
 

 

Οι δήµοι προσεγγίζουν ολιστικά την υγεία και το περιβάλλον 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Το Παγκόσµιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων, που συνδιοργάνωσαν ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας, το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων και ο ∆ήµος 

Αµαρουσίου, ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν µε την υπογραφή της ∆ιακήρυξης των 

Αθηνών, ενός πολιτικού κειµένου που υπεγράφη από όλους τους παριστάµενους 

αιρετούς των ∆ήµων από τις 56 χώρες που µετείχαν στο Συνέδριο, αρχής 

γενοµένης από τον ∆ήµαρχο του φιλοξενούντος ∆ήµου Αµαρουσίου και Πρόεδρο 

του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων κο Γιώργο Πατούλη και από τον 

∆ιευθυντή Πολιτικής και ∆ιακυβέρνησης για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 

του Π.Ο.Υ., ∆ρα Άγι Τσουρό. 

 

Η ∆ιακήρυξη των Αθηνών, είναι ένα πολιτικό κείµενο δέσµευσης για τις πολιτικές 

ηγεσίες των Υγιών Πόλεων που συνδιαµορφώθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας και τους εκπροσώπους των ∆ήµων και των Εθνικών ∆ικτύων της Ευρώπης 

και καθορίζει την πολιτική των Υγιών Πόλεων για τα επόµενα χρόνια.  



 

Αποτελείται από δύο µέρη. Ένα που αφορά τις Υγιείς Πόλεις σε όλες τις ηπείρους 

και ένα που αφορά τις συγκεκριµένες πολιτικές δεσµεύσεις των Υγιών Πόλεων της 

Ευρώπης για ένα πιο Υγιές και βιώσιµο µέλλον. Είναι µια ∆ιακήρυξη οδηγός, που 

θα κατατεθεί προς έγκριση σε όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των Υγιών Πόλεων.  

Ειδικότερα, στην πολιτική τους δήλωση οι δήµαρχοι διακηρύσσουν την πρόθεσή 

τους να επενδύσουν στις πόλεις και στον πληθυσµό τους και να εντατικοποιήσουν 

τις ενέργειές τους σε διπλωµατικό επίπεδο µεταξύ τους αλλά και µε άλλους 

ιθύνοντες για την προώθηση των στόχων των υγιών πόλεων.  

Παράλληλα, οι υπογράφοντες επιβεβαιώνουν τις δεσµεύσεις του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εθνικών ∆ικτύων 

Υγιών Πόλεων στη Φάση 6 (δηλ. την επόµενη πενταετία), την αφοσίωση στις 

αρχές και τις αξίες του κινήµατος, ενώ µεταξύ άλλων αναγνωρίζουν το πλαίσιο της 

πολιτικής της ΕΕ για την υγεία, την ατζέντα «Υγεία 2020» µέσα στο οποίο 

δεσµεύονται να εργαστούν.  

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν µε τον ∆ιευθυντή Πολιτικής και 

∆ιακυβέρνησης για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ., ∆ρ. ΄Αγι 

Τσουρό, ο οποίος συνοψίζοντας τα όσα έλαβαν χώρα, τόνισε ιδιαίτερα την πολιτική 

που θα ακολουθήσει ο Π.Ο.Υ., η οποία περιλαµβάνει 5 πυλώνες: 1) διακυβέρνηση, 

ηγεσία και λογοδοσία, 2) άνθρωποι, πορεία της ζωής και τρωτότητα, 3) 

υποστηρικτικά περιβάλλοντα υγιούς διαβίωσης, 4) αστικός σχεδιασµός και 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και 5) υπηρεσίες και δυνατότητες για τη 

δηµόσια υγεία. Τέλος, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους παράγοντες τόσο από πλευράς 

Π.Ο.Υ., όσο και από ελληνικής πλευράς που συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του 

συνεδρίου. 

Από την πλευρά του, ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κος Γιώργος Πατούλης κλείνοντας 

τις εργασίες του Συνεδρίου ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές για την συµβολή 

τους στην επιτυχή έκβαση του Συνεδρίου, υπογραµµίζοντας: «Σύνεδροι από 56 

χώρες, εκπρόσωποι του Π.Ο.Υ., ειδικοί από τον ευρύτερο χώρο της υγείας, µέλη 

των κατά τόπους δικτύων, και επίσηµοι εκπρόσωποι ελληνικών και ευρωπαϊκών 

δήµων µοιράστηκαν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές, και γιόρτασαν τα 25 χρόνια 

του Κινήµατος Υγιών Πόλεων. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε πολλή δουλειά ακόµη για 

να υλοποιηθεί το όραµα των πόλεων που δεσµεύονται σε θέµατα υγείας και 

ποιότητας ζωής· ωστόσο το Συνέδριο αποτύπωσε τη σηµαντική πρόοδο που έχει 

καταγραφεί έως τώρα, και τη µεγάλη ευαισθητοποίηση του κοινού και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

 



 

Στις εργασίες του Παγκόσµιου Συνεδρίου, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ελληνική 

παρουσία µε παρουσιάσεις καλών πρακτικών που εγκρίθηκαν από την επιτροπή 

αξιολόγησης του Π.Ο.Υ., 22 ∆ήµων του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών 

Πόλεων, οι οποίοι απέσπασαν από τους παριστάµενους ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια 

και πολλούς επαίνους. Ήταν η πρώτη φορά που οι ∆ήµοι της χώρας µας, µέλη του 

Εθνικού µας ∆ικτύου, είχαν όχι απλώς µια ισχυρή παρουσία αλλά έδειξαν µε τις 

παρουσιάσεις τους τις καλές πρακτικές τους και τον υψηλό βαθµό δέσµευσής τους 

ως Υγιείς Πόλεις. Ιδιαίτερους επαίνους ενδιαφέρον και ευνοϊκά σχόλια απέσπασαν 

οι παρουσιάσεις των ∆ήµων µας σχετικά µε την αντιµετώπιση και τις δράσεις τους 

λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να κάνουµε στην παρουσίαση του καθηγητού κου 

Γερουλάνου που κλήθηκε ειδικά από τον Π.Ο.Υ. να παρουσιάσει το θέµα Υγεία και 

Πόλη στην Αρχαία Ελλάδα, στην ολοµέλεια του Συνεδρίου, σε µια κατάµεστη 

αίθουσα και απέσπασε τον θαυµασµό και τους επαίνους όλων των παρισταµένων. 

Πριν από τη λήξη του Συνεδρίου, σε ειδική τελετή απονεµήθηκαν από τον ∆ρα Άγι 

Τσουρό, τα διπλώµατα για την ευδόκιµη συµµετοχή τους στην 5η Φάση του 

Προγράµµατος στις πιστοποιηµένες πόλεις και τα πιστοποιηµένα Εθνικά ∆ίκτυα. Το 

αντίστοιχο ∆ίπλωµα απονεµήθηκε στον ∆ήµο Αµαρουσίου και το Εθνικό µας 

∆ίκτυο, Ειδικό ∆ίπλωµα στις πόλεις που µετέχουν στο ∆ίκτυο των Υγιών Πόλεων 

και πιστοποιούνται συνεχώς από την πρώτη Φάση του Προγράµµατος (1988-

1993), καθώς και τα νέα ∆ιπλώµατα πιστοποίησης σε 4 πόλεις που µόλις 

πιστοποιήθηκαν για την 6η Φάση, µεταξύ των οποίων από ελληνικής πλευράς, ο 

∆ήµος Αµαρουσίου και ο ∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Στο συνέδριο οργανώθηκαν µια σειρά από στρογγυλές τράπεζες ελληνικού 

ενδιαφέροντος από διάφορους φορείς της χώρας: 

• από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπό την προεδρία της κ. Τζένης Κρεµαστινού, για τα 

ζητήµατα που συνδέονται µε την υγεία των µεταναστών, τον έλεγχο των 

λοιµωδών νοσηµάτων και τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις 

ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. 

• από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., υπό την προεδρία του κ. Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος 

παρουσίασε τη στρατηγική και τα προγράµµατα του Οργανισµού για την 

αντιµετώπιση της µάστιγας των ναρκωτικών, στην Ελλάδα της οικονοµικής 

κρίσης. Εκπρόσωποι του οργανισµού αναφέρθηκαν στα προγράµµατα 

υποκατάστασης, τις παρεµβάσεις για τους νέους χρήστες και τους 

φυλακισµένους, καθώς και στους στόχους του Ο.ΚΑ.ΝΑ. που επιτεύχθηκαν 

το τελευταίο διάστηµα. 

 



 

• από το Υπουργείο Υγείας, έγινε ενηµέρωση για τα διαρθρωτικά ταµεία της 

περιόδου 2014-2020 και τη συµµετοχή της Αυτοδιοίκησης. Η συνεδρίαση 

στάθηκε αφορµή για συζήτηση µε τους οµιλητές και παρισταµένους: την 

Υφυπουργό Υγείας κα Καίτη Παπακώστα, τον Γενικό Γραµµατέα Υγείας του 

Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου 

Υγείας αλλά και εκπρόσωπο της TaskForce για την Ελλάδα και τον 

σύµβουλο του Π.Ο.Υ. για τη µεταρρύθµιση στην υγεία και τον ∆ήµαρχο 

Φιλοθέης-Ψυχικού κο Παντελή Ξυριδάκη από πλευράς αυτοδιοίκησης. 

• από το Κέντρο Μελετών της Ελληνικής Αστυνοµίας, το «think tank» για 

θέµατα ασφάλειας, που παρουσίασε για το έργο του, ενώ οµιλίες έγιναν και 

για θέµατα οδικής ασφάλειας και ασφάλειας στα σχολεία, υπό την προεδρία 

του κ. Μιχάλη Τσινισιζέλη. 

Εξάλλου, αρκετοί οµιλητές εξέθεσαν ελληνικές εµπειρίες, όπως ο καθηγητής 

Γιάννης Τούντας σε θέµατα υγείας του ευάλωτου πληθυσµού στο περιβάλλον της 

κρίσης, και ο καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος την κριτική του για το σύστηµα 

υγείας, σχολιάζοντας τη βιωσιµότητά του και καταθέτοντας τη δική του πρόταση 

για στρατηγικές αλλαγές. 

Τέλος, ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην πολύτιµη στήριξη του ΕΟΤ στη 

διοργάνωση του Συνεδρίου. 

Στο συνέδριο συµµετείχαν εκπρόσωποι από τις χώρες: Αλβανία, Αλγερία, 

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερµανία, Γκάνα, ∆ανία, 

∆ηµοκρατία Τσεχίας, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιράν, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, 

Ιταλία, Καµερούν, Καναδάς, Κένυα, Κολοµβία, Κορέα, Κουβέιτ, Κροατία, Κύπρος, 

Λετονία, Λιθουανία, Μαλδίβες, Μολδαβία, Μπενίν, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Τόγκο, 

Τουρκία, Φινλανδία. 

Το επόµενο ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων, ορίσθηκε να 

πραγµατοποιηθεί στο Κουόπιο της Φινλανδίας, τον Ιούνιο 2015. 

 

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού ∆ικτύου 

Παράλληλα µε το Παγκόσµιο Συνέδριο, πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό 

∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού 

∆ικτύου µε τις παρουσιάσεις δράσεων των ∆ήµων µελών ως Υγιείς Πόλεις, υπό την 

Προεδρία της Συντονίστριας του Εθνικού ∆ικτύου κας Νταίζης Παπαθανασοπούλου 

και του ∆ιευθυντού του Εθνικού ∆ικτύου κου Σωτήρη Παπασπυρόπουλου.  



 

 

Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις δράσεων και πρωτοβουλιών συνεργαζόµενων φορέων 

και ΜκΟ της Κοινωνίας των Πολιτών (PRAKSIS, Περιοδικό δρόµου Σχεδία, 

vivliothiki.org, Monumenta, Παιδειατροφή, Ε.∆.Ο.Κ.) όπου και ανταλλάχθηκαν 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Εθνικού 

∆ικτύου κ. Γιώργου Μακρυνού. 

 

Ο Γιώργος Πατούλης υπογράφει το κείµενο της ∆ιακήρυξης µαζί µε το ∆ιευθυντή 

Πολιτικής και ∆ιακυβέρνησης για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του 

Π.Ο.Υ., ΆγιΤσουρό. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ιευθυντής Πολιτικής και ∆ιακυβέρνησης για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή 

Περιφέρεια του Π.Ο.Υ., Άγις Τσουρός, απονέµει στον Γιώργο Πατούλη το δίπλωµα 

επιτυχούς συµµετοχής στην 5η φάση του προγράµµατος. 


