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Πυλώνας Ευημερία (Prosperity) 

  
Μαίρη Καραμπέτσου, 
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Δήμου Ηρακλείου Αττικής,  

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ   

  



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 



 
 
 
Σημεία Προτεραιότητας του Π.Ο.Υ (Priority issues )  

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ο ζωτικός ρόλος των κοινοτήτων στην 
προαγωγή της υγείας, η ισχυρή ηγεσία και οι δημόσιες επενδύσεις είναι 
αυτές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων) 

 ΥΓΙΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ 

 

 

 



 ΥΓΙΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΥΓΙΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 

 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

  

 
 
 
Σημεία Προτεραιότητας του Π.Ο.Υ (Priority issues )  



Σημεία Προτεραιότητας του Π.Ο.Υ (Priority issues ) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ (οι βασικές υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο 
καθώς και οι ολοκληρωμένες ή συνδυασμένες υπηρεσίες 
αποτελούν παραδείγματα επιπέδων κοινωνικής προστασίας, οι 
οποίες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία) 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (η 
αντιμετώπιση των εμπορικών παραγόντων της υγείας είναι 
κρίσιμη, ιδιαίτερα όπου τα οικονομικά οφέλη μπορεί να 
προκύψουν με κόστος για την υγεία και την ευημερία, κι ως εκ 
τούτου, στην πιθανή σύγκρουση δημόσιας υγείας και 
εμπορικών στόχων, το μέτρο της επιτυχίας θα είναι η 
διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των πολιτών) 

 

  



Σημεία Προτεραιότητας του Π.Ο.Υ (Priority issues ) 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( η επίτευξη της υγείας και της ευημερίας μέσω της 
κυκλικής οικονομίας και της πράσινης οικονομίας, όπως η 
εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και η επαναχρησιμοποίηση 
υλικών) 

 

ΗΘΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (οι στρατηγικές που στηρίζουν την 
υγεία και την ευημερία και ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της 
ισότητας, της δικαιοσύνης και της τήρησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ) 

  





  





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! 


