
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:    euPolis: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία πολεοδομικού 

σχεδιασμού με βάση φυσικές λύσεις (NBS)  για την ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας 

των πολιτών: η προσέγγισης του euPolis 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δουλάμης Αναστάσιος 
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Χρηματοδότης: EUROPEAN COMMISSION 

 

Ιστοσελίδα: 

 

Περιγραφή: Το EuPolis στοχεύει στην (α) αντικατάσταση της παραδοσιακής αντίληψης με 

την οποία κατασκευάζονται μηχανικά συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος με 

σημαντικό κόστος. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη φυσικών συστημάτων για την 

ταυτόχρονη ενίσχυση της δημόσιας υγείας (PH) και της ευημερίας (WB) και η δημιουργία 

ανθεκτικών αστικών οικοσυστημάτων με μειωμένα κόστη κύκλου ζωής. (β) Το EuPolis 

προτείνει μια δομημένη προσέγγιση για την ενεργοποίηση των κρυφών δυνατοτήτων και 

υπηρεσιών των υπαρχόντων φυσικών και κατασκευασμένων αστικών συστημάτων, την 

ενσωμάτωσή τους και τον προσδιορισμό των κοινών κοινωνικών, πολιτιστικών και 

οικονομικών επιπτώσεών τους ως ενιαίου πλαίσιού, (γ) προωθεί την ανασυγκρότηση και 

αποκατάσταση των αστικών οικοσυστημάτων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα βασικές 

προκλήσεις όπως η χαμηλή περιβαλλοντική ποιότητα, ο κατακερματισμός και η χαμηλή 

βιοποικιλότητα στους δημόσιους χώρους, οι πόροι που υποβάλλονται σε νερό, η 

υποτιμημένη χρήση του χώρου στις υποβαθμισμένες περιοχές και, ως εκ τούτου, (δ) να 

βελτιώσει την αστική ανθεκτικότητα (επιχειρησιακή, κοινωνική και οικονομική) μέσω 

παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί με τη χρήση ενός συνόλου κατάλληλων 

πολεοδομικών πινάκων, οι οποίες καταλύουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων με 

ιδιαίτερη προσοχή στις προοπτικές φύλου, ηλικίας και αναπηρίας στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, (ε) να δημιουργήσει ανοιχτούς και προσιτούς αστικούς χώρους μέσω της 

συστηματικής εφαρμογής στρατηγικών ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των 

φύλων και νέων συμμετοχικών εργαλείων σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες ανάπτυξης 

των έργων, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διαφόρων 

ομάδων. Στόχος μας είναι να τονώσουμε τη συμμετοχή των ενεργών κοινοτήτων σε όλη τη 



διαδικασία.  Οι λύσεις του EuPOLIS θα παρουσιαστούν σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις: το 

Βελιγράδι, το Λοτζ, τον Πειραιά και το Gladsaxe. Έχουμε συμπεριλάβει και μερικές πόλεις 

που ακολούθησαν (Μπογκοτά, Παλέρμο, Λεμεσός και Trebinje) προκειμένου να 

αναπαραχθούν και να αποδειχθούν τα πλεονεκτήματα των καινοτομιών του 

προτεινόμενου έργου μέσω καθοδήγησης. 


