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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. 











Ανθρωποι. Επενδύοντας στους ανθρώπους που ζουν στις πόλεις 

 

 

 

 Μια υγιής πόλη λειτουργεί ως παράδειγμα δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο 

στην κοινωνική ανάπτυξη και δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 

ανθρώπους για τη βελτίωση της ισότητας και της ένταξης χωρίς 

αποκλεισμούς μέσω ενδυνάμωσης.  

 Αναγνωρίζουμε ότι το να εστιάσουμε στους ανθρώπους καθ’όλη τη διάρκεια 

της πορείας ζωής διευκολύνει τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας 

όλων, μειώνει τις ανισότητες εντός και μεταξύ των πόλεων και δημιουργεί 

ένα περιβάλλον που προάγει τους ευημερούντες, δυναμωμένους και 

ανθεκτικούς πληθυσμούς. 

 



Ανθρωποι 

 Υπογραμμίζουμε τη σημασία μιας  διακυβέρνησης που δεν δημιουργεί 

διακρίσεις, ενδυναμώνοντας τις κοινότητες και επιτρέποντας σε όλους τους 

ανθρώπους να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τις επηρεάζουν, ανεξαρτήτως 

φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικής 

ιδεολογίας, πολιτισμού ή εθνικότητας. 

 Αναγνωρίζουμε ότι η ενισχυμένη κοινωνική εμπιστοσύνη και η συνοχή της 

κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για τις πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, τις 

ασφαλείς και αειφόρες πόλεις και την ατομική και συλλογική ανθεκτικότητα. 

 Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ενεργητικές πολιτικές για τη μείωση του 

άγχους, της δυσαρέσκειας, του μίσους, της δυσπιστίας και της ξενοφοβίας. Οι 

αστικές περιοχές μπορούν να γίνουν μέρη όπου λαμβάνονται υπ΄όψιν οι 

κοινωνικοί, πνευματικοί, συναισθηματικοί παράγοντες κατά τον σχεδιασμό των 

πόλεων για ευημερία. 



Ανθρωποι 

 Τονίζουμε την ανάγκη να επενδύσουμε στην υγεία και την ευημερία, ως 

προϋπόθεση για δίκαιες, βιώσιμες και ειρηνικές κοινωνίες. Αναγνωρίζουμε το 

ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις και οι αστικές περιοχές στην πρόληψη των 

ασθενειών και την προαγωγή της υγείας και την ανάγκη αντιμετώπισης των 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, συμπεριφορικών, εμπορικών και 

πολιτικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας και της ευημερίας. 

 Δεσμευόμαστε να εργαστούμε για την καθολική πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 

υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε την ισότητα, την υγεία και την ευημερία για 

όλους. Αυτό απαιτεί αρχιτεκτονική και μηχανισμούς διακυβέρνησης με γνώμονα 

τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα, διπλωματία για την υγεία των πόλεων και 

ισχυρή συνοχή μεταξύ πολιτικών και επιπέδων διακυβέρνησης. 





Ευημερία. 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 

      

σχεδιασμός και οικοδόμηση αστικών περιοχών με βάση  ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση και σεβασμό στον πλανήτη, οι οποίες θα είναι προσιτές σε 

όλους 

ισότιμη πρόσβαση στους κοινοτικούς χώρους, στα αγαθά και στις 

υπηρεσίες 

στήριξη της υγείας αλλά και της υγιούς γήρανσης μέσα από έναν αστικό 

σχεδιασμό φιλικό προς αυτές 

 



Ευημερία. μέτρα που αφορούν στην κοινωνική πρόοδο και την 

συμμετοχική διαχείριση με βάση το γενικό (δημόσιο) συμφέρον. 

     Αυτό σημαίνει:  
 συμμετοχική διακυβέρνηση- συμμετοχή των ατόμων και των κοινοτήτων σε όλες τις 

αποφάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής τους (εργασία, ψυχαγωγία κλπ) 

 συνεργασίες, προσανατολισμένες στην υγεία και ευημερία των πολιτών, τονίζοντας 

εμφατικά τον ρόλο των δήμων και των πόλεων στην οικοδόμηση συνεργασιών με τις 

κοινότητες 

 ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής παιδείας των πληθυσμών, ως εργαλείο 

στην κατεύθυνση της συμμετοχικής διαχείρισης 

 το διακύβευμα έγκειται στη μεταστροφή των κοινωνιών ως προς την ενίσχυση της 

βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, της υγείας και της ευημερίας 

 



Ευημερία. μέτρα οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή, αξιοποίησης 

του συνόλου των τοπικών πόρων, ανθρώπινων και υλικών, με 

βάση τις αξίες 

Αυτό σημαίνει ότι: 

 τα μέτρα ανάπτυξης και πλούτου  θα συνδυάζονται με μέτρα κοινωνικής 

προόδου 

 θα στηριχθούν οι επενδύσεις σύμφωνα με την ατζέντα του 2030 των Η.Ε 

για την αειφόρο ανάπτυξη 

 οι πολιτικές επένδυσης των τοπικών και δημοτικών αρχών δεν θα 

εμπεριέχουν στρατηγικές που θα υπονομεύουν την υγεία κι ευημερία των 

πολιτών τους 

 

 



 Στήριξη  του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου μέσω 

επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της 

κοινωνικής πολιτικής, του τουρισμού και του πολιτισμού 

 Σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, την καινοτομία και τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη 

 Εν κατακλείδι,  

στην πιθανή σύγκρουση δημόσιας υγείας και εμπορικών στόχων, 

το μέτρο της επιτυχίας θα είναι η διασφάλιση της υγείας και 

ευημερίας των πολιτών 

 



Ευημερία. Η χρηματοδότηση επενδύσεων τοπικού χαρακτήρα από  

τις αρχές, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο και κοινωνικό 

κεφάλαιο,εναρμονισμένες στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης 

 
.Παραδείγματα 

  Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για την Γ΄Ηλικία 

 Δομές Φιλοξενίας για την Γ΄Ηλικία (ολιστικής προσέγγισης) 

 Πολιτιστικές και Αθλητικές δράσεις για την Γ΄Ηλικία στην κοινότητα που 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους.  

 Δομή για την ενδυνάμωση της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

(ψυχοκοινωνική στήριξη, καλλιτεχνικά εργαστήρια, πολιτιστικές και 

αθλητικές δράσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός) 

 

 

 





Πλανήτης. Η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την υγεία του πλανήτη 
 

 

Οι υγιείς πόλεις διασφαλίζουν ότι όλες οι πολιτικές που εφαρμόζουν 

εσωτερικές και εξωτερικές , βρίσκονται προς την κατεύθυνση της 

προστασίας  του πλανήτη, αξιοποιώντας διατομεακές συνεργασίες  σε 

όλα τα επιπέδα διακυβέρνησης,  (δήμοι , περιφέρειες , εθνικές αρχές και 

διεθνείς οργανισμοί) ώστε να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030  

 



 1.Μείωση της κλιματικής αλλαγής  

Ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη  και την υγεία ως ένα ισχυρό 
επιχείρημα για τη μείωση της κλιματικής 
αλλαγής καθόσον οι μετρήσιμοι δείκτες 
υγείας μπορούν να πυροδοτήσουν το 
κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον. 

 

2.Προστασία της  βιοποικιλότητας 

Οι ΟΤΑ έχουν κεντρικό ρόλο στην αλλαγή 
του αστικού περιβάλλοντος για να 
αποφευχθεί η μείωση της βιοποικολότητας 
και η περιβαλλοντική υποβάθμιση .  

 

 

 

 

 

              -                         Πλανήτης     

           - Θέματα προτεραιότητας   



Πλανήτης  - θέματα προτεραιότητας  

 

   
3. Προαγωγή της υγείας και βιώσιμες πολιτικές 

σε τοπικό επίπεδο 

Οι ΟΤΑ  πρέπει ν’ αναθεωρήσουν τις εσωτερικές 

πολιτικές τους και διαδικασίες στοχεύοντας στο να 

γίνουν Υγιείς πόλεις 

 

4. Απόβλητα, νερό και συνθήκες υγιεινής 

Η ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων , το καθαρό 

νερό και καλή υγιεινή είναι καίριας σημασίας για την 

υγεία και την ευημερία του αστικού πληθυσμού.  

 

 

 



Τόπος. Μια υγιής πόλη δημιουργεί ένα  φυσικό,  κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον που προάγει  την υγεία και την ευημερία 

για όλους και είναι προσιτό σε όλους. 

     Αυτό περιλαμβάνει: 

• Ανθρωποκεντρική αστική ανάπτυξη και  

     σχεδιασμό 

• Αλλαγή νοοτροπίας στη Διακυβέρνηση και το  

     Σχεδιασμό.  Από μια προσέγγιση που βασίζεται  

     κυρίως στην υπερεκτίμηση των αναγκών σε μια προσέγγιση  

     που βασίζεται και στην αξιοποίηση των πόρων. 

• Ενσωμάτωση των πολιτικών για την ισότητα και  

     τη βιωσιμότητα στην αστική ανάπτυξη και τον αστικό     

     σχεδιασμό 

• Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη χρήση αλλά  

      και τη διοίκηση των 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/χώρος 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. 

•  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τον Τόπο/χώρο ως ανθρώπινο 

βιότοπο του οποίου τα διαφορετικά χαρακτηριστικά συνδυάζονται για να 

ενισχύσουν ή να υπονομεύσουν την υγεία και την ευημερία.  

 

 



Τόπος. 

• Τα χαρακτηριστικά ενός τόπου προσδιορίζονται  από τη συμπεριφορά 

και τις επιλογές των ατόμων που ζουν εκεί. 

• Αυτό που συνιστά έναν τόπο καλό ή όχι για την υγεία  μπορεί να 

ποικίλει για διαφορετικές ομάδες εντός της κοινωνίας. Οι ηλικιωμένοι, 

οι νέοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες  και οι ασθενείς, για παράδειγμα, 

έχουν ξεχωριστές  ανάγκες για είναι ένας  χώρος υποστηρικτικός για 

την υγεία και την ευημερία τους. 

 

 



 

• Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται οι χώροι, πώς 

εξελίσσονται και πώς διατηρούνται είναι  ζωτικής σημασίας για 

την υγεία των ανθρώπων και των κοινοτήτων που ζουν   σε 

αυτούς τους χώρους. 

 

• Το πώς ένα περιβάλλον ενισχύει ή βλάπτει την υγεία  εξαρτάται 

από το πώς συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν διάφορα 

χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τους 

ανθρώπους και τις κοινότητες μέσα σε αυτό. 

 

 



Σχεδιασμός τόπων /χώρων και επιπτώσεις στην υγεία 

• Η έκθεση σε μολυσματικές ασθένειες, η ρύπανση και η καθαριότητα 

σχετίζεται με τις ασθένειες ενός πληθυσμού. 

•  Ο σχεδιασμός δρόμων και υποδομών σχετίζεται με τα ατυχήματα ή τους 

τραυματισμούς.  

• Ο  κατάλληλος σχεδιασμός των γειτονιών και των δρόμων τους τις καθιστά 

ασφαλείς και  προάγει τη σωματική άσκηση, τις κοινωνικές συναναστροφές 

και την καλή ψυχική υγεία. 

• Η αυξημένη πρόσβαση σε φυσικούς  και σχεδιασμένους χώρους πρασίνου 

έχει θετικό αντίκτυπο στα επίπεδα φυσικής άσκησης και δραστηριότητας και 

την ψυχική υγεία.  

• Το να μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε καλής ποιότητας προσιτές  

κατοικίες ενισχύει την υγεία και μειώνει τη φτώχεια. 

 

 





Συμμετοχή 

Μια υγιής πόλη εξασφαλίζει τη 

συμμετοχή όλων των ατόμων και 

των κοινοτήτων στις αποφάσεις 

που τις επηρεάζουν και αφορούν 

 τους τόπους που ζουν, 

εργάζονται, αγαπούν και 

παίζουν    

 τα κοινά αγαθά και τις 

υπηρεσίες τους 

  

 



Η Συμμετοχή αφορά: 
 

 Βελτιωμένους χώρους και υπηρεσίες της 

πόλης με βάση τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες  των κοινοτήτων. 

 Μεγαλύτερη ευθύνη και διακυβέρνηση με 

επίκεντρο την υγεία και την ευημερία. 

 Ενδυναμωμένους και ανθεκτικούς 

πληθυσμούς. 

 Υπερίσχυση του συλλογικού έναντι του 

ατομικού πάνω σε θέματα υγείας και  

ευημερίας.   

 

 

 



Συμμετοχή -  Οφέλη   στην κοινότητα  

 

 

 

 Έργα και δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες 

των πολιτών 

 Χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης  

 Μειωμένο κίνδυνο άνοιας  

 Μειωμένη νοσηρότητα και θνησιμότητα 

 Δημιουργία και ανάπτυξη αισθήματος 

ταυτότητας, τοπικής συνείδησης και 

αλληλεγγύης 

 

Σημαντική η συνεργασία  με τις τοπικές 

κοινότητες, γιατί  εξασφαλίζει ότι όλοι οι  

κάτοικοι  έχουν φωνή και είναι σε θέση να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις που τους 

αφορούν. 



Συμμετοχή - Θέματα 
προτεραιότητας  

 

 

• Υγιής και ενεργός γήρανση -   ΚΑΠΗ  

• Αυξημένη σωματική δραστηριότητα - 

Θεραπευτική γυμναστική στην γ΄ ηλικία.  

• Προσαρμοσμένες  παρεχόμενες  

υπηρεσίες - Υπηρεσία κατ΄οίκον Βοήθεια  

• Προγράμματα Εγγραματισμού  για την 

υγεία - Βιωματικό εργαστήρι 

 

 



Συμμετοχή - 
Θέματα προτεραιότητας 

 

• Πολιτισμός και υγεία. Πρόγραμμα 

για τη καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους στο ΔΑΑΚ. 

• Περιβαλλοντική Ευαισθησία και 

συνείδηση.  

• Υποδομές στην πόλη σύμφωνες 

με τις ανάγκες. Υπηρεσίες 

διαβουλευσης  

• Πόλεις για ΄Ολους. 

 



Ειρήνη  
δεν είναι μόνο η απουσία πολέμου… 

 Μια υγιής πόλη  προάγει και διατηρεί την ειρήνη σε όλες τις 

δράσεις, τις πολιτικές και τα συστήματα της.  

 

 Μια υγιής πόλη οδηγεί ως παράδειγμα προωθώντας την 

ειρήνη μέσα από κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, που 

στοχεύουν στην  συμμετοχή, στην ευημερία, σε ένα καλύτερο 

περιβάλλον, ενώ βάζουν τους ανθρώπους στο κέντρο όλων  

των πολιτικών και των πράξεων  



Ειρήνη 

Αυτό περιλαμβάνει: 

• θεσμούς, συστημάτα διακυβέρνησης και αρχιτεκτονικής που 

δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη 

συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς · 

• την προώθηση των πολιτιστικών κανόνων ένταξης και ισότητας 

και μια  ισότιμη προσέγγιση  για όλους 

• την επίσημη διακυβέρνηση και τα κοινωνικά πρότυπα που 

αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, τις διακρίσεις και όλες τις μορφές 

βίας. 

 



Ειρήνη. Βασικές διαστάσεις Ειρήνης και ειρηνικών 

κοινωνιών 

• Κοινωνική δικαιοσύνη 

• Κοινωνική συνοχή 

• Κοινωνική ανοχή 

• Κοινωνικός διάλογος 

• Οικοδόμηση συμμαχίας 

• Κοινωνική συναίνεση και 

διπλωματία των πόλεων 



Ειρήνη . Δράσεις σε σχέση με την Ειρήνη 

• Παροχή αναγκαίων Υπηρεσιών Υγείας προκειμένου για την αποφυγή 

συγκρούσεων και απειλών κατά της ασφάλειας . 

• Αναδιαμόρφωση χώρων με περισσότερο πράσινο για πιο υγιή 

αντιμετώπιση των καταστάσεων και προώθηση των εξωτερικών 

δραστηριοτήτων 

• Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, του οικείου συντρόφου , η άλλων 

μελών της οικογένειας, λόγω φύλου, μίσους, εκφοβισμού και 

εξαναγκασμού καθώς και των τραυματισμών από βίαια περιστατικά. 

• Ανθρώπινη ασφάλεια που κυμαίνεται από την σωματική ασφάλεια και 

την απασχόληση έως την επισιτιστική ασφάλεια και την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες 



Δράσεις σε σχέση με την Ειρήνη 

• Υγειονομική ασφάλεια που ορίζεται ως οι δραστηριότητες που 

απαιτούνται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και ο 

αντίκτυπος σοβαρών συμβάντων στην συλλογική υγεία των 

πληθυσμών  

• Ψυχική υγεία και ευεξία που κυμαίνεται από την αντιμετώπιση 

ψυχοκοινωνικών στοιχείων σε συγκρουσιακές και μετα -

συγκρουσιακές καταστάσεις έως την ενίσχυση της ένταξης, της 

συμμετοχής και της κοινωνικής συνοχής μεταξύ εκείνων που 

αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές ή αναπηρίες 



Συνοψίζοντας 

 Υπηρεσίες υγείας 

 Χώροι με περισσότερο πράσινο 

 Πρόληψη βίας και τραυματισμών 

 Ανθρώπινη ασφάλεια 

 Υγειονομική ασφάλεια 

Ψυχική υγεία και ευεξία 

 






