανάπτυξη της αστικοποίησης
στην περιοχή της Μεσογείου.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

▪ Ανεπάρκεια υδατικών 
πόρων

▪ Ατμοσφαιρική  ρύπανση
▪ Έλλειψη  ελεύθερων  

χώρων και χώρων πρασίνου
▪ Άναρχη δόμηση
▪ Δυσλειτουργίες σε   μετα-

φορές και μετακινήσεις
▪ Αύξηση των απορριμμάτων

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 
ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΥΚΝΗ 
ΔΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΡΟΗ 
ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Θέρμανση 
κτιρίων

Κίνηση 
οχημάτων

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Βιομηχανία

Αυτοκίνητα

Κεντρικές 
θερμάνσεις



Αγροτική              Εμπορική                Αστική περιοχή Περιαστική
Περιαστική Αστικό κέντρο                   Πάρκο

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αστική θερμική νησίδα : σχεδόν κάθε µεγάλο αστικό κέντρο στον
κόσµο είναι θερµότερο κατά 1°C έως 4° C από το γειτονικό µη αστικό -
αγροτικό περιβάλλον και αυτό συντελεί ώστε οι πόλεις να
συµπεριφέρονται σαν ‘ θερµονησίδες ’



Για  να  είναι  λοιπόν  μία πόλη  βιώσιμη, πρέπει να  ικανοποιεί  ένα  
σύνολο      προϋποθέσεων     που     σχετίζονται     με    οικολογικούς,
οικονομικούς και      κοινωνικούς    παράγοντες. Οι    βασικότερες 
προϋποθέσεις   είναι:

Προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Εξασφάλιση και σωστή κατανομή των ελεύθερων
χώρων και χώρων πρασίνου

Προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και
περιορισμό της σπατάλης της ενέργειας

Μείωση των απορριμμάτων και ενίσχυση της
ανακύκλωσης



Ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης

Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης

Συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις αποφάσεις και τα
στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Ισότητας όλων των πολιτών στη χρήση του δημόσιου
χώρου, ανεξαρτήτου κοινωνικής και εθνικής
διάκρισης .



▪ Στις σύγχρονες πόλεις και στο πλαίσιο της αειφορίας και της
βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων το αστικό πράσινο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αστικού περιβάλλοντος.



Α Σ Τ Ι Κ Ο      Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο

•

•

Νησίδες δρόμων

Αρχαιολογικοί χώροι

Πάρκα

Πεζοδρόμια Πρασιές

Περιβάλλοντες χώροι 
σχολείων Χώροι στρατοπέδων

Πανεπιστημιουπόλεις

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις

Ταράτσες κτιρίων

Βοτανικοί κήποι

Άλσος



Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οικολογικός Κοινωνικός Οικονομικός



ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Μικροκλίμα της πόλης

Ποιότητα του αέρα

Διαχείριση των υδάτων

Προστασία της 
βιοποικιλότητας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Αναψυχή

Αισθητική βελτίωση
Ηχορύπανση
Εκπαίδευση

Υγεία
Κοινωνικές επαφές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΟΦΕΛΗ

Εξοικονόμηση 
ενέργειας

Αύξηση της αξίας 
των ιδιοκτησιών

Εργασία



1. Θερμοκρασία του αέρα

2. Ηλιακή ακτινοβολία

3. Κίνηση και υγρασία του αέρα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Α. Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ  ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ



1. Θερμοκρασία και σχετική υγρασία
του αέρα στην πόλη.

β. Ρύθμιση της 
ηλιακής ακτινοβολίας

(Σκίαση)

α. Εξατμισοδιαπνοή

Είναι το σύνολο των πραγματικών απωλειών
νερού από την εξάτμιση εδαφών και από τη
διαπνοή της χλωρίδας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ

• Η διαπνοή

Το φυτά προσλαμβάνουν νερό από
το έδαφος και στη συνέχεια το
αποβάλλουν από τα φύλλα τους προς
την ατμόσφαιρα μέσω των στομάτων,
δηλαδή των πόρων που υπάρχουν
στην επιδερμίδα των φύλλων.

• Η εξάτμιση

Η διαδικασία κατά την οποία το νερό εξατμίζεται κατευθείαν από
την επιφάνεια του εδάφους.



▪ Τα δέντρα ονομάζονται και φυσικές συσκευές κλιματισμού. Ένα μοναχικό
δέντρο μεσαίου μεγέθους διαπνέει περίπου 400 λίτρα νερό καθημερινά.
Αυτό ισοδυναμεί με 4 συσκευές κλιματισμού μέσης ισχύος που
λειτουργούν 20 ώρες το 24ωρο.

▪ Εκτιμάται ότι περίπου 10% της υγρασίας στην ατμόσφαιρα προέρχεται
από τη διαπνοή των φυτών.

ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ



• Τα δέντρα και οι θάμνοι βελτιώνουν τη θερμοκρασία του αέρα
στο αστικό περιβάλλον ρυθμίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία.

• Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να ελαττώσουμε
την είσοδο της θερμότητας του ήλιου είναι η σκίαση.

• Η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από τη μορφή των φύλλων
και την πυκνότητα του φυλλώματος.

2. Πράσινο και ηλιακή ακτινοβολία



Σκίαση και δροσιά το
καλοκαίρι

Φυλλοβόλα δέντρα 

Ευχάριστο αίσθημα ζεστασιάς από την
αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα

• Τα φυλλοβόλα δέντρα το
καλοκαίρι διακρατούν
ηλιακή ακτινοβολία και
προκαλούν μείωση της
θερμοκρασίας.

• Το χειμώνα, που ρίχνουν
τα φύλλα τους,
επιτρέπουν στις ακτίνες
του ήλιου να περάσουν
και να φθάσουν μέχρι το
έδαφος.



• Οι χώροι πρασίνου μέσα σε μια πόλη μπορούν και μετριάζουν τη
θερμοκρασία του αέρα (το καλοκαίρι χαμηλότερη κατά 2-3˚ C).

• Το αστικό πράσινο µειώνει την επίδραση της αστικής θερµονησίδας
µέσω της εξάτµισοδιαπνοής και της σκίασης των δέντρων γεγονός
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για
τις μεσογειακές πόλεις.



Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 

❑ Ρύθμιση της κίνησης του αέρα 

❑ Ποιότητα του αέρα

❑Αντιανεμική προστασία



Επίδραση των  πράσινων χώρων στην ανανέωση του 
αέρα μιας πόλης

▪ Επειδή οι πόλεις θερμαίνονται περισσότερο στο κέντρο υπάρχει
δηλαδή μια αύξηση θερμοκρασίας από την περιφέρεια προς το κέντρο
με αποτέλεσμα ο αέρας στο κέντρο της πόλης να είναι θερμότερος και
αραιότερος, οπότε δημιουργείται ένα ανοδικό ρεύμα, που προκαλεί
πλευρική κίνηση του αέρα από την περιφέρεια προς το κέντρο.

▪ Όταν οι πόλεις περιβάλλονται από περιαστικά δάση τότε ψυχρότερες
μάζες αέρα εισέρχονται σαν δροσερή αύρα μέσα στις πόλεις.

˚C – Θερμός αέρας

Κρύος αέρας
Κρύος αέρας



Βελτίωση της 
ποιότητας του 

αέρα

Χημικά

(φωτοσυνθετική 
διαδικασία)

Παραγωγή 
οξυγόνου

Απορρόφηση  
CO2

Απορρόφηση 
ρυπαντών

Μηχανικά

Συγκράτηση της 
σκόνης από το 
φύλλωμα των 
δένδρων, των 

θάμνων και της 
χλόης.

Ποιότητα ή καθαρισμός του αέρα



Αντιανεμική προστασία και κίνηση του αέρα

• Αρκετές φορές τα δένδρα χρησιμοποιούνται ως
αντιανεμικοί φράκτες για τον έλεγχο της κίνησης των
ανέμων. Έτσι προκαλούν μείωση στην ταχύτητα του
ανέμου δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες.

• Τα δένδρα μπορούν να εξασφαλίσουν αποτελεσματική
αντιανεμική προστασία σε κτίρια και στους
αυτοκινητοδρόμους.



Γ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Διακράτηση των κατακριμνησμάτων

Επιβράδυνση της ροής του νερού 

Αύξηση της διήθησης του νερού

Μείωση της επιφανειακής απορροής

Εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα   και

μείωση του κινδύνου για πληµµύρες στο 
αστικό περιβάλλον 

Η βλάστηση παίζει καθοριστικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο και στην 
πορεία κίνησης του νερού μέσα σ’ ένα αστικό περιβάλλον.



Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

• Το αστικό και περιαστικό πράσινο δηµιουργεί βιότοπους για
τη χλωρίδα και την πανίδα .

• Οι πράσινοι διάδροµοι και τα δίκτυα πρασίνου που
συνδέουν διάφορους χώρους με βλάστησης ( π.χ. πάρκα ,
άλση , φυσικά δάση) ενεργούν σαν άξονες κίνησης για πολλά
ζώα και σαν µέσο διασποράς γενετικού υλικού των φυτών .



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
1. Αναψυχή

▪ Οι αστικοί χώροι
πρασίνου προσφέρουν
δυνατότητες για
ψυχαγωγία (περίπατο,
άθληση, παιχνίδι)

Περίπατο

Άθληση Παιχνίδι
2. Υγεία

Επηρεάζει θετικά τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου, η οποία
έχει επηρεαστεί από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των αστικών
κέντρων και την απομάκρυνση του από το φυσικό περιβάλλον.



3.Μετακινήσεις

Οι διαδρομές ποδηλάτων,
όπως και οι διαδρομές για
πεζούς, εκτός από την
αναψυχή συμβάλλουν
στην εξυπηρέτηση μετα-
κινήσεων, εξυπηρετώντας
τις καθημερινές ανάγκες
των πολιτών.



Άθληση Παιχνίδι

Τα δέντρα και οι θάμνοι
αποτελούν αισθητικά
στοιχεία του αστικού
περιβάλλοντος.
▪ Απαλύνουν τις αρχιτε-

κτονικές γραμμές
▪ Διασπούν τη μονοτονία

της θέας
▪ Δημιουργούν κινήσεις

και ευχάριστους ήχους
▪ Αναβαθμίζουν την

εικόνα και ποιότητα
του αστικού τοπίου.

4. Αισθητική βελτίωση του 
περιβάλλοντος



5. Κοινωνικές επαφές

• Χώροι συνάθροισης και
κοινωνικών υπαίθριων
εκδηλώσεων και πολιτι-
στικών γεγονότων.

• Ανάπτυξη της κοινωνι-
κότητας των πολιτών.

• Ενίσχυση του συναισθή-
ματος της αλληλεγγύης.



6. Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση

• Η βλάστηση στις πόλεις
φέρνει τους κατοίκους σε
επαφή µε τη φύση (αλλαγή
εποχών, άνθηση των φυτών,
παρουσία πανίδας).

• Εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς
σκοπούς, με την
παρατήρηση της φύσης
και την καλλιέργεια όλων
των αισθήσεων με πλήθος
ερεθισμάτων όπως π.χ.
οπτικών, ακουστικών,
γνωστικών και συναισθημα-
τικών, που έχουν μεγάλη
εκπαιδευτική αξία.



• Όσο πιο κοντά στην πηγή του ήχου βρίσκεται το φυτικό ηχόφραγμα, τόσο
πιο μεγάλη η μείωση των θορύβων.

• Δένδρα   και   θάμνοι   πρέπει                                                                                  
να   φυτεύονται  σε   στενούς                                                                       
συνδέσμους  για  να  δημιουρ-
γήσουν ένα   πυκνό  φράγμα.

• Ειδικά : το πλάτος της λωρίδας πρασίνου, η πυκνότητα της φύτευσης και 
το ύψος των δένδρων.

Τα φυτά λειτουργούν ως ένα φυσικό ηχοπέτασμα που συμβάλλει στη μείωση
της έντασης των ήχων, που αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τους
κατοίκους των πόλεων.

7. Ηχορύπανση



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΟΦΕΛΗ

• Για την κατασκευή και
συντήρηση των χώρων
πρασίνου.

• Οι πράσινοι χώροι αποτελούν
πόλους έλξης με πολιτιστικό,
ψυχαγωγικό και εμπορικό
ενδιαφέρον για τους
τουρίστες.

1.Δημιουργία θέσεων 
εργασίας

2. Αύξηση της αξίας γης

Ιδιοκτησίες οι οποίες
βρίσκονται πλησίον πάρκων ή
χώρων πρασίνου γενικότερα
έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και
συνεπώς μεγαλύτερη οικονο-
μική αξία.



Τα δένδρα :
▪ το καλοκαίρι λειτουργούν ως φυσικά κλιματιστικά μηχανήματα, που

μειώνουν τη θερμοκρασία και αυξάνουν την υγρασία του αέρα,
▪ παρέχουν σκίαση μειώνοντας τη ζήτηση για κλιματισμό των κτιρίων

µειώνουν το κόστος ενέργειας για ψύξη των κτιρίων

▪ το χειμώνα τα δέντρα λειτουργούν ως μονωτές και μειώνουν τις
ταχύτητες των ανέμων, ελαττώνοντας παράλληλα τη ζήτηση για
θέρμανση.

3. Εξοικονόμηση ενέργειας

Φυλλοβόλα δέντρα
για σκίαση το
καλοκαίρι (νότια
πλευρά)

Τα αειθαλή δέντρα
εμποδίζουν την απώλεια
θερμότητας από το
κτίριο το χειμώνα
(βόρεια πλευρά)
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Πηγή : http://www.minenv.gr



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1. Αύξηση του ποσοστού χώρων αστικού πρασίνου.

2. Κατάλληλη κατανομή μέσα στον αστικό χώρο και οικολογικός
σχεδιασμός έτσι ώστε να ενισχύεται η ενοποίηση του πρασίνου
των πόλεων με το περιαστικό πράσινο και το ευρύτερο φυσικό
περιβάλλον.

3. Συμμετοχή των πολιτών.



ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η σύγχρονη τάση στο σχεδιασμό χώρων αστικού
πρασίνου αναφέρεται στη δημιουργία ενός δικτύου
αστικού και περιαστικού πρασίνου και όχι
μεμονωμένων χώροι πρασίνου.

Το σύστημα των πάρκων στη
Βοστώνη από τον Olmsted το 1867,
γνωστό και ως ‘Emerald Necklace’.

Πράσινοι διάδρομοι που ενώνουν
το αστικό πράσινο και το φυσικό
περιβάλλον.



Στα δίκτυα πρασίνου περιλαμβάνονται
διάφορες δραστηριότητες, όπως
πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμια που
συνδέονται μέσω πάρκων, πλατειών,
ιστορικών μνημείων ή πόλων έλξης
επισκεπτών.

Αξιοποίηση φυσικών σχηματισμών με ιδιαίτερη
περιβαλλοντική αξία, όπως κοίτες ποταμών ή
ρεμάτων.



ΟΦΕΛΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

1. Βελτίωση του μικροκλίματος

2. Αύξηση της βιοποικιλότητας 

3. Σύστημα μετακινήσεων

4. Αναψυχή

5.Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου

6. Ψυχική και σωματική υγεία

7.  Οικονομία



Να επιλέγονται, όσο αυτό είναι
δυνατόν, αυτοφυή είδη που
ανήκουν στο χώρο φυσικής
εξάπλωσης της περιοχής, καθώς
αυτά έχουν ήδη επιδείξει ότι
προσαρμόζονται επιτυχώς στις
οικολογικές συνθήκες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα επιλεγμένα φυτά θα πρέπει να
έχουν οικολογικές απαιτήσεις και
βιολογικές ιδιότητες ώστε να μπορούν
να αναπτυχθούν στις αντίξοες πολλές
φορές συνθήκες μιας πόλης (π.χ.
υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία
αέρα, ρύπανση).



Laurus nobilis – Δάφνη Ceratonia siliqua - Χαρουπιά

Αντοχή στη ξηρασία και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΦΥΤΙΚΑ  ΕΙΔΗ

Φωτόφιλο είδος με μικρές 
απαιτήσεις σε νερό.



Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες
του καλοκαιριού και έχει ιδιαίτερη
καλλωπιστική αξία.

Cercis siliquastrum – Κουτσουπιά

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά το έδαφος. Ανθεκτικό στις
ξηροθερμικές συνθήκες.

Nerium oleander - Πικροδάφνη 

Φυλλοβόλο δέντρο της μεσογειακής
βλάστησης.

Pistacia terebinthus - Κοκορεβυθιά



• Σήμερα οι πολίτες έχουν ανάγκη να ζουν σε μια ζωντανή
και ασφαλή πόλη που θα τους δίνει τη δυνατότητα να
ανακαλύπτουν τις χαρές και τις αξίες της φύσης μέσα από
πράσινες διαδρομές και να γεμίζουν με θετική ενέργεια
που είναι απαραίτητη για την υγεία και τον ψυχισμό του
ανθρώπου της πόλης.

• Τα οφέλη από τους χώρους αστικού πρασίνου μέσα σε

μια πόλη είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑ.

• Το αστικό πράσινο αποτελεί το συνδετικό στοιχείο
μεταξύ ανθρωπογενούς και φυσικού
περιβάλλοντος.
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