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01
η εξέλιξη του δημόσιου χώρου στην πορεία 

του χρόνου



Αθήνα, οδός Αθηνάς στο ύψος της Δημοτικής Αγοράς 1908. Ένας δημόσιος χώρος 
μικτής χρήσης για πεζούς, εμπόριο, οχήματα διαφόρων ειδών και ιπποκίνητο 

τροχιόδρομο



Αθήνα, Μοναστηράκι 1945. Το αυτοκίνητο έρχεται, ο πεζός [από]τραβιέται



02
ορισμένες παράμετροι ανασχεδιασμού 

του δημόσιου αστικού δικτύου



Το φάσμα των επιθυμητών λειτουργιών του δρόμου και του οδικού χώρου που θα 
πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά των ανασχεδιασμό ενός δρόμου







αρχή του διαχωρισμού των ειδών [χρηστών] κυκλοφορίας 
Αμβούργο. Τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχή κεντρικών λειτουργιών. 

Διαχωρισμένες κινήσεις, ενιαίο υλικό επίστρωσης και πολύ χαμηλό κράσπεδο μεταξύ 
πεζοδρομίου και οδοστρώματος



αρχή της ανάμειξης των ειδών [χρηστών] κυκλοφορίας 
Bern, Gerechtigkeitsgasse: Τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχή κεντρικών 

λειτουργιών. Ελευθερία κινήσεων όλων των χρηστών με συγκεκριμένους κανόνες, 
ενιαίο υλικό επίστρωσης, ενιαία αισθητική του χώρου 











03
μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού



Ευκρινής σήμανση



Ζυρίχη. Τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχή με κύρια χρήση κατοικίας. 
Θλάση του άξονα κίνησης των αυτοκινήτων με στόχο των περιορισμό της ταχύτητας.

Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος, αδρό υλικό επίστρωσης



Αμβούργο, Steilshoop. Εναλλαγή θέσεων στάθμευσης μεταξύ των δύο πλευρών 
τοπικού δρόμου «Ζώνης 30» σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, ως εργαλείο για τη 

δημιουργία μετατοπίσεων στον άξονα κίνησης των οχημάτων. 



Πλάτος δρόμου

Συσχέτιση τύπου 
διασταυρούμενων 
οχημάτων, φόρτου 

κυκλοφορίας και 
γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών 
του τοπικού 

δρόμου με την 
αναπτυσσόμενη 

ταχύτητα 
(F = πεζός, 

R = ποδήλατο, 
Kfz = μηχανοκίνητο 

όχημα, 
G = λωρίδα 
φύτευσης, 
P = λωρίδα 

στάθμευσης)





Επιλογή και εναλλαγή υλικών / υπερυψώσεις 



Βιέννη. Υπερύψωση του οδοστρώματος σε συνδυασμό με αλλαγή υλικού και 
φύτευση, στην είσοδο δρόμου ήπιας κυκλοφορίας σε κεντρική περιοχή κατοικίας



ΙΣΛΑΝΔΙΑ, Ίσαφιορδούρ
[Ísafjörður] 

3D zebra



Φύτευση



Ανόβερο / Kronsberg. Λωρίδες φύτευσης σε συνδυασμό με  «λεκάνες» απορροής 
ομβρίων, καθώς επίσης και ανοικτά φυτεμένα προκήπια.



Αθήνα / Αμπελόκηποι [οδοί Δασκαλάκη | Σεβαστουπόλεος]  



Αθήνα / Αμπελόκηποι
[οδός  Σεβαστουπόλεος]  



Αθήνα / Αμπελόκηποι
[οδός Δασκαλάκη]  



Αθήνα / Αμπελόκηποι [οδός Δασκαλάκη]: 
η ευεργετική δράση του ιδιωτικού φυτεμένου προκηπίου [πρασιάς].



Αθήνα / Αμπελόκηποι
[οδός Δασκαλάκη]  



Αθήνα / Αμπελόκηποι
[οδός Δασκαλάκη]  



04
παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και άμεσης εφαρμογής



Βέρνη, Turnweg. Σχέδιο Γενικής Διάταξης | η όψη του δρόμου πριν (αριστερά) 
και μετά (δεξιά) την παρέμβαση









05
η ιδέα του «διαμοιρασμού»







06
ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών



Augsburg Hochzoll



Augsburg Hochzoll: Η 
διαδικασία της 

δημόσιας 
διαβούλευσης που 

αναπτύσσεται σε 
χρόνο ενός εξαμήνου 

με βάση πέντε 
προκαθορισμένα 

στάδια





Friedberger Straße
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