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Αειφορία / βιωςιμότθτα 

Αειφόροσ ανάπτυξθ είναι θ ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων με τρόπο ϊςτε να 
καλφπτονται οι ανάγκεσ του παρόντοσ  χωρίσ να διακυβεφεται θ δυνατότθτα των μελλοντικϊν 
γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ τουσ. (επιτροπι Brundtland (Θνωμζνα Ζκνθ 1987) 

1. Συνειδθτι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων χωρίσ τθν εξάντλθςι , τθν υποβάκμιςθ θ τθν 
καταςτροφι τουσ ϊςτε να ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφνται από τισ επόμενεσ γενιζσ

2. Εξοικονόμθςθ αναλϊςιμων πόρων με περιοριςμοφσ ςτθν χριςθ πόρων που είναι ςε 
ανεπάρκεια (πχ αςτικοποίθςθ και δόμθςθ)

3. διαςφάλιςθ δυνατοτιτων ανανεϊςιμων πόρων

4. Αποτελεςματικότθτα ςτθν διαχείριςθ των πόρων μζςα από τθν εφαρμογι καλφτερων 
τεχνολογιϊν

5. βακμιαία αλλαγι προτφπων ηωισ
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Θ διάςκεψθ των ΘΕ ςτθν τοκχόλμθ το 1972 υπιρξε θ αρχι τθσ επίςθμθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Θ διάςκεψθ των ΘΕ για τθν ανάπτυξθ και το περιβάλλον ςτο Ριο το 1992 υιοκζτθςε τισ αρχζσ 
τθσ αειφορίασ και επίςθσ περιλαμβάνονται ςτθν ςυνκικθ του Maastricht τθσ Ευρωπαικισ
Ενωςθσ. 

θ Χάρτα του Aalborg (1994) «Ευρωπαϊκι διάςκεψθ των πόλεων και κωμοπόλεων για τθν 
αειφορία», θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο  AaIborg τθσ Δανίασ

θ Νζα Χάρτα των Ακθνών (1998) διεκνζσ ςυνζδριο ςτθν Ακινα
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Σοπικζσ ςτρατθγικζσ για τθν επίτευξθ τθσ αειφορίασ

τα αςτικά κζντρα είναι οι κατάλλθλοι χϊροι όποι μποροφν να εφαρμoςτoφν πολιτικζσ οι 
οποίεσ να ενςωματϊνουν τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ:

Η αειφορία ωσ δθμιουργικι αναηιτθςθ τθσ ιςορροπίασ ςε τοπικό 
επίπεδο

θ αειφορία δεν είναι οφτε όραμα  οφτε αμετάβλθτθ κατάςταςθ αλλά δθμιουργικι 
εξιςορροπθτικι διαδικαςία που υπειςζρχεται ςε όλα τα πεδία λιψθσ  αποφάςεων ςε 
τοπικό επίπεδο

Η επίλυςθ των προβλθμάτων με τθν ζνταξι τουσ ςε ευρφτερο πλαίςο

μια πόλθ ι μια κωμόπολθ δεν ζχει το δικαίωμα να μετακζτει προβλιματα ςτο ευρφτερο 
περιβάλλον ι ςτο μζλλον. Για το λόγο αυτό όλα τα προβλιματα ι  οι ανιςορροπίεσ ςε μια 
πόλθ είτε πρζπει να επιλφονται ςτο επίπεδο που εμφανίηονται είτε να απορροφϊνται από 
μια ευρφτερθ ενότθτα
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Πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ  και αειφορία

Ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να ενκαρρφνει: 

1. τθ διατιρθςθ των μθ ανανεοφμενων πόρων' 

2. τθν εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ και τθ μθ ρυπαίνουςα τεχνολογία'

3. τθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ'

4. τθν αποφυγι δθμιουργίασ απορριμμάτων, τθ μείωςθ τθσ ποςότθτάσ τουσ και τθν ανακφκλωςι τουσ'

5. . τθν ελαςτικότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων για τθν υποςτιριξθ των τοπικϊν κοινοτιτων'

6. τθν καλλιζργεια τθσ γθσ ωσ οικονομικοφ πόρου και τθν αναγζννθςθ των "γκρίηων" περιοχϊν,

7. θ αρχι τθσ πρόλθψθσ πρζπει να δεςπόηει ςτισ απoφάςεισ ανάπτυξθσ, ϊςτε οι μθ ανανεϊςιμοι 
πόροι να μθ ςπαταλιοφνται άςκοπα,

8. Διατιρθςθ των οικοςυςτθμάτων, με "πράςινουσ διαδρόμουσ« που διαςχίηουν τθν πόλθ
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Μια πόλθ για όλουσ

Όλεσ οι ομάδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των όςων αφίχκθςαν πρόςφατα, πρζπει να 
ενςωματϊνονται ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ πόλθσ, μζςω αναπτυξιακοφ 
ςχεδιαςμοφ και κοινωνικοοικονομικϊν μζτρων
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Ανάπτυξθ κοινωνικότθτασ και επικοινωνίασ

Το οικοδομικό τετράγωνο, θ γειτονιά ι θ ςυνοικία, πρζπει να διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθ δθμιουργία 
ενόσ πλαιςίου για ανκρϊπινθ επαφι και ςυμμετοχι.  Ο δθμόςιοσ χϊροσ πρζπει να ανακτθκεί, να 
χρθςιμοποιθκεί πάλι ωσ τόποσ όπου αναπτφςςονται θ αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ και θ κοινωνικι δράςθ και 
ηωτικότθτα

Να διατθρθκεί και να βελτιωκεί το δίκτυο των ελεφκερων χϊρων, των πάρκων και των περιοχϊν αναψυχισ 
μζςα ςτισ πόλεισ. 

Θ αναηωογόνθςθ εγκαταλελειμμζνων περιοχϊν και κτιρίων πρζπει να ςυςχετιςκεί με το δίκτυο των 
δθμόςιων χϊρων, κακϊσ επίςθσ και με λειτουργίεσ που κα ςτεγάηονται ςε εγκαταλελειμμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ, όπωσ πρϊθν εργοςτάςια και ςτρατόπεδα».
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Πολυλει τουργικότθτα και ανάμειξθ χριςεων γθσ

Θ αρχι των μικτϊν χριςεων πρζπει να προωκείται ιδιαιτζρωσ ςτα κζντρα των
πόλεων, ϊςτε να ειςάγεται μεγαλφτερθ ποικιλία και ηωτικότθτα ςτον αςτικό ιςτό.

Ηϊνεσ κατοικίασ και εργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και άλλεσ ςυμβατζσ χριςεισ, πρζπει να
ςυνδζονται ςτενά ςε χρόνο και χϊρο, ϊςτε να ελαττϊνεται θ ανάγκθ μετακινιςεων,
να εξοικονομείται ενζργεια και να μειϊνεται θ ρφπανςθ.

Ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να εξαςφαλίηει ζνα ικανοποιθτικό φάςμα
επιλογϊν ςτον πολίτθ ςε ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ, τθν κατοικία, τισ μετακινιςεισ 
και τθν αναψυχι, ςυντελϊντασ ζτςι ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν πόλθ
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Κυκλοφορία και μεταφορζσ

Θ βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ προχποκζτει τθν αναγνϊριςθ ότι οι χριςεισ γθσ και ο ςχεδιαςμόσ 
μεταφορών δεν μπορεί να αντιμετωπίηονται ωσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ. Θ ανάγκθ του πλθκυςμοφ να 
μετακινείται πρζπει να μειωκεί με προςεκτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κζςθσ και τθσ ζνταςθσ των 
δραςτθριοτιτων και τθν προϊκθςθ περιοχϊν μεικτισ χριςθσ μαηί με τθν ανάπτυξθ επαρκοφσ 
ςυςτιματοσ μεταφορϊν.

Θ εξάρτθςθ από τα ιδιωτικά μεταφορικά μζςα πρζπει να αποκαρρφνεται μζςω πολιτικϊν ςτάκμευςθσ 
και τιμολόγθςθσ. 
Να αυξθκοφν οι δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των δθμόςιων μεταφορϊν και εξυπθρετιςεων για πεηοφσ και 
ποδθλάτεσ. 
Πρζπει να δοκοφν περιςςότερεσ επιλογζσ ςτουσ πολίτεσ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν 
μετακίνθςισ τουσ.
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Διατιρθςθ και ανάδειξθ του χαρακτιρα των πόλεων

Θ ζννοια τθσ πόλθσ ωσ γενζτειρασ του πολιτιςμοφ ζχει εδραιωκεί διαμζςου των αιϊνων και ζχει 
ενςωματωκεί ςτο φυςικό χαρακτιρα όλων των ιςτορικϊν πόλεων

.Για να ςυνεχίςει θ πόλθ τθν πολιτιςτικι τθσ ακτινοβολία:
ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να αποβλζπει ςτθ διατιρθςθ των παραδοςιακϊν ςτοιχείων 
και τθσ ταυτότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κτιρίων, των 
ιςτορικϊν ςυνοικιϊν, των ελεφκερων χϊρων και των περιοχϊν πραςίνου. Αυτά τα ςτοιχεία 
πρζπει να ενςωματωκοφν μζςα ςε ςυνεχι δίκτυα βαςιςμζνα ςτισ αρχζσ του αςτικοφ 
ςχεδιαςμοφ.
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Νζεσ τεχνολογίεσ

Ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να ενκαρρφνει τθ βζλτιςτθ χριςθ τθσ πλθροφορικισ, με 
ίςθ πρόςβαςθ για όλουσ, ϊςτε να προκφπτει θ μζγιςτθ ωφζλεια για τον πολίτθ.

Επίςθσ, πρζπει να εξετάηει τισ δυνατότθτεσ αποκζντρωςθσ των δραςτθριοτιτων, λαμ-
βάνοντασ υπόψθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ
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Οι ολυμπιακζσ εγκαταςτάςεισ ςτο ίδνεχ (2000)

Οι επιλογζσ ςχεδιαςμοφ και χωροκζτθςθσ ςτο Σίδνεχ εντάςςουν εξαρχισ τθν 
περιβαλλοντικι διάςταςθ ωσ κυρίαρχθ ςυνιςτϊςα

Εκταςθ: 750 he
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Η κζςθ: Brownfield (υποδοχζασ αποβλιτων από τθν δεκαετία του 60)
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Διατιρθςθ των ειδών 
(Βιοποικιλότθτα) 

Χλωρίδα & Πανίδα (Οικοςυςτιματα)

Ανκρωπογενζσ περιβάλλον Οι περιοχζσ ανάπτυξθσ κα εξαςφαλίηουν υψθλι ποιότθτα ηωισ ςτουσ
κατοίκουσ και ςτουσ εργαηομζνουσ 

Διατιρθςθ φυςικών 
πόρων

Υδάτινοι πόροι Ελαχιςτοποίθςθ των αναγκϊν ςε πόςιμο νερό που καλφπτονται από το  κεντρικό δίκτυο 
φδρευςθσ του Σίδνευ.

Υλικά καταςκευισ Ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ 'υλικϊν που εξαντλοφν τουσ φυςικοφσ  πόρουσ ι που 
δθμιουργοφν τοξικι μόλυνςθ κατά τθν καταςκευι, τθ  χριςθ ι τθν αποκικευςι τουσ.

Ελεφκεροι χϊροι Στα όρια των πολεοδομικϊν αναπτφξεων προβλζπεται θ διατιρθςθ  ςθμαντικϊν 
ελεφκερων χϊρων ωσ φυςικό πόροσ για τισ επερχόμενεσ γενεζσ.

Επιφανειακό ζδαφοσ Ελαχιςτοποίθςθ τθσ μεταφοράσ χϊματοσ.

Ζλεγχοσ τθσ μόλυνςθσ Ατμόςφαιρα Ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτθν ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ και  αποφυγι χριςθσ 
ουςιϊν που καταςτρζψουν το όηον.

Θόρυβοσ Ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων του κορφβου.

Φωτιςμόσ Ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων του νυκτερινοφ φωτιςμοφ ςτθ διατιρθςθ του   
περιβάλλοντοσ και ςτισ περιοχζσ κατοικίασ.

Νερό Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ που διατίκεται ςτο περιβάλλον.

Ζδαφοσ Αποκατάςταςθ των επιπτϊςεων παλαιων ρυπάνςεων ςτισ περιοχζσ ανάπτυξθσ και εξαςφάλιςθ 
τθσ προςταςίασ του εδάφουσ.

Διαχείριςθ απορριμμάτων Μείωςθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και μεγιςτοποίθςθ τθσ
κατάλλθλθσ χριςθσ ανακυκλωμενων ι ανακυκλϊςιμων υλικϊν
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1991-2000. Αποκατάςταςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ ζτςι ϊςτε να μθ διατρζχει κίνδυνο θ δθμόςια υγεία με λφςεισ επιτόπου 
αςφαλοφσ αποκικευςθσ των μολυςμζνων ςτερεϊν υλικϊν, αποφεφγοντασ με αυτό τον τρόπο τθ ςυνικθ πρακτικι τθσ «εξαγωγισ» 
του προβλιματοσ ι τθσ μεταφοράσ του ςε άλλο ςθμείo.
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9 εκ. κμ μολυςμζνων εδαφϊν Αφαίρεςθ των μολυςμζνων υλικϊν και ταφι ςε τζςςερα κατάλλθλα ςθμεία, ανάμεςα ςε 
ςτρϊματα αργιλικϊν εδαφϊν χαμθλισ διαπερατότθτασ. Τα απόβλθτα καλφπτονται από ζνα κακαρό αδιαπζρατο ςτρϊμα, 
πάχουσ τουλάχιςτον ενόσ μζτρου, που αποτελείται από άργιλο και χϊμα κατάλλθλο για φφτευςθ.
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Διαχείριςθ των υδάτινων πόρων

Συλλογι και επεξεργαςία όλων των ομβρίων για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων που διοχετεφονται ςτουσ χειμάρρουσ
και ςτθ ςυνζχεια ςτον ποταμό, ζτςι ϊςτε να αποκαταςτακεί θ οικολογικι ιςορροπία τθσ περιοχισ

Οι ανάγκεσ ςε μθ πόςιμο νερό, π.χ. για άρδευςθ, τα αποχωρθτιρια, ςιντριβάνια, λίμνεσ, πφργοι ψφξθσ κλιματιςμοφ, 
καλφπτονται   από ανακφκλωςθ (ομβρίων ι προϊόντων βιολογικοφ κακαριςμοφ). Γι‘ αυτό αναπτφςςονται δφο ξεχωριςτά δίκτυα 
διανομισ πόςιμου και ανακυκλοφμενου νεροφ

Θ μείωςθ των αναγκϊν άρδευςθσ επιτυγχάνεται μζςω φυτεφςεων τοπικϊν ειδϊν με περιοριςμζνεσ ανάγκεσ ςε νερό
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Εξοικονόμθςθ ενζργειασ

. Θ ςτρατθγικι για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ από μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ βαςίηεται τόςο ςε πακθτικζσ 
μεκόδουσ ςχεδιαςμοφ κτιρίων που μειϊνουν τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ, αεριςμοφ και φωτιςμοφ, όςο και ςε 
ενεργθτικζσ μεκόδουσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.

Στο ολυμπιακό ςτάδιο αξιοποιείται ο φυςικόσ φωτιςμόσ με τθ χριςθ διαφανϊν τμθμάτων ςτθν οροφι. 
Μεγιςτοποιείται ο φυςικόσ αεριςμόσ μζςω τθσ δθμιουργίασ ςυνεχοφσ ροισ αζρα ςτισ περιοχζσ των 
κλιμακοςταςίων και των ανελκυςτιρων.
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Κατά το ςχεδιαςμό των κτιρίων προβλζπονται γυάλινεσ επιφάνειεσ που εξαςφαλίηουν
φυςικό φωτιςμό, αξιοποιοφνται οι φυςικζσ δίοδοι αεριςμοφ κ.λπ. 

Για παράδειγμα, το κλειςτό ολυμπιακό κολυμβθτιριο βελτιςτοποιεί τθ χριςθ φυςικοφ φωτιςμοφ ςτο  φουαγιζ μζςω μιασ 
μερικϊσ γυάλινθσ οροφισ και ενόσ γυάλινου τοίχου, ζτςι ϊςτε να μθ χρειάηεται κακόλου τεχνθτόσ φωτιςμόσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ.
Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ αξιοποιεί μια κατευκυνόμενθ δζςμθ φυςικοφ φωτόσ από τθν οροφι που φωτίηει επαρκϊσ, χωρίσ να 
καμπϊνει τουσ κεατζσ. Με αυτό τον τρόπο απαιτοφνται μόνο 10 φωτιςτικά ςθμεία κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 
Ο κλιματιςμόσ του κτιρίου ζχει επίςθσ ςχεδιαςτεί με τρόπο που να μειϊνει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Μόνο τα γραφεία 
και το εςτιατόριο κλιματίηονται πλιρωσ και μόνο κατά τθ διάρκεια των ωρϊν λειτουργίασ τουσ.

Θ περιοχι των κακιςμάτων των κεατϊν δροςίηεται μζςω τθσ παροχισ κλιματιηόμενου αζρα ςτθ ηϊνθ που περιβάλλει τισ 
κερκίδεσ. Ζτςι, εξαςφαλίηεται άνετθ κερμοκραςία για τουσ κεατζσ, ενϊ θ κερμοκραςία του υπόλοιπου χϊρου 
εναρμονίηεται με τθ κερμοκραςία τθσ πιςίνασ. Προκφπτει λοιπόν μείωςθ τθσ ενζργειασ που απαιτείται για τθ ρφκμιςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του νεροφ και ςθμαντικότατθ μείωςθ του απαιτοφμενου κλιματιςμοφ.
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Διαχείριςθ των απορριμμάτων

μείωςθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων, ςτθν επανάχρθςθ
και ςτθν ανακφκλωςθ. Με αυτό τον τρόπο, ο όγκοσ των απορριμμάτων που απομζνει για
διάκεςθ μειϊνεται ςθμαντικά. Ο ςτόχοσ αυτόσ περιλαμβάνει τόςο τισ φάςεισ
καταςκευισ, όςο και τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων (ςτερεά απόβλθτα που
παράγονται ςτα εςτιατόρια, ςτισ κουηίνεσ, ςτα περίπτερα, ςτα καταςτιματα, ςτουσ
χϊρουσ των κεατϊν, ςτα γραφεία, ςτουσ ελεφκερουσ χϊρουσ, ςτθ ςυντιρθςθ και ςτον
κακαριςμό των εγκαταςτάςεων).

Τα υλικά κατεδάφιςθσ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων που προχπιρχαν ςτθν
περιοχι και που ανζρχονταν ςε 220.000 Κ.μ., ξαναχρθςιμοποιικθκαν επιτόπου για τθν
καταςκευι οδικϊν ζργων. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων το 2000
υπολογίςτθκε ότι κα ξαναχρθςιμοποιοφνταν με αυτό τον τρόπο επιπλζον 330.000 Κ.μ.
υλικϊν από εκςκαφζσ κ.λπ.
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Κίνθςθ  κυκλοφορία

. Θ μικρι απόςταςθ τθσ περιοχισ από το Σίδνεχ, επιτρζπει τθν ικανοποιθτικι εξυπθρζτθςι τθσ από τα υπάρχοντα ςυγκοινωνιακά 
δίκτυα. Θ πρόςβαςθ ςτισ ολυμπιακζσ εγκαταςτάςεισ γίνεται με ςιδθρόδρομο υψθλισ μεταφορικισ ικανότθτασ (50.000
άτομα τθν ϊρα), λεωφορεία και πλοιάρια.

Δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα 
ελαχιςτοποιοφνται, παρά το μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν.
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Ολυμπιακό χωριό
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Περιλάμβανε περίπου 520 κατοικίεσ, 350  διαμερίςματα και 350 
λυόμενεσ κατοικίεσ, κακϊσ και τισ ςυνοδευτικζσ εξυπθρετιςεισ 
αναψυχισ και υπθρεςιϊν. 
Το χωριό ςυνιςτά το κφριο τμιμα του Newington, ενόσ νζου 
προαςτίου υψθλϊν προδιαγραφϊν που αναπτφχτθκε ςταδιακά μετά 
τθν λιξθ  των Αγϊνων.

Οι κατοικίεσ, ςχεδιάςτθκαν από επϊνυμουσ Αυςτραλοφσ 
αρχιτζκτονεσ, καλφπτουν ευρεία ποικιλία τφπων: διϊροφεσ κατοικίεσ 
με αυλι, μονοκατοικίεσ, τριϊροφα ζωσ τετραϊροφα κτίρια 
διαμεριςμάτων

Στο ολυμπιακό χωριό χρθςιμοποιθκικαν  πακθτικζσ μζκοδοι 
ςχεδιαςμοφ για τθ μείωςθ των ενεργειακϊν απαιτιςεων, όπωσ ο 
κατάλλθλοσ προςανατολιςμόσ, θ μόνωςθ κ.λπ., αλλά και ενεργθτικζσ 
μζκοδοι, όπωσ θλιακά ςτοιχεία και θλιακζσ μονάδεσ παραγωγισ 
ηεςτοφ νεροφ. Τα μζτρα αυτά εκτιμάται ότι μειϊνουν κατά 60% τισ 
ςυνολικζσ απαιτιςεισ ςε ενζργεια (ςε ςφγκριςθ με αντίςτοιχα 
ςυγκροτιματα κατοικιϊν), ενϊ τα θλιακά ςυςτιματα μειϊνουν κατά 
75% τθν απαιτoφμενθ παραγωγι ενζργειασ με ςυμβατικά μζςα.



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ: ΑΣΙΚΕ ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ                ΔΙΔ. Β. ΣΡΟΒΑ 2014



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ: ΑΣΙΚΕ ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ                ΔΙΔ. Β. ΣΡΟΒΑ 2014

Ζνταξθ των εγκαταςτάςεων ςτο μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό τθσ πόλθσ και ςφνδεςι
τουσ με τθν εξυπθρζτθςθ μόνιμων αναγκών των κατοίκων. Αναιρείται, με αυτό τον
τρόπο ςε μεγάλο βακμό ο εφιμεροσ προοριςμόσ των αναγκαίων επενδφςεων.

Χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων ςε περιβαλλοντικά βεβαρθμζνεσ κζςεισ. Σα
ολυμπιακά ζργα αποτελοφν ζναυςμα για τθν αποκατάςταςθ του τοπίου και των
οικοςυςτθμάτων.

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ με ςτόχο τθν αποφυγι τθσ μελλοντικισ ρφπανςθσ και τθσ
εξοικονόμθςθσ φυςικών πόρων.
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http://www.sopa.nsw.gov.au/planning_and_development/master_plan_2030
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