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νέοι πληθυσμοί στα αστικά κέντρα και τις πόλεις

ΜΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

A new type of emergent centrality based on the sheer volume of 
urban dwellers in contrast to the institutional centrality 

Before we can generate buildings themselves, we must model the 
decision-making processes that give rise to them.

Antonio Negri

Manuel Delanda



-Τι άλλαξε κατά την διάρκεια της περιόδου του covid
-Δημιουργία ενός νέου αφηγήματος για την αργή πόλη, 
βασισμένη στον πεζό και τον ποδηλάτη

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Key realizations of the pandemic effects:
Βασικές παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της πανδημίας
• Απουσία υπηρεσιών και σημείων ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο
• Συνεχής μετακίνηση ανάμεσα σε χώρους εργασίας, διασκέδασης και 

κατοικίας
• Η γειτονία έρχεται στο προσκήνιο ως η ελάχιστη κατασκευαστική 

μονάδα που καλείται να εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες των πολιτών



GOING DOWNTOWN

Ιστορικές κέντρα πόλεων

URBAN CORE
URBAN 

PERIPHERY

Αποτελεσματικό δίκτυο 
δρόμων1

2
Υψηλή αστική 
πυκνότητα

3 Μικτές χρήσεις

4
Πλούσιο κοινωνικό 
μείγμα

5
Όχι μονοχρηστικές
περιοχές



SETTING THE METRICS

• Έμφαση στην προσβασιμότητα και όχι στην κινητικότητα
• Αφορά την μεσαία κλίμακα, πέραν της γειτονίας αλλά μικρότερη της πόλης
• Βασισμένη στον σχεδιασμό προσβάσεων σε σχέση με τις ανάγκες και τα αιτήματα των τοπικών χρηστών και κατοίκων

Accessibility vs mobility

Source: AASHTO Green Book - A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 7th Edition



Key Performance indicators

Τα κριτήρια της πόλης των 15 λεπτών

6 βασικές πρώτες ανάγκες σε εμβέλεια 15 λεπτών
από την κατοικία

Community density & 
diversity

5.000-25.000 people/ 
km2

Amenity richness
6 amenity types/3-

5km2

Sustainable access
Target of 80% walking 

cycling and shared 
transit

Περισσότερες χρήσεις 
απαιτούν περισσότερη 
αστική πυκνότητα και 

αντίστροφα

Μεγαλύτερη αστική 
πυκνότητα δημιουργεί 

ανάγκη για βιώσιμη 
κινητικότητα

εκπαίδευση

εργασία

Μ.Μ.Μ.

αγορά 

τροφίμων

υγεία

Διασκέδαση 

και πολιτισμός

In 2018, Transport for London set a target for 80% of trips in the UK capital to 
be made by foot, bicycle, or public transport by 2041, up from 65% today

Strategic Planning

Βιώσιμη και διασυνδεδεμένη 
μετακίνηση, δημιουργεί 

μεγαλύτερη ανάγκη για πρόσβαση 
σε χρήσεις και αντίστροφα



Από την πόλη των 15 λεπτών στην πόλη του 1ος λεπτού

Ο πυρήνας της πόλης των 15 λεπτών αποτελεί ο λειτουργικός
δρόμος μίας γειτονίας, ή αλλιώς η πόλη του 1 λεπτού

Ζω και εργάζομαι στην γειτονία μου



Οι δημιουργικές βιομηχανίες ως όχημα επαναπροσδιορισμού των 

αστικών κέντρων 

Ζω και εργάζομαι στην γειτονία μουΗ δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να αποτελέσουν το
εφαλτήριο για την αλλαγή



Οι δημιουργικές βιομηχανίες ώς όχημα επαναπροσδιορισμού των 

αστικών κέντρων 

Ζω και εργάζομαι στην γειτονία μου

Η συνύπαρξη της κατοικίας με το εμπόριο/ παραγωγή,
αποτελεί παραδοσιακή τυπολογία κατοικίας 19ου και αρχές
20ου αιώνα στην Κύπρο (βλ. Φυλοκύπρου)



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ CAR-FREE ZONES

Brussels inner city largely car-free from August

Από την πόλη των αυτοκίνητων στην πόλη των πεζών

Berlin car-free area



Paris- car free area in the center Barcelona Will Supersize its Car-Free ‘Superblocks’

CAR-FREE ZONES



ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ: αστική μορφολογία

A Tale of 3 cities

Superilla Sant Antoni, Barcelona

NeubauGasse, Wien Stovolos historic core, Nicosia

+ αστικό πράσινο
+ αστικός εξοπλισμός
- Απουσία υδατοπερατών επιφανειών
+ πολυλειτουργικότητα/προσβασιμότητα
+ high urban comfort

-αστικό πράσινο
+αστικός εξοπλισμός
-απουσία υδατοπερατών επιφανειών
+πολυλειτουργικότητα/προσβασιμότητα
-medium urban comfort

---αστικό πράσινο
---αστικός εξοπλισμός
---απουσία υδατοπερατών επιφανειών
--μονολειτουργικότητα/χαμηλή 
προσβασιμότητα
- Low urban comfort

80% του δρόμου πρέπει να καλύπτεται 
από πυκνό πράσινο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες

20% του δρόμου πρέπει να είναι 
υδατοπερατό



Key Roadblocks:

ONBOARDING ACTION: UNDERSTANDING THE CHALLENGES

Συμμετοχή των κατοίκων

Παροχή έξυπνων και λειτουργικών εργαλείων και λύσεων

Να είναι κοινωνικά και πολιτιστικά ενήμερες

Χειραφέτηση των κατοίκων ώστε να διεκδικήσουν τον 
αστικό χώρο



Γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στους κατοίκους και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Στρατηγικοί στόχοι

Επισήμανση τοπικών 
προβλημάτων

Προσαρμογή στρατηγικών 
στόχων στην τοπική 
πραγματικότητα

Επαναπροσδιορι
σμός στόχων συμμετοχή

Foster a locally aware 
innovation economy

1. Feasibility 2. Social Impact

3. Environmental 

impact
4. Economic Growth



Γιατί οι ιστορικοί πυρήνες της Λευκωσίας είναι οι κατάλληλοι υποψήφιοι

CASE STUDY

Nicossia

Strovolos, 
Chrysaleousa

Good candidate for adapting the 15-minute city initiative to a smaller 
instance, focused on Historic urban areas 



Ο Πεδιαίος ως πυρήνας υψηλής προσβασιμότητας



INTERACTIVE PARTICIPATORY TOOLS
ACCESSIBILITY ANALYSIS



INTERACTIVE TOOLS
ACCESSIBILITY ANALYSIS



INTERACTIVE TOOLS
ACCESSIBILITY ANALYSIS



GAME LIKE PARTICIPATORY APPROACH



INTERACTIVE TOOLS ACCESSIBILITY ANALYSIS



INTERACTIVE TOOLS ACCESSIBILITY ANALYSIS



User Generated Data into a geolocated GIS database





ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ USER FEEDBACK
OFFLINE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ




