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                     Αστική υγεία 
 
                       Ο τόπος που ζουν οι άνθρωποι επηρεάζει την υγεία τους και                        
            δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποιότητα ζωής. 
            Οι κοινότητες και οι γειτονιές που εξασφαλίζουν την             
            πρόσβαση σε βασικά αγαθά, που διακρίνονται από κοινωνική 
συνοχή, που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της καλής σωματικής και 
ψυχικής ευεξίας και που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, δημιουργούν 
προϋποθέσεις απαραίτητες για την ισότητα στην υγεία. 
 
– Closing the gap in a generation, WHO headquarters, 2008 
 

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ευρωπαϊκής περιφέρειας ζουν σε πόλεις.  
Οι αστικές περιοχές είναι συχνά ανθυγιεινοί τόποι διαβίωσης που 
χαρακτηρίζονται από έντονη κίνηση, ρύπανση, θόρυβο, βία και κοινωνική 
απομόνωση .  
Οι άνθρωποι στις πόλεις αντιμετωπίζουν αυξημένα ποσοστά μη μεταδοτικών 
ασθενειών. Οι φτωχοί συνήθως εκτίθενται στα χειρότερα περιβάλλοντα.  
Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. 



Η πόλις γινομένη μεν του ζην ένεκεν,... Ούσα δε του ευ ζην..  
Αριστοτέλης, Πολιτικά  

 
«Health and well-being depend on action at city level» 
Η Υγεία και η Ευημερία εξαρτώνται από τις δράσεις σε Τοπικό Επίπεδο.    
 
“Cities are both key vehicles for the implementation of the 2030 
Agenda and agents for achieving a future that is sustainable, 
inclusive, safe and resilient,”  
«Οι πόλεις, είναι το όχημα για την υλοποίηση της Ατζέντα 2030 και 
παράγων για να πετύχουμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι βιώσιμο, χωρίς 
αποκλεισμούς, ασφαλές και ανθεκτικό» 
 
“We cannot achieve the goals of the 2030 Agenda or Health 
2020, and improve the health and well-being of all, without 
engaging at the city level.” 
«Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της Ατζέντα 2030 ή της 
ΥΓΕΙΑ 2020, και να βελτιώσουμε την Υγεία και την Ευημερία, χωρίς την 
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
 
Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe.  
 

 
 











Που βρισκόμαστε σήμερα... 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
 Αποτελείται από  1400 πόλεις / 165 εκατομμύρια άνθρωποι 

υποστηρίζονται μέσω των Εθνικών Δικτύων σε 30 χώρες 
 
 81 WHO flagship cities, 9  έχουν υποβάλλει αίτηση, 16 έχουν εκφράσει 

ενδιαφέρον = 106 πόλεις συνολικά  
 
 Η Φάση  VI (2014 – 2018) σηματοδοτεί 30 χρόνια  

Γνώσης, Εμπειρίας  και Καινοτομίας 
 
 Τρεις κύριοι άξονες προσέγγισης:  

Πολιτική Δέσμευση,  
    Αριστη τεχνική κατάρτιση, 
    Συμμετοχή της Κοινότητας 



Που βρισκόμαστε σήμερα.. 
Ελληνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
 Αποτελείται από  227 Δήμους από όλη την Χώρα, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του πληθυσμού. 
 
  WHO flagship cities,  
       3  έχουν στείλει ήδη επιστολή ενδιαφέροντος και έχουν  
       ξεκινήσει την διαδικασία συμπλήρωσης του φακέλλου 
      ( Σάμος- Μαρούσι- Πυλαία Χορτιάτη),  
       7 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.  
      ( Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει τα Ιωάννινα και το  
        Παλαιό Φάληρο)  
 
 Η Φάση  VI (2014 – 2018) σηματοδοτεί για την  
     Ελλάδα, 27 χρόνια                                                                                                        
     Γνώσης, Εμπειρίας  και Καινοτομίας 
 





 
 Το καταστατικό του ΠΟΥ ορίζει: 
 
 «Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής, 
πνευματικής  και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία 
ασθένειας ή αναπηρίας».  
 
 



Η Υγιής Πόλη δεν προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα, αλλά από το 

σύνολο της διαδικασίας.  Ως Υγιής Πόλη δεν θεωρείται απαραίτητα η 

πόλη που έχει επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο υγείας, αλλά η πόλη όπου η 

Υγεία εξετάζεται με προσοχή, η πόλη η οποία μάχεται για να επιλύσει τα 

προβλήματα Υγείας με προσήλωση και δέσμευση στις δομές και τους 

μηχανισμούς υγείας και ανάπτυξης που θα βελτιώσουν την υπάρχουσα 

κατάσταση 

Η Υγιής Πόλη δεν προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα, αλλά από το σύνολο της 

διαδικασίας.   

Ως Υγιής Πόλη δεν θεωρείται απαραίτητα η πόλη που έχει επιτύχει ένα υψηλό 

επίπεδο υγείας, αλλά η πόλη όπου η Υγεία εξετάζεται με προσοχή, η πόλη η 

οποία μάχεται για να επιλύσει τα προβλήματα Υγείας με προσήλωση και 

δέσμευση στις δομές και τους μηχανισμούς υγείας και ανάπτυξης που θα 

βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση 



















ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. 
 έξι βασικές αρχές. 
 
1.Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας,  
 
2. Εμφαση στην προαγωγή της Υγείας, με σκοπό να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να κάνουν πλήρη χρήση των φυσικών, πνευματικών και 
συναισθηματικών ικανοτήτων τους. 
 
3. Διατομεακή συνεργασία για την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για μια 
καλή υγεία, 

 
4. Κοινωνική συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρρεάζουν την Υγεία 
 
5. Ποιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρεχόμενη στον τόπο 
όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται 
 
6. Διεθνής συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων Υγείας. 
 



 Βασικοί στόχοι 
 
1.Ενα ασφαλές φυσικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας. 
2.Ενα σταθερό βιώσιμο οικοσύστημα. 
3.Μια πολυδιάστατη δυναμική και καινοτόμο οικονομία. 
4.Την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών όλων των κατοίκων της πόλης. 
5.Ενα άριστο επίπεδο υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και φροντίδας των 
αρρώστων προσιτό και προσβάσιμο σε όλους. 
6.΄Ενα υψηλό επίπεδο υγείας. 
7.Την σύνδεση με το παρελθόν, με την ιστορική και  πολιτιστική κληρονομιά 
των κατοίκων της πόλης. 
8.Την δημιουργία κλίματος κοινωνικής αλληλεγγύης. 
9.΄Ενα υψηλό βαθμό συμμετοχής και ελέγχου των πολιτών στις αποφάσεις που 
επηρρεάζουν την ζωή, την υγεία και την ευημερία τους. 
 



ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
Ο Π.Ο.Υ. έχει αναπτύξει μια συγκεκριμμένη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάζουν την 
πολιτική τους και εργάζονται για την υλοποίησή της οι Δήμοι –μέλη των Δικτύων του. 
Βασικό  στοιχείο στην μεθοδολογία αυτή και βάση για την υλοποίηση του προγράμματος  
είναι  το Προφίλ Υγείας του κάθε Δήμου. 
 
Τι είναι το Προφίλ Υγείας 
Το προφίλ Υγείας είναι η αναλυτική μελέτη της πόλης που αποτυπώνει και ερευνά τις 
συνθήκες ζωής του πληθυσμού, της ποιότητας ζωής του και γενικά των παραγόντων που 
επιδρούν στην υγεία του.  
Περιλαμβάνει  
αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία,  
στατιστικές Υγείας,  
την περιγραφή του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος,  
κοινωνικοοικονομικά στοιχεία,  
περιγραφή τρόπων και συνηθειών  ζωής, 
 ερευνα υγείας στον πληθυσμό 
περιγραφή των υπηρεσιών και των δομών που διαθέτει ο Δήμος και συμβάλλουν άμεσα 
ή έμμεσα στην υγεία του πληθυσμού. 
 

Αποτελεί μια αποτύπωση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο στους 
τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλλοντος. 





 οι κύριοι άξονες του σχεδιασμού της πολιτικής μιας Υγιούς Πόλης  
 
Υγεία. Σωματική  και Ψυχική. Προαγωγή,  Πρόληψη και Αγωγή Υγείας 
Κοινωνικό περιβάλλον. Προβλήματα, ανάγκες. 
Ισότητα 
Οικονομικό περιβάλλον.  
Αστικό και φυσικό  περιβάλλον.Προσβασιμότητα και υποδομές της πόλης. 
Πόλεις φιλικές για  όλους, πράσινο, καθαριότητα, ποιότητα νερού και αέρα, 
ρύπανση, ηχορύπανση, σχέδιο πόλεως. 
Μεταφορές 
Ασφάλεια 
Αθλητισμός 
Πολιτισμός 
Ψυχαγωγία 
Νέες τεχνολογίες 
       
  









WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK 

DRAFT Consensus adopted at the Copenhagen Summit of Mayors: 

Healthier and Happier Cities and Urban Places for All 

  Copenhagen Consensus of Mayors 
 
  Healthier and Happier Cities for All 
 



1.Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε  όλοι μαζί δράση για να 

βελτιώσουμε την υγεία και την ευημερία όλων όσων ζουν, 

αγαπούν, μαθαίνουν, δουλεύουν και παίζουν στις πόλεις μας 

2. Επενδύοντας στους ανθρώπους που ζουν στις πόλεις μας 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί  ως παράδειγμα δίνοντας έμφαση στον 

άνθρωπο, στην κοινωνική ανάπτυξη, και προτεραιότητα στις επενδύσεις 

σε ανθρώπους για τη βελτίωση της ισότητας και της ένταξης χωρίς 

αποκλεισμούς..  

3. Σχεδιασμός αστικών χώρων που βελτιώνουν την υγεία και την 

ευημερία 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα, με το κοινωνικό, φυσικό και  

πολιτιστικό περιβάλλον να ευθυγραμμίζεται για να δημιουργήσει έναν 

τόπο που είναι στην πράξη χωρίς αποκλεισμούς και διευκολύνει την 

επιδίωξη της υγείας και της ευημερίας για όλους.   

 

 



4.  Μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασίες για την υγεία και την 

ευημερία 

 Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα, εξασφαλίζοντας τη 

συμμετοχή όλων των ατόμων και των κοινοτήτων στις αποφάσεις που τις 

επηρεάζουν και τους τόπους που ζουν, εργάζονται, αγαπούν και παίζουν. 

5.  Βελτιωμένη ευημερία της κοινότητας και πρόσβαση σε κοινά 

αγαθά και υπηρεσίες 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα  προσπαθώντας να βελτιώσει 

την ευημερία της κοινότητας και να ενισχύσει τα περιουσιακά της 

στοιχεία μέσω της διακυβέρνησης κοινών αγαθών και υπηρεσιών με 

βάση τις αξίες. 



6.  Προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας μέσω κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς 

 Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα προάγοντας την ειρήνη μέσα 

από κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς που εστιάζουν στους τόπους, τη 

συμμετοχή, την ευημερία και τον πλανήτη, τοποθετώντας τους 

ανθρώπους στο επίκεντρο όλων των πολιτικών και δράσεων. 

7.  Προστατεύστε τον πλανήτη από την υποβάθμιση, 

συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης κατανάλωσης και 

παραγωγής 

Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι η   

προστασία του πλανήτη βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών 

της πόλης, εσωτερικών και εξωτερικών. 



























Κύρια Χαρακτηριστικά 

 Πολιτικό Πρόγραμμα και κίνημα  με  brand name 

 Αξίες με γνώμονα την Ισότητα και την Συνεργασία 

 Ολιστική προσέγγιση για την αστική ανάπτυξη 

 Διακυβέρνηση και διατομεακή δράση 

 Παγκόσμιο Κίνημα με Ηγετική περιοχή και πρότυπο τον  ΠΟΥ / 
Ευρώπης 









ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  

Ημερίδες 

Δράσεις, 
Προγράμματα  

& Δωρεάν 
Εξετάσεις 

Εκστρατείες 

Στοχευμένη 
Πρόληψη  στις 

Ομάδες  Υψηλού 
Κίνδυνου 

Εκστρατείες 

Δράσεις, 
Προγράμματ
α  & Δωρεάν 

Εξετάσεις 

Ημερίδες 

ΔΗΜΟΣ 

Ημερίδες 

Δράσεις, 
Προγράμματα  

& Δωρεάν 
Εξετάσεις 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗ  

Ευαισθητοποίηση 
Γενικού 
Πληθυσμού 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Προσυμπτωματικός 
‘Έλεγχος σε Συγκεκριμένο 
πληθυσμό υψηλού 
κινδύνου.   



 Διεθνή πρωτόκολλα WHO και ECDC 

Ca παχέος εντέρου 

Ca τραχήλου μήτρας 

Ca μαστού 

Μελάνωμα 

Καρδιαγγειακά Νοσήματα 

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής 

Ca προστάτη 



 

 



● Κοινότητες φιλικές προς την άνοια – Δημιουργία 
Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια σε 
55 Δήμους της Ελλάδας 
 
● Εκπαίδευση 135 επαγγελματιών υγείας των   
κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων 
 
● Έναρξη β’ κύκλου με νέους Δήμους- σε αναμονή 
νέων αιτημάτων 



ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 



ΑΠΟ ΤΟ 2008  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, 
ΕΧΟΥΝ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

97.400 ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΝΤΡΕΣ  



Κατά την εκπαίδευση γιατρών 

Μέτρηση  Πίεσης-
Γλυκόζης-
Τριγλυκεριδίων-
Χοληστερόλης 

Σπιρομέτρηση 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Πρόγραμμα Πρόληψης Ca Μαστού  με Ψηφιακή 
Μαστογραφία 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού 
Νοσοκομείου «Οι Αγ. Ανάργυροι» 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτωβριο 
του 2012 και μέχρι σήμερα έχουν 
εξεταστεί περισσότερες από 4.500 
γυναίκες 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIqJm9qyn8gCFQTeLAod7LsJWA&url=https://www.pinterest.com/explore/pink-ribbon-tattoos/&psig=AFQjCNGbqYOXZ9eN_zjAJCxAE0oYQfivaQ&ust=1443724396284127


  

 

ΝΕΣΤΟΥ  

ΞΑΝΘΗ 

Π. ΦΑΛΗΡΟ 

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΠΥΛΑΙΑ- 
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

Από το 2010 έως σήμερα 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις 
σε περισσότερους από 45 
Δήμους μέλη 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

HEARTSCORE: Υπολογισμός καρδιαγγειακού κινδύνου με βάση 
την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα,  τη συστολική αρτηριακή 
πίεση και την ολική χοληστερόλη. 42% 

37% 

17,3% 

3,7% 
10,7% 

32% 31% 
26,3% 

0%

50%

ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  (≤1%) ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (>1 

and ≤ 5%) 

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ            

(> 5 and < 10) 

ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

(≥10%)  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ 



Εκστρατεία  Ενημέρωσης  
για την Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 

  

 

2013-1ος χρόνος 

Διανομή 50.000 φυλλαδίων σε  15 
Δήμους 2014-2ος  χρόνος  

 

Συμμετέχοντες 

Υποστηρικτής 



 

 

 

        

 

Υπό την αιγίδα  

Συμμετέχοντες φορείς 

 

 Ενημερωτικές Ημερίδες σε 87 Δήμους-μέλη 
 
 Ημερίδες ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών 

της  Α’ & Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών, 
Εκπαιδευτικη Περιφέρεια Πειραιά & 
Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μαγνησίας  

 



 

 

 

        

 Διανομή παιδικού βιβλίου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία 
των Δήμων μελών 





Σας Ευχαριστώ! 


