
Π.Ο.Υ.- Υγιείς Πόλεις . Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
16η Συνάντηση Εργασίας 

Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων 

΄Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 7 Ιουλίου 2017 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
του Π.Ο.Υ. στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων  

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα 
 



                     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, τραυματισμών και κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών. Οι φτωχοί 

συνήθως εκτίθενται στα χειρότερα περιβάλλοντα.  

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. 





«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.  
 

 
 



Στο ετήσιο τεχνικό Συνέδριο των Υγιών Πόλεων τον Μάρτιο στο 

Pecs της Ουγγαρίας, 

  Οι πολιτικοί και οι αντιπροσωπείες των δημων συζήτησαν το 
πολιτικό όραμα και τα κριτήρια για το μέλλον του Δικτύου την 
επόμενη φάση, 2018-2022. Οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν 
στην Διακήρυξη του Pecs 
 
H υγεία και η ευημερία για όλους αποτελεί το επίκεντρο της 
ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
 
 Σε ένα πολύπλοκο κόσμο με πολλαπλές βαθμίδες  κυβέρνησης 
και πολλών τομέων με ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, οι πόλεις είναι σε μοναδική θέση για να αναλάβουν 
ηγετικό ρόλο για την υγεία και την ευεξία.  
 
Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν την εξουσία και την ικανότητα να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της υγιούς 
διαβίωσης και υψηλής ποιότητας ζωής για τον καθένα που ζει, 
εργάζεται και επισκέπτεται τις πόλεις τους 



Η εξασφάλιση βιώσιμων πόλεων που να προσφέρουν στην υγεία 
και την ευημερία των αστικών πληθυσμών πηγαίνει πολύ 
πέρα από τον τομέα της υγείας. 

 
 Προκειμένου οι πόλεις να είναι υγιείς πόλεις - χωρίς 
αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες  θα πρέπει να 
εργαζονται  με τομείς όπως 
 
 η εκπαίδευση,  
οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
 το περιβάλλον,  
την τοπική διοίκηση,  
τη στέγαση,  
τις μεταφορές, 
 την ενέργεια,  
τον αστικό σχεδιασμό και  
τον πολιτισμό 
  
όλα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία 
των ανθρώπων που ζουν και αλληλεπιδρούν στις πόλεις σε 
καθημερινή βάση 






























