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η. Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεψξεζεο  Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο - ΤΠΔΚΑ 

ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ





Σν γξακκηθφ κνληέιν εμνξχζζσ-παξάγσ- θαηαζθεπάδσ-απνξξίπησ 

μεπέξαζε πιένλ ηα φξηά ηνπ.

Αληηθαζίζηαηαη από  έλα λέν παξαγσγηθό θαη θαηαλαισηηθό κνληέιν πνπ ζα 

απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε αλάισζεο πξώησλ πιώλ, κέζσ ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζήο ηνπο κε ηε κνξθή 

επαλαρξεζηκνπνηψ, επηζθεπάδσ, αλαθπθιψλσ.



Δπξσπατθνί ηφρνη Κ.Ο & 

Αξρέο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο UNEP
2 εθ. ζέζεηο εξγαζίαο ην 2030

Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία

Δπαλαζρεδηαζκφο  παξαγσγηθψλ κνλάδσλ

«Δπηηπγράλνπκε πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα κε ιηγφηεξα»

«θνππίδηα : νη πνιχηηκνη πφξνη»

«Διαρηζηνπνίεζε ηνπ απνηππψκαηνο ζην πεξηβάιινλ»



 Στόχοι Χιλιετίασ

 Συμφωνία Παριςιοφ 

 Στόχοι Βιώςιμησ 

Ανάπτυξησ του ΟΗΕ για 

2030 (SDG) 

 τόχοσ 12 “Τπεφθυνη 

Κατανάλωςη  και 

Παραγωγή

 Αλλαγή παραγωγικοφ -

καταναλωτικοφ 

προτφπου

 Τελικόσ ςτόχοσ: Η 

Αειφόροσ Ανάπτυξη

34 χρόνια μετά την πρϊτη Διάςκεψη Κορυφήσ ςτο ΡΙΟ για το Περιβάλλον και 

την Ανάπτυξη και την AGENDA 21



Σο ππώηο βήμα για ηη μεηάβαζη ππορ ηην Κςκλική Οικονομία

Σρέδην δξάζεο ΔΔ «Σο κλείζιμο ηος Κύκλος»: Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ

πινπνίεζε ελόο θαηλνηόκνπ κνληέινπ.

Τέζζεξηο εθζέζεηο κε λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο (14/03/2017): 

ΣΟΥΟ ΔΩ 2039:

 Μείωζε πνζνζηνύ απνξξηκκάηωλ πνπ θαηαιήγνπλ γηα πγεηνλνκηθή ηαθή ζην 

5%

 Αύμεζε πνζνζηώλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθιωζεο νηθηαθώλ 

απνβιήηωλ ζην 70%, από 44% πνπ είλαη ν θνηλνηηθόο κέζνο όξνο ζήκεξα

 Μείωζε απνξξηκκάηωλ ηξνθίκωλ θαηά 50%

Οη λνκνζεζίεο αθνξνύλ ζηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη θπξίωο από 

λνηθνθπξηά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ καδί απνηεινύλ ην 8% ηωλ ζπλνιηθώλ 

απνξξηκκάηωλ ζηελ ΔΔ. 



Κςκλική Οικονομία:

ηο ανηίδοηο για ηον πεπιοπιζμό ηων παγκόζμιων 

πεπιβαλλονηικών πποβλημάηων αλλά και για ηην επίηεςξη ηηρ 

Αειθόπος Ανάπηςξηρ 

Μεηάβαζε πξνο θπθιηθή 

ζεώξεζε ηεο νηθνλνκίαο 

κε επαλέληαμε ηωλ 

απνβιήηωλ ζηελ 

παξαγωγηθή δηαδηθαζία 

ώζηε λα θιείλεη ηηο αλνηρηέο 

γξακκηθέο ξνέο θαη λα 

αλαγελλεζνύλ ηα θπζηθά 

αγαζά ζηνηρεία απαξαίηεηε 

γηα ηελ αεηθνξία

Μια πολιηική για ηην ανηιμεηώπιζη 

ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ, ηηρ 

ανόδος ηων ηιμών πόπων και ηην 

μεηαζηποθή ηος παπαγωγικού και 

καηαναλωηικού πποηύπος.



Σο κςκλικό μονηέλο είναι μία βιομιμηηική πποζέγγιζη ππορ 

ηην αειθοπία / όπωρ ο κύκλορ ηηρ θύζηρ / αει – θέπω 

Θεωξεί όηη ηα ζπζηήκαηά παξαγωγήο θαη θαηαλάιωζεο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνύλ 

όπωο νη θπζηθνί νξγαληζκνί, επαλαρξεζηκνπνηώληαο ηα πιηθά θαη ηνπο πόξνπο πνπ 

απειεπζεξώλνπλ ζην πεξηβάιινλ.

Η θπθιηθή ζεώξεζε ηεο νηθνλνκίαο θιείλεη ηηο αλνηρηέο γξακκηθέο ξνέο (close loops), 

επαλεληάζζεη ηα απόβιεηα ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία θαη αλαγελλά ηα θπζηθά 

αγαζά.



Πποϋπόθεζη και ζηόσορ

ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ



Αιιαγέο ζε νιόθιεξε ηελ αιπζίδα παξαγωγήο ηωλ πξνϊόληωλ 
θαη επαλεμέηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνβιήηνπ 

Τα πξνϊόληα ζρεδηάδνληαη κε ζθνπό λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο 
θύθινπο ηεο απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ωο εθ ηνύηνπ ηα απόβιεηα 
ειαρηζηνπνηνύληαη ή εμαιείθνληαη

REDUCE – REUSE – RECYCLE (3RS)

ΜΔΙΩΗ-ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ



Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξννπηηθή ηνπ θχθινπ δσήο…

Η κεηάβαζε απαηηεί λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, λένπο ηξόπνπο 

ζπκπεξηθνξάο ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη λέεο ιύζεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηωλ 

απνβιήηωλ ζε πόξνπο. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξνρφ

Η κεηάβαζε 



Οη πόιεηο θαη νη πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη ζηελ πιενλεθηηθή ζέζε λα επηηαρύλνπλ 

ηνπο ξπζκνύο ηεο Επξώπεο πξνο κηα πην θπθιηθή νηθνλνκία θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ σθειεηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

κεηάβαζε απηή. Τα πξνγξάκκαηα ESPON, Interact, Interreg Europe θαη ην 

URBACT θαινύλ ηηο πόιεηο θαη ηηο πεξηθέξεηεο λα ιάβνπλ δξάζε ήδε από ζήκεξα, 

έρνληαο θαηά λνπ 4 απιέο «ζθέςεηο-θιεηδηά».

Ο θαζέλαο κπνξεί λα ην θάλεη

πλεξγαζία, φρη αληαγσληζκφο

Η κεηάβαζε 



ΟΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΑΛΛΑΓΕ 

Μηα από ηηο νπζηαζηηθέο 
αλαγθαίεο αιιαγέο πνπ 
άκεζα ζα πξέπεη λα 
δξνκνινγεζεί θαη ζηε 
ρώξα καο είλαη ε 

βιομησανική ζςμβίωζη

πνπ βαζίδεηαη ζηηο 
έλλνηεο ηεο βηνκεραληθήο 
νηθνινγίαο θαη ηωλ 
βηνκεραληθώλ 
νηθνζπζηεκάηωλ. 

Ζ ζςμβίωζη ωρ έννοια ζηη θύζη 

πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ακνηβαηόηεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη ζε βηνινγηθέο θνηλόηεηεο 

κεηαμύ ηνπιάρηζην δύν κε ζπλδεδεκέλωλ εηδώλ κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή πιηθώλ, 

ελεξγείαο θαη πιεξνθνξίαο κε έλαλ θνηλώο επωθειή ηξόπν.



Η βαζηθή αξρή ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο είλαη όηη νη βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο δελ ζα έπξεπε λα ζεωξνύληαη απνκνλωκέλεο, αιιά ωο 

ζπληζηώζεο ελόο βηνκεραληθνύ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

εζωηεξηθό ηνπ θπζηθνύ νηθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Βηόζθαηξαο. 

Η ιεηηνπξγία ελόο βηνκεραληθνύ ζπζηήκαηνο, όπωο αθξηβώο ε ιεηηνπξγία 

ελόο νηθνζπζηήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο ξνέο ύιεο, ελέξγεηαο θαη 

πιεξνθνξίαο θαη εμαξηάηαη από ηνπο πόξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε Βηόζθαηξα. 

Σηελ νπηηθή ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, ν όξνο «βηνκεραληθή» δελ 

αλαθέξεηαη κόλν ζηελ ίδηα ηε βηνκεραλία, αιιά ζε όιεο ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο: ηνλ ηνπξηζκό, ηηο θαηαζθεπέο, ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ηηο 

κεηαθνξέο, ηε γεωξγία.

Βιομησανική ζςμβίωζη 



ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΜΒΙΩΗ – ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ

Δπελδχζεηο ζηελ Έξεπλα θαη 

Καηλνηνκία

Πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ 

λένπ ΔΠΑ: κεηαζρεκαηηζκόο  

παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, 

εζηηάδνληαο ζηελ θαηλνηνκία, ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πςειά 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Τν ηξίπηπρν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο “ take it-make it-sell it” αληηθαζίζηαηαη 

από κία νινθιεξσκέλε ζεώξεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, απηή ηεο 

αλάπηπμεο βηνκεραληθώλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ βηνκεραληθώλ 

κνλάδσλ, όπνπ νη εθξνέο κίαο κνλάδαο, ζα γίλνληαη πξώηε ύιε ζε κία άιιε.





Η κεηάβαζε πξνο κηα θπθιηθή νηθνλνκία 

μεθηλά απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο 
φπνπ ν νηθνλνκηθφο, θνηλσληθφο θαη ρσξηθφο 

αληίθηππνο είλαη κεγαιχηεξνο θαη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο. 



Από ηην "αζηική οικολογία", 
πνπ εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ηεο "θπζηθήο ηθαλόηεηαο", 

ηεο "νηθνλνκίαο ηεο θύζεο", ηνπ "νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο" 

θαη ηνπ «κεηαβνιηζκνύ», 

ζηην κςκλική πόλη

ζηην αειθόπο πόλη 



Δλζσκαηψλνληαο ηηο αξρέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ε πφιε 

κπνξεί λα απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά θπθιηθφηεηαο ζε φιεο 

ηεο ηηο ιεηηνπξγίεο, δεκηνπξγψληαο έλα αζηηθφ ζχζηεκα πνπ 

είλαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ:

Αλαλεσηηθφ, πξνζβάζηκν, άθζνλν



Οη πφιεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλα πεξίπινθν ζχκπιεγκα θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ φπνπ θπξηαξρεί έλα ζχζηεκα κε γξακκηθφ 

κεηαβνιηζκφ. 

Ρνέο πφξσλ δεκηνπξγνχληαη, θπθινθνξνχλ, κεηαβνιίδνληαη θαη απνβάιινληαη, κέζσ 

κηαο ζχλζεηεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο  επαξθή  αλαθχθισζε  ή  ρξήζε 

Σν γξακκηθφ απηφ πξφηππν παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ αζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, είλαη κε αεηθνξηθφ θαη ππνλνκεχεη καθξνπξφζεζκα ηε γεληθή νηθνινγηθή 

βησζηκφηεηά ηνπ.

Απφ ηνλ γξακκηθφ αζηηθφ κεηαβνιηζκφ ζηνλ Κπθιηθφ κεηαβνιηζκφ… 

… 



Αληίζεηα, ζηε θχζε αλαπηχζζεηαη κηα θπθιηθνχ ηχπνπ δηεξγαζία 

όπνπ θάζε εμαγσγή (εθξνή/παξάγσγν) πνπ απνβάιιεηαη από έλαλ νξγαληζκό, κεηαηξέπεηαη ζε εηζαγσγή ζε 

έλαλ άιιν νξγαληζκό κε κηα δηαδηθαζία πνπ αλαλεώλεη θαη ζηεξίδεη ηε ζπλνρή νιόθιεξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο

κε ηε ρξήζε ηεο θπζηθήο αλαθχθισζεο. 

Έρνληαο σο βαζηθή αξρή ηε θπζηθή δηεξγαζία, ε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη όηη κπνξεί λα ππάξμεη 

κεηαβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξακκηθνύ κεηαβνιηζκνύ ησλ πόιεσλ (απόβιεηα, ελέξγεηα, απνξξίκκαηα, 

θαηαλάισζε γεο θ.ιπ.) ζε θπθιηθό όπνπ 

ε παξαγσγή αλαθπθιψλεηαη γηα λα γίλεη εθ λένπ εηζαγσγή ζην αζηηθφ ζχζηεκα. 



Οη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη 

αιιεινζρεηίδνληαη, έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη νη ιεγφκελεο 

"ξνέο γξακκηθνχ κεηαβνιηζκνχ", πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε πφξσλ 

θαη ηελ παξαγσγή κε αλαθπθινχκελσλ απνβιήησλ 

ΣΟΥΟ: Δπίηεπμε ζπλνιηθήο "νηθνινγηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ"



Ο αζηηθφο κεηαβνιηζκφο, πνπ αλαιχεη ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη αζηηθέο πεξηνρέο ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ησλ ππνθείκελσλ ππνδνκψλ, βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ.



Μηα δέζκε Μέηξωλ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηωλ αμηώλ πξνϊόληωλ, 

πιηθώλ θαη πξώηωλ πιώλ θαη ζηε κείωζε παξαγωγήο απνβιήηωλ είλαη ε 

αθόινπζε:

ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έμππλνο Σρεδηαζκόο, Κίλεηξα, Παξαγωγηθή Γηαδηθαζία, 

Καηλνηόκεο δηαδηθαζίεο 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ. Δλζάξξπλζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ελεξγεηαθή 

απόδνζε, ecodesign, δηάξθεηα 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ. Αύμεζε Αλαθύθιωζεο, Γηαινγή ζηελ Πεγή, 

Μείωζε ηαθήο 



ΝΔΟΗ ΠΟΡΟΗ. Πξνώζεζε αγνξάο κε δεπηεξνγελείο πξώηεο ύιεο, βηνκεραληθή 

ζπκβίωζε 

ΣΟΜΔΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: Πιαζηηθά, Τξόθηκα, Κξίζηκεο πξώηεο ύιεο, ΑΔΚΚ, 

Βηνκάδα 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ: Καηλνηνκία, Φξεκαηνδόηεζε κε 650 εθ. Horizon (δηαρείξηζε 

απνβιήηωλ, ζπαηάιε ηξνθίκωλ, αεηθόξεο παξαγωγηθέο δηαδηθαζίεο, 

αλαθαηαζθεπέο, βηνκ.ζπκβίωζε) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΤΚΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

(Δπηδόζεηο απνηειεζκαηηθόηεηαο, Δπηδόζεηο Πξώηωλ Υιώλ) από Δπξωπαϊθή 

Σηαηηζηηθή Υπεξεζία θαη ΔΟΠ



χγρξνλε ζπκπαγήο αεηθφξνο 

πφιε 
 Οξηζηηθή απόξξηςε ηεο κνλόπιεπξεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 

 Οηθνινγηθόο-Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο γηα 

ηελ επεκεξία ηεο θνηλόηεηαο

 Αύμεζε θηλεηηθόηεηαο κε θαζαξά κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο, θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

δεκόζηνπ ρώξνπ

 Πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε (ελεκέξσζε 

– ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ)

 Κνηλσληθή απνδνρή – ζπλέξγεηα –

ζύγθιηζε 

ΟΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΑΛΛΑΓΕ 



s u s t a i n a b l ea r c h i t e c t u r e

Κ π θ ι η θ ή  Ο η θ ν λ ν κ ί α :  

Έ λ α ο  Ο δ ε γ φ ο  γ η α  η ε λ  θ π θ ι η θ ή  π φ ι ε   

ECOCITY Circular Economy Guidebook



Δθαξκνγή λέσλ, βηψζηκσλ, 

πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ 

ζέβνληαη ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα 

θαη ηνπο θπζηθνχο λφκνπο 

(βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, 

νηθνινγηθή δφκεζε)… 

Αεηθφξεο Πφιεηο



Ιθαλά κέηξα ελίζρπζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ 
Εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο ησλ πόιεσλ θαη ησλ νηθνδνκεκέλσλ 

πεξηνρώλ ελάληηα ζηα κειινληηθά ζνθ θαη πηέζεηο από ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηελ εμάληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ.



Απαληάκε ζηελ πξόθιεζε ηεο ηερλνινγίαο, 

πνπ ελζσκαηώζεθε ζηνλ όξν

«έμππλε πφιε»
Αμηνπνηνύκε ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο, κε 

ζηόρν, αθελόο λα βειηηώζνπκε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ ηεο, αθεηέξνπ λα 

εληζρύζνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ. 

Απηό, ζηελ πξάμε, κεηαθξάδεηαη ζε κηα ζεηξά επηπξόζζεηεο δξάζεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 

θηλεηηθόηεηα ζηελ πόιε, κε παξάιιειε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζε 

θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ώζηε θαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο κηαο πόιεο λα θαηαζηνύλ 

πεξηζζόηεξν πξνζβάζηκεο θαη νη πνιίηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εληνπηζκό αιιά θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 
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Απφ ηα Κηίξηα 
Υακειήο 

Δλεξγεηαθήο 
Καηαλάισζεο

ε Κηίξηα 
ζρεδφλ 

Μεδεληθήο 
Καηαλάισζεο 

Δλέξγεηαο

ε Αεηθφξα 
Κηίξηα ζε 
Αεηθφξεο 

Πφιεηο





Ο Ι Κ Ο Γ Δ Ι Σ Ο Ν Ι Δ 

Οπηνπία ή 

πξαγκαηηθφηεηα; 

Η πξφθιεζε θαη ε πξννπηηθή 

κηαο λέαο ζπιινγηθφηεηαο 

ζηηο πφιεηο καο 

(ή αλλιώς μιας σσμπαγούς

αειφόροσ πόλης)  





Αεηθφξα θαηαζθεπαζηηθή πιηθά ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο  







• Ο δεκόζηνο ρώξνο απνηειεί πξνλνκηαθό 

πεδίν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ θπζηθνύ 

ζηνηρείνπ ζηελ πόιε, ελώ ηαπηόρξνλα ε 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο θύζεο ζηε πόιε 

αλνίγεη ηελ πξννπηηθή κίαο θαηλνύξηαο 

ζρέζεο κε ηνλ δεκόζην ρώξν. 

• Απνθαιύπηνπκε ηα ξέκαηα, 

απνθαζηζηνύκε ρώξνπο πξαζίλνπ, 

ελνπνηνύκε ηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα… ζπλδένπκε ! 

• Βηνθιηκαηηθόο – ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο

• Μηα ελεξγόο ζρέζε ησλ πνιηηώλ κε ην 

δεκόζην ρώξν σο ρώξν ζπκκεηνρήο, 

αιιειεγγύεο θαη αλεθηηθόηεηαο

ΜΠΛΔ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΔ

ΤΠΟΓΟΜΔ



ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ

ΑΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ

Τιηθά / Πξάζηλν

Φαηλφκελν αζηηθήο ζεζκηθήο λεζίδαο

Μηθξνθιίκα, ζπλζήθεο άλεζεο ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο

Μείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

• Αλνηρηόρξσκεο επηθάλεηεο αλαπηύζζνπλ κεησκέλεο ζεξκνθξαζίεο, 

ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ γύξσ ρώξνπ θαη ησλ 

θηηξίσλ

• Τα λέαο ηερλνινγίαο «ςπρξά» πιηθά κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 



Πξάζηλν
 Βειηηώλεη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ην 

δπλακηθό αεξηζκνύ ηεο πόιεο, παξέρεη ζθηαζκό, 

ζεξκηθή θαη νπηηθή αλαθνύθηζε 

 Μεηώλεη ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ ρώξνπ, θαη 

ηελ επαλεθπνκπή ηεο απνζεθεπκέλεο ζηα πιηθά 

ζεξκόηεηαο,βειηηώλνληαο ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο 

άλεζεο



Σνκέο, αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο γηα ην πεξηβάιινλ δελ 
κπνξεί λα ππάξμνπλ αλ δε κεηαζρεκαηηζζεί ν ρσξνηαμηθφο

ζρεδηαζκφο ζε Πεξηβαιινληηθφ . . . 



Γηαζθάιηζε κηαο 

πνιπεπίπεδεο

δηαθπβέξλεζεο θαη ελφο 

λένπ ζπιινγηθνχ  φξακα 

κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν  

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ 

Απνζύλδεζε ηεο 

αλάπηπμεο από ηνπο 

πεπεξαζκέλνπο πόξνπο 

θαη ηελ θαηαλάιωζε. 



αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Δπηθνηλωλία : m.karavasili@redeplan.gr

markar081951@gmail.com

6937434697

mailto:Info@ecocity.gr
mailto:m.karavasili@redeplan.gr
mailto:markar081951@gmail.com

