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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.  
 

 
 







ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 





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 





















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 
 







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 



Σας Ευχαριστώ! 


