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Περίληψη 
 
Η βιώσιµη ανάπτυξη ενεργειακά εκφράζεται µε τον Αστικό Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό. Αυτός, 
συνίσταται στην µελέτη, ανάλυση και ερµηνεία του µικροκλίµατος  στο άµεσο περιβάλλον 
(αέρας, θερµοκρασία, υγρασία, ηλιακή ενέργεια).  Η  κατάλληλη βλάστηση, η ανανέωση  
του αέρα, τα φράγµατα ήχου, η εξοµάλυνση των υψηλών θερµοκρασιών, η αποφυγή των 
απότοµων µεταβολών της υγρασίας, η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και των 
ευεργετικών ιδιοτήτων του νερού, είναι συστατικά ενός βιώσιµου χώρου. 
Σ΄ αυτή την εργασία επιθυµώ: 

• Να ερευνήσω την συνάρθρωση φόρµας της πόλης και ενεργειακής προβληµατικής. 

• Να µελετήσω το κατά πόσο, ο παράγοντας Κλίµα (µε τα χαρακτηριστικά του) και η 
ενεργειακή ανησυχία, επηρεάζουν τη µορφή της πόλης.  

• Τέλος, µε την αναζήτηση του θεσµοθετικού πλαισίου, να επισηµάνω προβλήµατα και να 
εκφράσω προτάσεις τονίζοντας παράλληλα τον ρόλο του αρχιτέκτονα στη σύγχρονη 
κοινωνία, όπου η  ανάγκη εξοικονόµησης των φυσικών πόρων τροποποιεί τις επιλογές 
και ανοίγει νέες προοπτικές στον πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

Με αυτό το σκοπό, η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη: Στο πρώτο, αναλύονται ιστορικά 
η ανάγκη και η φροντίδα για συνάρτηση της µορφής της πόλης µε τον τόπο, γίνεται µια νέα 
πρόταση ανάγνωσης της µορφής και διερευνώνται γνωστές τάσεις και κινήµατα από την 
ενεργειακή προβληµατική τους. Έτσι θα επιχειρηθεί µια µετάβαση, µια αναγωγή στη µεγάλη 
κλίµακα, όπου θα µελετηθούν τα βιοκλιµατικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά της βιώσιµης 
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πόλης και θα γίνει αναφορά σε σχετικούς όρους και φαινόµενα, στην έννοια της Άνεσης και 
στον τρόπο που υπεισέρχονται οι διάφορες εκφάνσεις του κλίµατος στον Αστικό σχεδιασµό. 
Στο δεύτερο µέρος, θα αναλυθεί το πως αντιµετωπίζεται παγκόσµια αυτή η νέα πρόκληση, 
στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι νόρµες που προάγουν και ποιες που 
καταργούν το στόχο της βιώσιµης πόλης ποια είναι τα κύρια προβλήµατα που αναιρούν και 
εµποδίζουν τις επιδιώξεις της.  Γίνεται αναφορά στις τάσεις που επικρατούν, µε 
επικέντρωση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και έπεται µια παρουσίαση µεcase studies.  
Έτσι θα υποστηριχτεί και η κεντρική υπόθεση που φτιάχτηκε αρχικά, και θα δοθούν 
συµπεράσµατα και προτάσεις. 
Όσον αφορά στη µεθοδολογική προσέγγιση, αυτή πηγάζει από ένα καταιγισµό ερωτηµάτων 
µε σκοπό να περιγραφεί όσο το δυνατό καλύτερα το πρόβληµα.  Η καταγραφή τους οδήγησε 
στον εντοπισµό του αντικειµένου και του υποκειµένου της εργασίας, των τάσεων που 
επικρατούν, των προθέσεων µου και τέλος της βασικής ερώτησης πάνω στην οποία 
στηρίχτηκε η κεντρική υπόθεση εργασίας. 
Μέσα από τα συµπεράσµατά µου γίνεται εµφανής η ανάγκη ενίσχυσης των ΑΠΕ (µέσω 
διάφορων οδών), η ανάγκη για δηµιουργία ενός θεσµοθετικού πλαισίου που να επιβάλλεται 
µέσα από κίνητρα κι όχι µε ελέγχους και πρόστιµα, αλλά και η ανάγκη εκπόνησης σοβαρών 
µελετών.  Ταυτόχρονα γίνεται κριτική στο υπάρχον πλαίσιο. 
Η πρωτότυπη προσφορά της συµβολής µου, έγκειται στην ανάγνωση της µορφής της  πόλης 
µέσα από µια ενεργειακή προβληµατική.  Επίσης στην προσπάθεια αναγωγής των γνωστών 
ιδιοτήτων του κλίµατος, από την κλίµακα του κτιρίου που είναι πιο εύκολα καταληπτή και 
προσεγγίσιµη λόγω της πληθώρας βιβλιογραφίας, στην κλίµακα της πόλης, όπου λόγω της 
πολυπλοκότητας ορισµένων (και πέραν του κλίµατος) παραγόντων, το θέµα γίνεται πιο 
σύνθετο και έχει αναλυθεί πολύ λίγο.    
Η πλειοψηφία των κεφαλαίων είναι γραµµένα στηριζόµενα σε υποθέσεις που κάνουν 
συγγραφείς, µε δική µου όµως προσωπική αιτιολόγηση, ερµηνεία, και συµπεράσµατα.  
Αυτό, ίσως να κάνει αδύναµη την επιχειρηµατολογία για την υποστήριξη των υποθέσεων 
της εργασίας µου, από την άλλη κάνει εµένα, να αισθάνοµαι ότι έχω δουλέψει σε όλο το 
εύρος της γνώσης, από τη συλλογή της πρωτογενούς πληροφορίας, µέσω της διάπλασής της, 
της αναγωγής και της κατάλληλης µεταφοράς της στο επιθυµητό επίπεδο, µέχρις την 
εξάντλησή της (;). 
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