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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός 

στον αστικό υπαίθριο χώρο 

  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ , με τη διοργάνωση ημερίδας για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό στον 
Αστικό Υπαίθριο Χώρο, προσεγγίζει για πρώτη φορά ένα θέμα που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο   ενδιαφέρον  καθώς αποτελεί  νέο πεδίο έρευνας στον αστικό 
σχεδιασμό.  H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαϊου, στις 10 
π.μ., στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», αίθουσα ‘Παύλος Ζάννας’. 
  
Η εφαρμογή των βιοκλιματικών αρχών στον πολεοδομικό σχεδιασμό αποτελεί πλέον 
προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων. Η βελτίωση των 
συνθηκών μικροκλίματος στους αστικούς ελεύθερους χώρους παρέχει διπλή ωφέλεια. 
Αφενός τονώνει τη χρήση των χώρων αυτών καθιστώντας τους περισσότερο 
ελκυστικούς στους χρήστες και, αφετέρου καθιστά πιο θετική την αλληλεπίδραση 
μεταξύ εξωτερικού περιβάλλοντος και κτιρίου. 
  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής, επιχειρεί να πληροφορήσει το 
κοινό των μηχανικών για τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος 
των πόλεων  υιοθετώντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού- δίνοντας έμφαση 
στους αστικούς υπαίθριους χώρους- ένα θέμα που δεν έχει παρουσιαστεί επαρκώς 
στον ελληνικό χώρο. 
  
Στην ημερίδα , ειδικοί επιστήμονες, θα αναλύσουν τα παρακάτω θέματα: 
«Οικολογικός αστικός σχεδιασμός» από την Μαργαρίτα Καραβασίλη, σύμβουλο 
περιβάλλοντος στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. 
«Αειφόρος ανάπτυξη ελεύθερων χώρων σε αστικό περιβάλλον», από τη Νιόβη 
Χρυσομαλλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Σ. Α.Π.Θ. 
«Συμβολή της φυτοκάλυψης στη διαμόρφωση των βιοκλιματικών   συνθηκών του 
αστικού χώρου» από την Αικατερίνη Χρονοπούλου · Σερέλη, καθηγήτρια του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
«Μικροκλίμα  και Θερμική Άνεση: η επίδραση τους στη χρήση του υπαίθριου χώρου» 
από τη Μαριαλένα Νικολοπούλου, δρ. αρχιτέκτονα, επιστημονική συνεργάτιδα  ΚΑΠΕ. 
«Βιοκλιματικά κριτήρια σχεδιασμού στην πόλη», από το Σίμο Γιάννα, διευθυντή σπου
δών  Enviromental  and Energy Studies Programme, Architectural 
Association   Graduate School- London. 
«Προτάσεις σχεδιασμού υπαίθριου χώρου με κριτήρια θερμικής άνεσης στη 
στρατιωτική πόλη Γουδί- Αθήνα», από την Εύα Αθανασάκη, ενεργειακό φυσικό MSc. 
  
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί  με την προβολή  video από την ΕΧΡΟ ́ 92 της Σεβίλλης, 
με το οποίο θα παρουσιασθούν  επεμβάσεις στον ελεύθερο χώρο με στόχο τη 
βελτίωση του μικροκλίματος. 
  

                                                            Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


