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Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ΕΔΔΥΠΠΥ ο 
Δήμος Καλλιθέας προσκλήθηκε να 

παρακολουθήσει  τις  εργασίες της 6 ης Συνόδου των 
Υπουργών για το Περιβάλλον και  την Υγεία,  η 

οποία έλαβε χώρα στην πόλη της Όστράβα από τις  
13-15 Ιουνίου 2017  
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Οι αρχικοί  στόχοι  αυτής της Συνόδου η οποία έγινε 
υπό την αιγίδα  του Περιφερειακού γραφείου του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( WHO) ,  της 
Οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών  
 για την Ευρώπη (UNECE)και της Ευρωπαϊκής 

περιφερειακής διεύθυνσης του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον  (UNEP)  

ήταν:   
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• Να καθοριστούν οι  προτεραιότητες για το 
περιβάλλον και  την Υγεία για την Ευρώπη του 
21ου αιώνα.  

και  

• Να ενισχυθεί  η πίστη και  η δέσμευση των κρατών 
μελών και  όλων των εμπλεκομένων φορέων σε 
αυτή τη διαδικασία  
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Τα  κράτη  μέλη  που  συμμετείχαν  στη  Διάσκεψη  
αυτή  δεσμεύτηκαν   στην  υποστήριξη  μιας   

Πολιτικής Διακήρυξης   

στην  οποία  περιλαμβάνεται  ένα  Σχέδιο  Δράσης  για  
την  εφαρμογή  της  και  μια  συμφωνία  για  την  
αναθεώρηση  του  Θεσμικού  πλαισίου  για  την  
ευρωπαϊκή  διαδικασία  περιβάλλοντος  και  υγείας .  
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Ειδικότερα  η  Σύνοδος  αυτή  στόχευσε  στο  να  
αξιοποιηθεί  η  Διαδικασία  για  το  Περιβάλλον  και  
την  Υγεία  ως  μια  πλατφόρμα  για  τη  συντονισμένη  
υλοποίηση  επιλεγμένων  στόχων  και  σκοπών   όπως :  
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1. της Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
και   

2. της Υγείας 2020  
τ η ς  ε υ ρω πα ϊ κ ή ς  π ολιτ ι κ ή ς  γ ι α  τ ην  υγε ί α  κα ι  τ ην  ε υ η με ρί α ,  
με  έ μφαση :  
•  σ τ ι ς  α ν ι σότ ητ ε ς ,   
• σ τ η  βε λτ ί ω ση  τ η ς  δ ι α κυ βέ ρνη ση ς ,  
•  σ τ η  δ ι α τομεα κ ή  ε ργ ασί α ,  
• σ τ ι ς  σ τρα τ ηγ ι κέ ς  ε τα ι ρ ι κέ ς  σ χέσε ι ς  κα ι  
• σ τ ι ς  π ροσε γ γ ί σε ι ς  π ου  βασί ζον τα ι  σ τ ην  α ν τ ι με τώ π ι ση  των  

καθορι σ τ ι κών  π ε ρι βα λ λον τ ι κών  παραγ όν των  τ η ς  υγε ί ας  
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Η  Διακήρυξη  αυτή  επίσης   

3 .  Αναγνώρισε  τα  οφέλη  για  την  υγεία  από  την  
αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  και  
υποστηρίζε  τη  Συμφωνία  του  Παρισιού  
αναγνωρίζοντας  τη  σημασία  του  δικαιώματος  
στην  υγεία  μέσα  από  τις  δράσεις  που  πρέπει  να  
αναληφθούν  για  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  
αλλαγής .  

http://newsroom.unfccc.int/paris/ 
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4. Υπογράμμισε ότι  κάθε κυβέρνηση και  δημόσια 
αρχή σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης,  θα 
πρέπει  να συμμερίζεται  την κοινή ευθύνη για 
τη διαφύλαξη του παγκόσμιου περιβάλλοντος 
μέσω της διατομεακής  συνεργασίας και  της 
συμμετοχής  των πολιτών για την προαγωγή  και 
προστασία της ανθρώπινης υγείας από τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους  

      για όλες τις  γενιές και με όλες τις  πολιτικές.   
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5. Επαναβεβαιώσε  τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για το 
Περιβάλλον και  την Υγεία του 1989,  τις  αρχές 
που ορίζονται  σε αυτόν και  τις  αποφάσεις από 
τις  προηγούμενες Συνόδους.  

6. Σημειώσε  όμως με ανησυχία ότι  οι  τρεις  
χρονικά προσδιορισμένοι   στόχοι  ένας για το 
2015 και  δύο στόχοι  για το 2020 από την 
πέμπτη Σύνοδο των Υπουργών για το 
περιβάλλον και  την υγεία δεν έχουν ακόμη 
επιτευχθεί,  γι ’  αυτό αποφασίσε :  
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• να προστατεύσει και να προάγει την υγεία και την ευημερία 
όλων των ανθρώπων  και να αποτρέψει πρόωρους 
θανάτους, ασθένειες  και ανισότητες που σχετίζονται με τη 
ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

• να θεωρεί την ισότητα και την κοινωνική ένταξη στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές  για το περιβάλλον και την υγεία, 
επίσης με σεβασμό στην πρόσβαση στους φυσικούς πόρους 
και στα οφέλη των οικοσυστημάτων.  
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• να υποστηρίξει τα οφέλη στην υγεία από τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση, να υποστηρίζει τη μετάβαση 
από τα ορυκτά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, καθώς και τη  χρήση καθαρών 
και ασφαλών τεχνολογιών τη μετάβαση σε μεταφορές - 
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και ενεργειακής απόδοσης 
πάντα ενσωματωμένης στον αστικό χωροταξικό σχεδιασμό. 

• να εργαστεί για κοινότητες, υποδομές και συστήματα υγείας 
που να είναι ανθεκτικά, ιδιαίτερα στην κλιματική αλλαγή.  
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• να παλέψει να εκπληρώσει το όραμα ενός υγιούς πλανήτη 
και υγειών ανθρώπων  μέσω του έργου της Ευρωπαϊκής 
Περιφέρειας του ΠΟΥ, προτρέποντας τα μέλη της να 
συνεργαστούν σε όλους τους σχετικούς τομείς και με όλους 
τους ενδιαφερόμενους. 

• να ενισχύσει  την εφαρμογή των υφιστάμενων διεθνών 
υποχρεώσεων των κρατών μελών της καθώς και των 
εθελοντικών τους  δεσμεύσεων που σχετίζονται με την 
προώθηση της Ευρωπαϊκής ατζέντας για το περιβάλλον και 
την υγεία. 
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• να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω επαρκείς 
μηχανισμούς για τη συγκέντρωση και ανάλυση σχετικών 
στοιχείων για την υγεία και το περιβάλλον ως βάση για τις 
αποφάσεις που τα μέλη της θα πάρουν, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της προφύλαξης όπου ενδείκνυται.  

• να υποστηρίξει ενεργά την ανοιχτή, διαφανή και σχετική 
έρευνα για τους ήδη υπάρχοντες και αναδυόμενους 
κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία, προκειμένου να 
ενισχυθεί η βάση δεδομένων που θα καθοδηγήσει τη 
χάραξη πολιτικής και την προληπτική δράση. 
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7. Παράλληλα με την ενίσχυση των λειτουργιών δημόσιας 
υγείας στα συστήματα υγείας, θα επεκτείνει τις ικανότητές 
των κρατών μελών της με το να εργαστούν σε όλους τους 
τομείς και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, για τη μείωση των 
κινδύνων των σχετιζόμενων με το περιβάλλον για την 
υγεία των πολίτων τους και θα προωθήσουν την κοινωνική 
συμμετοχή, και την πρόσβαση στις πληροφορίες για το 
περιβάλλον και την υγεία. 
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8. Μέσα από την ενίσχυση της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, 
θα προσπαθήσουν όλα τα κράτη μέλη να κάνουμε τη 
διαφορά για τους πολίτες μας. Για το σκοπό αυτό,  
αποφασίστηκε να καταρτιστούν Εθνικά Χαρτοφυλάκια 
ενεργειών για το περιβάλλον και την υγεία μέχρι τα τέλη 
του 2018, ως ξεχωριστά έγγραφα πολιτικής ή ως τμήματα 
άλλων, σεβόμενοι πάντα τις διαφορές στις καταστάσεις, 
ανάγκες, προτεραιότητες και ικανότητες των χωρών 
μελών. Αυτά τα χαρτοφυλάκια θα περιγραφούν  πιθανές 
δράσεις στους ακόλουθους τομείς: 
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• στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου για όλους, ως ένας από τους 
σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου 
στην περιοχή, μέσω ενεργειών για την επίτευξη των τιμών 
των κατευθυντήριων γραμμών της ΠΟΥ για την ποιότητα του 
αέρα σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης του. 
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• Εξασφάλιση καθολικής, δίκαιης και βιώσιμης πρόσβασης 
σε ασφαλές πόσιμο νερό, αποκομιδή σκουπιδιών  και 
υγιεινή για όλους και σε όλες τις τοποθεσίες, προωθώντας 
ταυτόχρονα την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων και στη ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων. 
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• Ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων των χημικών 
ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον με: την 
αντικατάσταση επικίνδυνων χημικών ουσιών με 
εναλλακτικές λύσεις συμπεριλαμβανομένων και των μη 
χημικών. Μείωση της έκθεσης των ευάλωτων ομάδων σε 
επικίνδυνα χημικά, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια της 
ανθρώπινης ανάπτυξης· Την ενίσχυση των ικανοτήτων 
αξιολόγησης κινδύνου και της έρευνας για την εξασφάλιση 
της καλύτερη κατανόησης της έκθεσης του ανθρώπου στις 
χημικές ουσίες και το σχετιζόμενες συνέπειες  ασθενειών· 
Και τέλος εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όπου αυτή 
ενδείκνυται · 19 



• η πρόληψη και η εξάλειψη των δυσμενών 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων, του 
κόστους και των ανισοτήτων που σχετίζονται με τη 
διαχείριση αποβλήτων και των μολυσμένων περιοχών, 
προχωρώντας προς την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης και 
παράνομης διάθεσης και διακίνησης αποβλήτων και της 
ορθής διαχείρισης αποβλήτων και μολυσμένων χώρων στο 
πλαίσιο της μετάβασης σε Κυκλική οικονομία· 
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• η οικοδόμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 
συστημάτων υγείας και μείωση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων μέσα από τέτοια μέσα όπως η αποδοτικότητα 
στη χρήση ενέργειας και πόρων, η ορθή διαχείριση των 
ιατρικών και των χημικών προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους και η μειωμένη ρύπανση μέσω της 
ασφαλούς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και 
λυμάτων, χωρίς προκατάληψη στην υγειονομική αποστολή 
των υπηρεσιών υγείας. 
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9. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των 
προτεραιοτήτων θα πρέπει : 

• Να εμπλέξουμε  την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, να 
μοιραστούμε γνώσεις και να παρέχουμε μια πλατφόρμα 
συνεργασίας και επικοινωνίας.  

• Να κινητοποιήσουμε πόρους και να συγκεντρώσουμε και 
να αξιοποιήσουμε από κοινού δυνατότητες, οι οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν διμερή ή πολυμερή διεθνή 
συνεργασία ·  
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Να προωθήσουν τη πολιτικές συνοχής και τη σύγκλιση 
μεταξύ της ευρωπαϊκής διαδικασίας για το περιβάλλον και 
την υγεία, τη λεγόμενη  «Περιβάλλον για την Ευρώπη» 
διαδικασία, τον UNEP, τα κυβερνητικά όργανα των σχετικών 
πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον και την υγεία και 
τα διατομεακά προγράμματα, διαδικασίες και πολιτικές.  
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• Να προωθήσει την εφαρμογή των υφιστάμενων 
δεσμεύσεων και μηχανισμών, ιδίως εκείνων που 
απορρέουν από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική και 
υγειονομική διαδικασία (το Πρωτόκολλο για το Νερό και την 
Υγεία στη Σύμβαση για την Προστασία και τη Χρήση των 
Διασυνοριακών Υδάτινων Πόρων και Διεθνών Λιμνών, 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-ΠΕΠ), σχετικά ψηφίσματα και 
συναφή μέσα που εφαρμόζονται από κοινού από τους 
τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας.  
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• Να ενισχύσουν τις γνώσεις και την ικανότητα των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και του 
περιβάλλοντος για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην 
υγεία μέσω της περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης  

• Να αυξήσουμε το ρόλο της επιστήμης και της άτυπης 
εκπαίδευσης πάνω στην κατανόηση από το κοινό 
περίπλοκων περιβαλλοντικών και θεμάτων υγείας και των   
αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισής τους ·  
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• Να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε τις βασικές 
στρατηγικές και θεσμικές συμπράξεις, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την κατάλληλη συμμετοχή όλων των σχετικών 
διακυβερνητικών και μη κρατικών φορέων·  

• Να ενθαρρύνουμε τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Νεολαίας 
για το Περιβάλλον και την Υγεία (EEHYC) να συνεχίσει να 
είναι ενεργός εταίρος στην ευρωπαϊκή διαδικασία για το  
περιβάλλον και την υγεία και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε 
τη δημιουργία εθνικών πλατφορμών για τη νεολαία στις 
χώρες μας και να συνεχίσουμε να συνεργαστούμε με το 
EEHYC. 
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10.Θα μετρήσουμε και θα γνωστοποιήσουμε την πρόοδο 
προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας 
χρησιμοποιώντας εθνικές εκθέσεις σχετικά με την 
επίτευξη των σκοπών της αειφόρου ανάπτυξης και τους 
στόχους τους.  
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Συμπεράσματα 
• Η προαγωγή και η προστασία της υγείας συνδέεται άμεσα με 

τη διαφύλαξη του παγκόσμιου περιβάλλοντος μέσω: 
Της διατομεακής συνεργασίας 
Της συμμετοχής των πολιτών 

Της εμπλοκής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης 
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Σας ευχαριστώ  
για την προσοχή σας! 

 
Δημήτρης Κάρναβος 
Δήμαρχος Καλλιθέας  

& Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ 
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