
     Π.Ο.Υ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
          23η Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019 

 
Πυλώνας  Συμμετοχή  

Οικονομοπούλου Αγγελική  

Διευθύντρια  Κοινωνικής Πολιτικής  

Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού  





Συμμετοχή 

Μια υγιής πόλη εξασφαλίζει τη συμμετοχή 

της κοινότητας στις αποφάσεις που 

επηρεάζουν το πού και πώς ζουν οι 

άνθρωποι, τα κοινά αγαθά και τις 

υπηρεσίες τους. 

 Αυτό περιλαμβάνει: 

  βελτιωμένους χώρους και υπηρεσίες 

πόλης με βάση τις ανάγκες και τα 

περιουσιακά στοιχεία της κοινοτητας 

 ισχυρότερη διακυβέρνηση για την υγεία 

και την ευημερία 

 Ενδυναμωμένους  και ανθεκτικούς 

πληθυσμούς 

 Υπερίσχυση του συλλογικού έναντι του 

ατομικού πάνω σε θέματα υγείας και  

ευημερίας.  



Συμμετοχή - Θέματα προτεραιότητας  
 

  

Υγιής και ενεργός γήρανση -   ΚΑΠΗ  

Μείωση της ευπάθειας  

Αυξημένη σωματική δραστηριότητα – 

Προσαρμοσμένες  παρεχόμενες  
υπηρεσίες 

  



Συμμετοχή - Θέματα προτεραιότητας 

 Αυξημένη εκπαίδευση για την υγεία  

Πολιτισμός και υγεία.  

Περιβαλλοντική Ευαισθησία και 
συνείδηση.  

 Υποδομές στην πόλη σύμφωνες με τις 
ανάγκες. 

  



Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας  για τη  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 

Κωστή Αικατερίνη, Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού 

Φανουράκη Ευαγγελία,   Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης  

Σαμαρά Κυπαρισσένια, Δήμος Αιγάλεω  

Λάζου Μαρία, Δήμος Αγίων Αναργύρων  Καματερού 

Ανδρεαδάκη Παρασκευή, Δήμος Αγίων Αναργύρων  Καματερού 

Οικονομοπούλου Αγγελική Δήμος Αγίων Αναργύρων  Καματερού  



Αυξημένη εκπαίδευση για την 
υγεία  

 Προγράμματα Προαγωγής Υγείας για 
όλες τις ηλικίες  

Βιωματικά Εργαστήρια για την 
πρόληψη  

Σταθερές υπηρεσίες από κεντρική 
Δομή Πρόληψης  

Διαδραστικές δράσεις διαγενεακής 
επικοινωνίας  

 



 

 

Μείωση της ευπάθειας  
 
Δράσεις ευαισθητοποίησης σε 
ευάλωτους πληθυσμούς μέσα στο 
χώρο τους. «Η πόλη μου το σπίτι μου»  
Δωρεάν  ψυχαγωγικές  παροχές 
(τέχνες,  αθλητισμός) 
Επιτροπές γειτονιάς 
Παρεχόμενες  υπηρεσίας κατ΄ οικον 
(Βοήθεια στο σπίτι).  
  
 
 
Υποδομές στην πόλη σύμφωνα με 
τις ανάγκες  
Συμμετοχική  δράση « Εντοπίζω  τις 
ανάγκες, φτιάχνω την πόλη μου».  
Προγράμματα μείωσης των ανισοτήτων  
Ξενώνες  φιλοξενίας ευπαθών  ομάδων  
 



 

 

Υγιής  και ενεργός Γήρανση  
• ΚΑΠΗ –Διαγενεακή επικοινωνία  
• ΚΗΦΗ  
• Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας  

Ηλικιωμένων  
• Προγράμματα πρόσβασης στον 

ψηφιακό κόσμο  
• Club Ηλικιωμένων  
• Εξειδικευμένα κέντρα (κοινότητα 

φιλοξενίας  για άτομα με  άνοια ) 
• Θεματική ενεργοποίηση ( 

ραδιοφωνικός σταθμός, εφημερίδα, 
λεύκωμα συνταγών κα) 
 

 Αυξημένη σωματική δραστηριότητα  
• Αθλητισμός για όλους  σε εσωτερικά 

και εξωτερικά περιβάλλοντα. 
• «Ανακαλύπτω την πόλη μου»   
• Ομαδικές  δραστηριότητες  σε 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
 

 



 

 

  
Προσαρμοσμένες υπηρεσίες  
• Αισθητικές υπηρεσίες σε ευπαθείς 

ομάδες  
• Εξυπηρέτηση κατ΄ οικον  
• Βοήθεια  στο Σπίτι  
• Τράπεζα χρόνου  
• Παιγνιοθήκη  
• Εθελοντισμός  
 
Πολιτισμός και Υγεία – γέφυρα 
επικοινωνίας  
• Διαπολιτιστικά προγράμματα  
• Πρόγραμμα ανάγνωσης βιβλίων  
• Ανταλλακτική βιβλιοθήκη  
• Μαθήματα νοηματικής  
• «Η τέχνη πάει σχολείο»  Πρόγραμμα 

αλληλεπίδρασης  στη σχολική 
ηλικία.  

• Εικαστικές παρεμβάσεις στην πόλη  



 

 

 Περιβαλλοντική ευαισθησία 
και συνείδηση  
 
• Διαδραστικά Προγράμματα: 

«’Ολη η πόλη καθαρίζει», 
«Φροντίζω την πόλη μου», 
«Αγαπώ το πράσινο - 
φροντίζω για αυτό».  

• Θετική σήμανση στο αστικό 
περιβάλλον  

• Σχολική ευαισθητοποίηση – 
Γιορτή περιβάλλοντος  

• Μέριμνα για τα ζω 
• Διαβούλευση  
 
 
 


