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ΤΟΠΟΣ  

 

Μια υγιής πόλη δημιουργεί ένα προσιτό κοινωνικό, 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που προάγει 

την υγεία και την ευημερία για όλους. 

 

 

Αυτό περιλαμβάνει:  

•Αλλαγή νοοτροπίας στη διακυβέρνηση και το  

σχεδιασμό.  

•Ανθρωποκεντρική αστική ανάπτυξη και                           
σχεδιασμό 

•Ενσωμάτωση των πολιτικών για την ισότητα  και 
τη βιωσιμότητα στην αστική ανάπτυξη και τον 
προγραμματισμό 

•Ενίσχυση της συμμετοχής στη χρήση και τη 
διοίκηση  κοινόχρηστων χώρων 

 



Τόπος - Ορισμός 
 Η έννοια «ΤΟΠΟΣ» περιλαμβάνει τόσο το φυσικό περιβάλλον (κτίρια, δρόμους, 
δημόσιους χώρους και φυσικούς χώρους), όσο και το κοινωνικό περιβάλλον (τις 
σχέσεις, τα δίκτυα κοινωνικής επαφής και υποστήριξης που υπάρχουν σε μια 
κοινότητα). 

 Τόπος είναι τα συνδυασμένα κοινωνικά, οικονομικά, φυσικά, πολιτιστικά και 
ιστορικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Είναι καθετί απ τις συνθήκες  ζωής των 

ανθρώπων το οποίο σχετίζεται με το πού ζουν και περνούν το χρόνο τους. 

  

  



Υγιείς χώροι και πλαίσια  

• Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας είναι 
καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της υγείας. 
  
• Στις πόλεις, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο η  παρέμβαση  στα 
πλαίσια  όπου ζουν, εργάζονται, αγαπούν ή παίζουν και διασκεδάζουν  
οι άνθρωποι (τα σπίτια, τα σχολεία, οι χώροι εργασίας, τα 
περιβάλλοντα αναψυχής, οι υπηρεσίες φροντίδας, τα σπίτια των 
ηλικιωμένων).  
 

• Οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές πρέπει να δημιουργήσουν 
περιβάλλοντα που να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών 
θα μπορούν καλύτερα να αξιοποιήσουν  το υγιές δυναμικό τους. 

 

  



        Υγιής πολεοδομία και σχεδιασμός 

 

•Η ζωή στην πόλη επηρεάζει την υγεία μέσω του φυσικού και 
οικοδομικού περιβάλλοντος (κτίρια), του κοινωνικού περιβάλλοντος 
και της πρόσβασης σε υπηρεσίες και σε δομές υποστήριξης. 

• Οι προσπάθειες για τη βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, για 
να αυξηθεί, για παράδειγμα, η σωματική δραστηριότητα και να 
ενισχυθεί η δυνατότητα κίνησης των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες είναι ζωτικής σημασίας. 

• Οι διατομεακές συνεργασίες και οι πρωτοβουλίες  ενδυνάμωσης της 
κοινότητας  μπορούν να υλοποιηθούν ευκολότερα σε τοπικό επίπεδο 
με την ενεργό υποστήριξη των τοπικών φορέων.  
 



Υγιείς μεταφορές 
 

•Οι καλές δημόσιες συγκοινωνίες σε συνδυασμό με την ποδηλασία και το περπάτημα 
μπορούν να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο, τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 

•Η  βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η προστασία των τοπίων και της αστικής συνοχής 
παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για σωματική άσκηση, κοινωνικές συναναστροφές και 
βελτιώνουν  την πρόσβαση στην  εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την απασχόληση.  

 

•Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τα ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών που  προωθούν  
το περπάτημα και  τη χρήση του ποδηλάτου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία ολοκληρωμένων 
στρατηγικών για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. 

   



            Χώροι πρασίνου 
  

•Οι πράσινοι χώροι στις αστικές περιοχές επηρεάζουν θετικά την υγεία και 
οι  τοπικές πρωτοβουλίες ή  τα μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης σε 
χώρους πρασίνου μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία.  

•Οι άνθρωποι  απολαμβάνουν τους χώρους πρασίνου περπατώντας, 
παίζοντας ή  κάνοντας ποδήλατο, και μετατρέπουν  τη σωματική 
δραστηριότητα σε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής τους ζωής.  

•0ι πράσινοι χώροι μειώνουν την επίδραση του «φαινομένου της αστικής 
θερμονησίδας», μειώνουν  τα επίπεδα άγχους και την ηχορύπανση, ενώ 
παράλληλα βελτιώνουν την κοινωνική ζωή και τις κοινωνικές 
συναναστροφές και συμβάλλουν στη διαχείριση των πλημμυρών.  

   

  



Ενέργεια και υγεία 

 
• Η ενέργεια είναι απαραίτητη για την υγεία, την ανάπτυξη και τα μέσα 
διαβίωσης, είτε χρησιμοποιούνται στο σπίτι για παρασκευή φαγητού  
και θέρμανση, είτε στις πόλεις μας για τις μεταφορές και τις 
παραγωγικές δραστηριότητες.  

• Εντούτοις, η χρήση ενέργειας μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής για 
την υγεία: οι μέθοδοι θέρμανσης, μαγειρέματος και μεταφοράς 
μπορούν να υποβαθμίσουν το περιβάλλον κατοικίας και της κοινότητας 
και να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τόσο άμεσα όσο και 
έμμεσα.(π.χ.  δημιουργία ανισοτήτων, όπως η φτώχεια καυσίμων, τη  
συμβολή στην κλιματική αλλαγή, την κακή ποιότητα του  αέρα. 

•Η παραγωγή ενέργειας από καθαρές πηγές είναι πρωταρχικής 
σημασίας. 




