
 

Το περιβάλλον που ζούμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και απολαμβάνουμε τις κοινωνικές 

μας σχέσεις επηρεάζει την ποιότητας της ζωής και το επίπεδο της υγείας μας. Οι πόλεις, οι 

γειτονιές και τα σπίτια που ζουν, εργάζονται και κινούνται οι άνθρωποι είναι από τους 

βασικούς προσδιοριστές υγείας τους και η εξασφάλιση ενός υγειούς περιβάλλοντος 

προϋποθέτει τη συμμετοχή και έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υγιών πολιτών. Οι 

ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου εκτός από τόποι αναψυχής και πραγματοποίησης 

δραστηριοτήτων, αποτελούν βασικό περιβάλλον συμβίωσης και ανάπτυξης κοινωνικών 

σχέσεων και δεσμών. 

Το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος κοινωνικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών 

και περιβάλλον μεταφοράς γνώσεων και σχηματοποίησης των αντιλήψεων για τον κόσμο. Η 

επαφή των παιδιών με τα ζητήματα της υγείας αναδύεται τόσο στην πιθανή διαχείριση της 

νόσου στο σχολείο και την τάξη όσο και στην υιοθέτηση συμπεριφοράς που προάγει την 

υγεία.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί, πλέον, την οργανική διασύνδεση υπηρεσιών και φορέων, 

από όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με μοναδικό σκοπό την βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής των πολιτών και την δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού της κοινότητας και των κοινωνικών ομάδων. Ο ρόλος της στην 

προστασία της υγείας των ατόμων είναι κεφαλαιώδης. 

Στον 3ο και τελευταίο Κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Μαθαίνουμε για την 

Υγεία’, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του περιβάλλοντος, ως ένας βασικός συντελεστής 

για την ευημερία των πολιτών και τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής των ατόμων σε 

συνεργατικές δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες προάγουν την υγεία στο επίπεδο της 

κοινότητας.  

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής-Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, 

Δήμος Λαρισαίων, Κέντρο Συστημικής Θεραπείας, Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ  

Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος: Δημητριάδης Δημήτριος, 

DDS, PhD, M.Sc.Public Health, Pg.Dip. Adult Education, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ 

 

 

 

 

 

 



 

Πέμπτη 10/06, 18:00-21:00 

Συντονισμός: Δημητριάδης Δημήτριος 

Σχολιασμός: Δεληγιάννης Δημήτριος 

 

o 1η Θεματική Ενότητα: Υγιείς Πόλεις: Το αστικό τοπίο ως φορέας υγείας και ασθένειας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- περιγράψουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πόλεων που επηρεάζουν την υγεία 

των πολιτών, 

- προσδιορίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την προσέγγιση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (WHO) για τις Υγιείς Πόλεις. 

Περιεχόμενο 

Το περιβάλλον ως βασικός προσδιοριστής για την υγεία. Αστικό περιβάλλον και υγεία: 

όψεις και επιρροές. Υγιείς Πόλεις: η προσέγγιση του WHO. 

Διάρκεια 

30’  

Εισηγητής: Μυλωνέρος Θάνος 

 

o 2η Θεματική Ενότητα: Εκπαίδευση και Υγεία - Τα σχολεία Προαγωγής της Υγείας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- προσδιορίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την προσέγγιση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (WHO) για Σχολεία Προαγωγές της Υγείας. 

- Περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά των Σχολείων Προαγωγής της Υγείας και των 

προγραμμάτων που υλοποιούνται σε αυτά. 

Περιεχόμενο 

Σχολείο και Υγεία. Από την Αγωγή στην Προαγωγή της Υγείας. Σχολεία Προαγωγής της 

Υγείας: ο ρόλος του WHO και οι δυνατότητες εφαρμογής. 

Διάρκεια 

30’ 

Εισηγήτρια: Σακελλάρη Ευανθία 



 

o 3η Θεματική Ενότητα: Κτήρια, Κατοικίες και Δημόσιοι Χώροι – Ο ρόλος τους στην υγεία 

και την ευεξία των πολιτών.  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- προσδιορίσουν τους τρόπους που οι χώροι πρασίνου, τα ασφαλή κτήρια και κατοικίες 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία.  

Περιεχόμενο 

Η σημασία των χώρων πρασίνου και των υδάτινων χώρων στην πόλη. ΟΙ κατοικίες ως 

καταφύγιο από τις καιρικές συνθήκες αλλά και ως παράγοντας επιρροής για την υγεία.  

Διάρκεια 

30’  

Εισηγητής: Τάχος Δημήτριος 

 

 

o 4η  Θεματική ενότητα: Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προαγωγή της υγείας 

των πολιτών.  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- προσδιορίσουν τους τρόπους που μπορεί να δραστηριοποιηθούν οι φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για την προστασία και προαγωγής της υγείας των πολιτών. 

Περιεχόμενο 

Ηγεσία, Ανάπτυξη Συνεργασιών, Καινοτομία, Εκπαίδευση: Ο ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Καλές πρακτικές: Μετακινήσεις στην πόλη - Η Πόλη που Μαθαίνει - 

Κοινωνικά Ιατρεία & Εθελοντισμός.  

Διάρκεια 

90’ 

Εισηγητές: Δημητριάδης Δημήτριος και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής 

 

 

 

 

 



 

 

Βιογραφικά εισηγητών 

Δημητριάδης Δημήτρης DDS, PhD,M.Sc.: Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με εξειδίκευση στην 

Μεθοδολογία Έρευνας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ και έχει διδακτική 

εμπειρία σε θέματα Επικοινωνίας της Υγείας και Διαχείρισης Συγκρούσεων, που 

απευθύνονται σε επαγγελματίες της υγείας και διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας, 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει υπάρξει συνεργάτης του WHO και επιστημονικός 

συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής 

Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής. Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος για το Θεματικό 

Πεδίο 9 (Πρόληψη και Αγωγή Υγείας) του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας (2019-21) 

και υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Προγράμματος ‘Μαθαίνουμε για την Υγεία’. 

Μυλωνέρος Θάνος. Ασχολείται επαγγελματικά και ερευνητικά με τα Συστήματα Υγείας και 

τη Δημόσια Υγεία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών στη Δημόσια Υγεία και τη Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας, ενώ έχει εργαστεί μεταξύ άλλων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και 

το Υπουργείο Υγείας. 

Σακκελάρη Ευανθία. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Υγεία 

με έμφαση στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον» στο Τμήμα Δημόσιας 

και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας και εκλεγμένη Δ/ντρια του Τομέα 

Μαθημάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Έχει πραγματοποιήσει το μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό της στη Φινλανδία, στο University of Kuopio και στο University of Turku 

αντίστοιχα, ενώ συνεργάζεται στενά με Τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού (University 

of Turku, Turku University of Applied Sciences, Vilnius University) σε ερευνητικά έργα. Το 

δημοσιευμένο έργο της, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, εστιάζεται στην Κοινοτική 

Υγεία και Προαγωγή (Ψυχικής) Υγείας με έμφαση στους νέους. Διδάσκει τόσο σε 

προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο της Κοινοτικής Υγείας και 

Προαγωγής (Ψυχικής) Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δραστηριοποιείται σε 

προγράμματα Προαγωγής (Ψυχικής) Υγείας στην κοινότητα και συνεργάζεται με το 

Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής υγείας στο σχολείο. Η 

Ευανθία Σακελλάρη είναι επιστημονική υπεύθυνη επτά έργων στο πλαίσιο του Erasmus+ 

Strategic Partnerships, τα οποία εστιάζονται σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής 

(Ψυχικής) Υγείας. 

Τάχος Δημήτριος. Είναι αρχιτέκτονας, μέλος της Icomos, της διεθνούς οργάνωσης για την 

προστασία μνημείων της UNESCO και άλλων φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος 

(WWF). Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων νομού Λάρισας (1995-2003) και 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων (2014-19). Σήμερα είναι μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Θεσσαλίας. Ζει και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Λάρισα. 

 


