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Το περιβάλλον των πόλεων επηρεάζει  την υγεία του πληθυσμού τους.  

Οι πόλεις  χρειάζεται να βελτιώνουν διαρκώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία  των 

πολιτών.  

Η  προαγωγή υγείας  θεωρείται  βασική προτεραιότητα των  παρεμβάσεων υγείας σύμφωνα με τη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 153).   

  

            Σύμφωνα με τις βασικές   αρχές του προγράμματος  «Υγεία για όλους» του 

Π.Ο.Υ που εφαρμόζεται  από το  Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων  

“….η πόλις γινομένη μεν του ζην ένεκεν, ούσα δε του ευ ζην” , Αριστοτέλης ,  Πολιτικά. 



Η τοπική  αυτοδιοίκηση  ως ο πλέον εγγύτερος φορέας στον πολίτη χρειάζεται να 
περιλαμβάνει   στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  των εφαρμοζόμενων πολιτικών, δράσεις  
προαγωγής υγείας  τόσο σε ατομικό όσο  και σε ομαδικό επίπεδο.  

 

Κατά συνέπεια ένας από τους  βασικούς  στόχους των πόλεων είναι η  ευημερία  των κατοίκων  
του μέσα σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. 

 

Η ενεργοποίηση,  η ενδυνάμωση και η συμμετοχή των πολιτών αποτελούν από τους βασικούς 
στόχους  των εφαρμοζόμενων πολιτικών που  αποσκοπούν στην ευημερία της πόλης.  

Ευρύτερο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή 
προγραμμάτων προαγωγής της υγείας   



ί 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων  - Καματερού έχει σαν έναν από τους βασικούς στόχους  

των εφαρμοζόμενων πολιτικών του την   ανθεκτικότητα, ενδυνάμωση  και  ευημερία  

των κατοίκων  σ’  ένα υγιές  και βιώσιμο περιβάλλον.  



  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της  Κινητικότητας   

 Στόχοι της  σχεδιαζόμενης παρέμβασης  είναι:   

-Η ενθάρρυνση των τοπικών αρχών για στήριξη των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, 

-H ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης. 

-Bασική αρχή για την επίτευξη των  βασικών  στόχων είναι η ενεργή  και ουσιαστική  

συμμετοχή  των πολιτών  αλλά και των εργαζόμενων στις δράσεις 

ευαισθητοποίησης  αξιοποιώντας  το φυσικό περιβάλλον  της  πόλης.  



                Ο  σχεδιασμός της παραπάνω δράσης περιλάμβανε:  

 1. Διατομεακή συνεργασία (cross cutting policy) που αποτελεί τον βασικό μοχλό  της 
πολυεπίπεδης  διάδρασης για την   επίτευξη  της μέγιστης ωφελιμότητας.   

-Γενικός Γραμματέας 

-Αντιδήμαρχοι ( Ασφάλειας , Πολιτικής Προστασίας , Αθλητισμός, Πολιτισμός, Κοινωνικής 
Πολιτικής ) 

-Διευθυντές ( Περιβάλλοντος,  Τεχνικής Υπηρεσίας, Κοινωνικής Υπηρεσίας) 

-Προϊστάμενοι (Αθλητισμός, Πολιτισμός ) 

-Γραφείο τύπου  

- Εκπρόσωποι  φορέων  (Σύλλογος «Ανοιχτή Αγκαλιά»,  ΚΑΠΗ, εθελοντικές Ομάδες).   



• Εργαζόμενοι  του Δήμου (κοινωνικοί  επιστήμονες,  φυσικοθεραπευτές, 
εμψυχωτές, χορευτές, μουσικοί, εικαστικοί,   γυμναστές,  επισκέπτες  υγείας,  
ψυχολόγοι, )  

• Τοπική κοινότητα όπως Μέλη των ΚΑΠΗ, μέλη   αθλητικών  και πολιτιστικών 
Συλλόγων,   μέλη που συμμετέχουν στα  προγράμματα  του Δήμου,  ο Σύλλογος 
Ατόμων με Αναπηρία «Ανοιχτή Αγκαλιά» , εθελοντές, πολίτες.   

• Εξειδικευμένοι φορείς όπως  η Ομάδα «Εθελον» ,  «Ποδηλατο Δρω»   

      2. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων  πόρων και μέσων 

 Δράση  χωρίς  οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο  
 

 Συμβολή  στη  δημιουργία μιας πόλης  ανθεκτικής που αξιοποιεί τις ικανότητες  των επαγγελματιών, 
των πολιτών  αλλά και των τοπικών φορέων.  



 -Ποδηλατόδρομος 

 -Αθλητικοί χώροι  

 -Πολιτιστικοί  χώροι (Ελιά  Πεισίστρατου)  

 -Κινηματοθέατρο «Ορφέας» Πάρκο Αττάλου  

 -Γήπεδο 5Χ5 «Μάνος  Ξυδούς» 

 -Προαύλιος χώρος τουΔημαρχείου  

 -Πλατεία Τροίας  

    

  

 - 

  3. Υλοποίηση στο Φυσικό  Περιβάλλον 



 Δράση «Όλοι μαζί περπατάμε στην πόλη» 

 -Ευαισθητοποίηση  των πολιτών με αφορμή τον εορτασμό  

της Εβδομάδας για την κινητικότητα  

 -Εκκίνηση – περπατώ στον Ποδηλατόδρομο  

 Στόχος :  H συμμετοχή  όλων των ηλικιών  στην δράση , 

παιδιά, ενήλικες, ατομα με αναπηρία, ηλικιωμενοι, 

εργαζόμενοι.  

   

  

  

4. Διάδραση  και βιωματική συμμετοχή των πολιτών 







    Παιχνίδια δρόμου – ζούμπα   



  



   Μουσικοχορευτικά δρώμενα    



    Μουσικοχορευτικά δρώμενα    

  



 Διαθεματική εβδομάδα στα τμήματα Πολιτισμού Αθλητισμού   



  Ποδηλατοδρομώ γνωρίζοντας την πόλη μου    



   Θεατρική παράσταση    



   Παραδοσιακοί  χοροί    



                                          Δράση «Φροντίζω το περιβάλλον  της πόλης μου»    





• Όταν  μια  δράση  ευαισθητοποίησης  συνδέει   την  κοινωνία  με  περιβάλλον ,  τον  
πολιτισμό,   τον  αθλητισμό,  την  παιδεία  τότε   επιτυγχάνονται  τα  μέγισ τα   
αποτελέσματα   μέσα  από   μία  ολισ τική  προσέγγιση  προς  όφελος  των  πολιτών .  

• Η  συμμετοχή  μέσα  από  τη  διατομεακή  συνεργασία  σε  πολλαπλά  επίπεδα  
εξασφαλίζει   την  αισθηση  του  «ανήκειν»  σε  έναν  φορεα  με  κοινό  σκοπό .    

 

• Η  δημιουργία  και  ανάπτυξη  αισθήματος  ταυτότητας,  τοπικής  συνείδησης  και  
αλληλεγγύης  σ τους  πολίτες .   

 
• 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 .  

 

  

Προστιθέμενη  αξία της παρέμβασης 



Μέσα από τέτοιες   δράσεις συμβάλλουμε στη  δημιουργία  μίας κοινότητας  συμμετοχικής,  

ανθεκτικής, βιώσιμης, συνεκτικής, έξυπνης και περιεκτικής για όλους τους πολίτες με  κοινούς στόχους  

και κοινά οράματα.    

  



 

       Σας  ευχαριστούμε  πολύ  για την προσοχή σας!!!!! 


