ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΤΓΓΙΑ

ΓΘΝΙΚΟ ΥΓΔΙΟ ΔΡΑΗ
«ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΓΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ»
2007-2010 (CY-CEHAP)
ΓΚΣΓΝΗ ΠΓΡΙΛΗΦΗ

Λεοθςζία – Μάνηεξ 2007

Σμ πέδημ εημημάζηεθε απυ ηεκ 1ε Γζκηθή Γπηηνμπή «Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο
Παηδημφ» πμο δηυνηζε ημ Τπμονγηθυ ομβμφιημ, ημ 2004 (Πανάνηεμα Ι), θαη ε
ζογγναθή ημο έγηκε απυ ηεκ Δνα ηέιια Κάκκα Μηπαειίδμο ζε ζοκενγαζία με ημκ
Δνα

Αδάμμ Υαηδεπακαγή.

Ακδνμμάπε Καηζμκμφνε.

ηεκ επημέιεηα ημο θεημέκμο ζοκενγάζζεθε ε Δν

ημκ ζπεδηαζμυ ημο ιήθζεθακ οπυρε : α) ε Γονςπασθή

ηναηεγηθή γηα ηεκ Τγεία θαη ημ Πενηβάιιμκ (COM 338 (2003) θαη ε ζπεηηθή
πνςημβμοιία SCALE πμο εζηηάδεηαη ζηα παηδηά β) ημ πέδημ Δνάζεξ

ηεξ

Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ) 2004-2010 γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία (COM 149
(2004)),

γ)

ημ πέδημ Δνάζεξ ηεξ Π.Ο.Τ. (CEHAPE) (απυθαζε Δηοπμονγηθήξ

δηάζθερεξ, Βμοδαπέζηε 2004) θαη

δ) μη εζκηθέξ πνμηεναηυηεηεξ.

Η πανμφζα

έθδμζε απμηειεί εθηεηαμέκε πενίιερε ηεξ έθδμζεξ ζηεκ Αγγιηθή “Cyprus Action
Plan on Environment and Children’s Health 2007-2010 (Cy-CEHAP)” ζηεκ μπμία
πενηιαμβάκμκηαη επίζεξ

υια ηα δηαζέζημα πενηβαιιμκηηθά, δεμμγναθηθά θαη

επηδεμημιμγηθά ζημηπεία.

Ιδηαίηενεξ εοπανηζηίεξ εθθνάδμκηαη πνμξ ημκ Τπμονγυ

Τγείαξ θφνημ

Υάνε

Υαναιάμπμοξ θαζχξ θαη ηεκ πνχεκ Τπμονγυ Τγείαξ θονία Νηίκα Αθθειίδμο, ημκ
Γεκηθυ Δηεοζοκηή ημο

Τπμονγείμο Τγείαξ θφνημ

ςηήνε ςηενίμο θαη ημκ

Δηεοζοκηή ημο Γεκηθμφ Υεμείμο ημο Κνάημοξ Δνα Κχζηα Μηπαήι γηα ηεκ ζοκεπή θαη
μοζηαζηηθή οπμζηήνηλε ημοξ ζημ ένγμ ηεξ Γπηηνμπήξ.

Γθ μένμοξ ηεξ Γπηηνμπήξ
Δν ηέιια Κάκκα Μηπαειίδμο
Πνυεδνμξ

Λεοθςζία Μάνηημξ 2007

Υπεύθσνη ζσγγραθής καθώς και για πληροθορίες και ζτόλια
Δρ Σηέλλα Κάννα Μιταηλίδοσ, Γενικό Χημείο ηοσ Κράηοσς
Email: stellacm@spidernet.com.cy, ηηλ. 357-22809140
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ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ

Σα παηδηά ζηεκ Κφπνμ απυ ημ ζηάδημ ηεξ ζφιιερεξ μέπνη
ηεκ εκειηθίςζή ημοξ κα απμιαμβάκμοκ έκα ογηέξ θαη
αζθαιέξ πενηβάιιμκ με ηεκ ειάπηζηε δοκαηή έθζεζή ημοξ
ζε πενηβαιιμκηηθμφξ θηκδφκμοξ, έηζη χζηε κα
δηαζθαιίδεηαη ε μμαιή ζςμαηηθή, πκεομαηηθή θαη ροπηθή
ακάπηολή ημοξ θαη κα δεμημονγμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ
ογημφξ μειιμκηηθήξ δςήξ.

Ο ΚΟΠΟ ΜΑ
Η ειαπηζημπμίεζε ηςκ αζζεκεηχκ πενηβαιιμκηηθήξ
αηηημιμγίαξ πμο μπμνμφκ κ’ απμθεοπζμφκ θονίςξ μέζς
ηεξ μείςζεξ ηεξ έθζεζεξ ημο παηδημφ θαη ημο εμβνφμο ζε
ημληθέξ μοζίεξ θαη άιιμοξ βιαπηηθμφξ πανάγμκηεξ.
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1. Γηζαγςγή
1.1. Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο παηδημφ
Η εμβνοσθή, βνεθηθή θαη παηδηθή ειηθία ζεςνμφκηαη μη πιέμκ εοάιςηεξ ζηεκ
επίδναζε ηςκ θανθηκμγυκςκ θαη άιιςκ ημληθχκ μοζηχκ θαη πενηβαιιμκηηθχκ
παναγυκηςκ. Ιδηαηηένα ακεζοπεηηθέξ είκαη μη επηδνάζεηξ ηςκ μοζηχκ ζηεκ
πκεομαηηθή θαη ζςμαηηθή ακάπηολε ηςκ παηδηχκ, ηεκ εοθοΐα θαη ημ ακαπαναγςγηθυ
ημοξ ζφζηεμα, θαζχξ θαη ζηεκ αφλεζε ηεξ πηζακυηεηαξ κα πνμζβιεζμφκ απυ άζζμα
θαη θανθίκμ.
Σμ έμβνομ θαη ημ παηδί (ζφμθςκα με ηεκ Π.Ο.Τ. μ υνμξ παηδί θαιφπηεη ηηξ ειηθίεξ
0-19) είκαη πημ εοάιςηα απυ ημκ εκήιηθα ζηηξ επηδνάζεηξ ηςκ ημληθχκ παναγυκηςκ
γηα ημοξ πημ θάης θονίςξ ιυγμοξ :
1. Σμ παηδί έπεη πμιφ μεγαιφηενε έθζεζε ακά θηιυ βάνμοξ απυ ημκ εκήιηθα γηαηί
Ωξ ακαπηοζζυμεκμξ μνγακηζμυξ έπεη πμιιαπιάζηεξ ακάγθεξ ακά θηιυ βάνμοξ
ζε ηνμθή, αένα θαη κενυ ζε ζπέζε με ημκ εκήιηθα, με ζοκαθυιμοζε δηπιάζηα
μέπνη θαη πεκηαπιάζηα ζπεηηθή έθζεζε ζε ημληθέξ μοζίεξ πμο βνίζθμκηαη ζηεκ
ηνμθή, ημ κενυ θαη ημκ αένα. Γπίζεξ έπεη ηεκ ηθακυηεηα κα απμννμθά ζε
μεγαιφηενμ πμζμζηυ ηηξ δηάθμνεξ μοζίεξ ηυζμ ηηξ ςθέιημεξ π.π. ημ αζβέζηημ
υζμ θαη ηηξ βιαβενέξ υπςξ π.π. ημκ μυιοβδμ.
Σα παηδηά αγκμμφκ ημοξ θηκδφκμοξ θαη έπμοκ ηεκ ηδηάδμοζα ζομπενηθμνά κα
θένκμοκ μηηδήπμηε ζημ ζηυμα. Λυγς
ηεξ ζςμαηηθήξ ημοξ δηάπιαζεξ
εονίζθμκηαη πημ θμκηά ζημ έδαθμξ θαη πενκμφκ μεγαιφηενμ πνυκμ θμκηά ζε
μμιοζμέκα ακηηθείμεκα υπςξ π.π. ε ζθυκε, ημ πχμα, ηα παιηά θαη άιια.





2. Σμ παηδί θαη ημ έμβνομ είκαη μνγακηθά πημ εοάιςηα απυ ημκ εκήιηθα γηα ημοξ
πημ θάης ιυγμοξ:


Η ακάπηολε ημο εμβνφμο θαη ημο παηδημφ
παναθηενίδεηαη απυ μηα
μμκαδηθυηεηα πμο δεκ απακηάηαη ζημκ εκήιηθα, ηα ιεγυμεκα «πανάζονα
εοπάζεηαξ». Δειαδή πνμκηθέξ πενηυδμοξ ζηε δηάνθεηα ηεξ ακάπηολήξ ημοξ
πμο είκαη ηδηαίηενα εοάιςηα . Γηα πανάδεηγμα ηε 2ε-10ε εβδμμάδα ηεξ
θφεζεξ πμο ανπίδεη ε δεμημονγία ηςκ μνγάκςκ, ε έθζεζε μπμνεί κα
μδεγήζεη ζε ζμβανέξ ιεηημονγηθέξ ακςμαιίεξ θαη ακεπάνθεηεξ. Σα πνχηα 34 πνυκηα ημο παηδημφ είκαη θαζμνηζηηθά ζηεκ ακάπηολε ηεξ κμεμμζφκεξ, ηεξ
πνμζςπηθυηεηαξ θαη ηεξ ζομπενηθμνάξ. Η ακάπηολε ημο εγθεθάιμο είκαη
ηαπφηαηε θαη πμιφ εοάιςηε ζηηξ πεμηθέξ μοζίεξ. Γάκ ζηηξ πνμκηθέξ αοηέξ
πενηυδμοξ επηδνάζμοκ π.π. ημληθέξ μοζίεξ πμο μπμνμφκ κα απμδημνγακχζμοκ
ημ εκδμθνηκηθυ ζφζηεμα ημο παηδημφ (υπςξ είκαη μη δημλίκεξ, ηα PCBs, μ
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μυιοβδμξ, μ οδνάνγονμξ, μνηζμέκα θοημθάνμαθα θ.ά.), ακαηνέπεηαη ε
θοζημιμγηθή πμνεία ηεξ ακάπηολεξ θαη ημ παηδί είκαη δοκαηυ κα οπμζηεί
ζμβανέξ βιάβεξ ζηεκ πκεομαηηθή θαη ζςμαηηθή ακάπηολε, ζηε ζομπενηθμνά,
ζηεκ ακαπαναγςγηθή θαη μαζεζηαθή ηθακυηεηα, πμο μπμνεί κα εθδειςζμφκ
άμεζα ή ανγυηενα ζηεκ εκήιηθε δςή ημο.
 To θεκηνηθυ κεονηθυ, ημ ακαπκεοζηηθυ, ημ ακαπαναγςγηθυ θαη ημ πεπηηθυ
ζφζηεμα, ηα κεθνά θαη μη πκεφμμκεξ ημο εμβνφμο θαη ημο παηδημφ είκαη ζε
ελέιηλε θαη μη μεπακηζμμί άμοκαξ, απέθθνηζεξ θαη απμημλίκςζεξ είκαη
αζζεκείξ ή αηειείξ. Ο θναγμυξ αίμαημξ – εγθεθάιμο πμο πνμζηαηεφεη ημκ
εγθέθαιμ απυ ημληθέξ μοζίεξ, ακαπηφζζεηαη ζηαδηαθά. Μέπνη ηεκ ειηθία ηςκ
36 μεκχκ ε ακάπηολε ημο θνάγμαημξ είκαη αηειήξ θαη εφθμια δηαπενκάηαη
απυ ημληθέξ μοζίεξ υπςξ είκαη π.π. μ μυιοβδμξ.
 Ο πιαθμφκηαξ δεκ μπμνεί πάκηα κα εμπμδίζεη ηε δίμδμ ηςκ ημληθχκ μοζηχκ
απυ ηε μεηένα ζημ παηδί. Σα PCBs, μη
δημλίκεξ, μνηζμέκα θάνμαθα,
κανθςηηθέξ μοζίεξ θ.ά, δηαπενκμφκ ημκ πιαθμφκηα θαη επηδνμφκ ζημ έμβνομ
3. Ο μεγάιμξ πνμκηθυξ μνίδμκηαξ ηεξ δςήξ ημο παηδημφ επηηνέπεη ηεκ ακάπηολε θαη
ελέιηλε
πνυκηςκ
αζζεκεηχκ
υπςξ μ θανθίκμξ, μη κεονμιμγηθέξ θαη
ακαπηοληαθέξ ακςμαιίεξ.
Σα παηδηά (0-19 πνυκςκ) απμηειμφκ πενίπμο ημ 29% ημο πιεζοζμμφ ηεξ Κφπνμο
θαη ε απμηειεζμαηηθή πνυιερε θαη ε πνμζηαζία ημοξ έπεη ηενάζηηα εζηθή,
θμηκςκηθή αιιά θαη μηθμκμμηθή ζεμαζία. Γθηυξ απυ ηηξ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ ε
πνυιερε, ε πνμθφιαλε θαη ε πνμζηαζία ελανηχκηαη ζεμακηηθά απυ ηε θαηακυεζε
ηςκ θηκδφκςκ, ηεκ εοαηζζεημπμίεζε θαη ηεκ εκενγυ εμπιμθή υιςκ ηςκ οπενεζηχκ,
ηςκ γμκηχκ, ηςκ δαζθάιςκ θαη ηςκ ίδηςκ ηςκ παηδηχκ.
1.3. Δηεζκήξ δηάζηαζε θαη πμιηηηθή ημο ζέμαημξ
Η πνυιερε ηςκ επηπηχζεςκ ημο πενηβάιιμκημξ θαη ε πνμζηαζία ηςκ παηδηχκ
απμηειμφκ ζηυπμ ηεξ Γονςπασθήξ ηναηεγηθήξ γηα ηεκ Τγεία θαη ημ Πενηβάιιμκ
(COM 338 (2003)), ηεξ ζπεηηθήξ πνςημβμοιίαξ SCALE πμο εζηηάδεηαη ζηα παηδηά
θαη ημο πεδίμο Δνάζεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ) γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ
Τγεία 2004-2010 (COM 149 (2004)). ομπιενςμαηηθά, ημ πέδημ Δνάζεξ ηεξ
Π.Ο.Τ. Children Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE) πμο
πνμζοπμγνάθεθε απυ ημοξ Τπμονγμφξ Τγείαξ θαη Πενηβάιιμκημξ
θαη ηεκ
Γονςπασθή Γπηηνμπή ημκ Ιμφκημ 2004 απμηειεί έκα μιμθιενςμέκμ θμηκυ πιαίζημ
πμο μεημοζηχκεη ημοξ ζηυπμοξ ζε ζογθεθνημέκεξ δνάζεηξ. Γηδηθυηενε ακαθμνά ζηηξ
ζεμακηηθέξ αοηέξ δηεζκείξ απμθάζεηξ θαη ηηξ απμννέμοζεξ εζκηθέξ οπμπνεχζεηξ
γίκεηαη πημ θάης.
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Α. Σμ πέδημ CEHAPE ηεξ WHO/EURO
Οη ζηυπμη ημο πεδίμο είκαη μη ελήξ:
1. Μείςζε ηςκ επηπηχζεςκ απυ με αζθαιέξ κενυ
2. Μείςζε ηςκ ηναομαηηζμχκ θαη ζακάηςκ απυ δοζηοπήμαηα.
3. Μείςζε ηςκ Γπηπηχζεςκ ηεξ Ρφπακζεξ ημο αένα ζε εζςηενηθμφξ
ελςηενηθμφξ πχνμοξ.

θαη

4. Μείςζε ηςκ επηπηχζεςκ ηςκ πεμηθχκ μοζηχκ θαη άιιςκ πενηβαιιμκηηθχκ
θηκδφκςκ ζηα παηδηά θαη εγθφμοξ.
Σμ ζπέδημ CEHAPE πνμηάζεθε ζακ έκα θμηκυ θαη εοέιηθημ πιαίζημ, πανέπμκηαξ ηεκ
δοκαηυηεηα ακάπηολεξ εζκηθχκ ζπεδίςκ δνάζεξ πμο εκζςμαηχκμοκ εθείκμοξ
ημοξ ζηυπμοξ θαη δνάζεηξ πμο ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ εζκηθέξ πναγμαηηθυηεηεξ θαη
πνμηεναηυηεηεξ.

Β. Σμ πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ. γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία 2004-2010
Σμ πέδημ Δνάζεξ γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία ηεξ Γ.Γ. 2004-2010 πανυιμ
πμο θαιφπηεη εονφηενμ θάζμα πιεζοζμμφ ελαθμιμοζεί κα ζημπεφεη ζηα παηδηά. Σμ
πέδημ έπεη ηνεηξ θφνημοξ άλμκεξ θαη πνμηείκεη 13 δνάζεηξ. Οη ηνεηξ άλμκεξ
είκαη


Βειηίςζε
ηεξ αιοζίδαξ πιενμθμνίαξ μέζα απυ ηεκ ακάπηολε
μιμθιενςμέκςκ πνμγναμμάηςκ πενηβάιιμκημξ θαη ογείαξ



Κάιορε ηςκ θεκχκ ζηε γκχζε μέζς ηεξ ένεοκαξ



Ακηαπυθνηζε ζηηξ ακάγθεξ δηαμυνθςζεξ θαη ακαζεχνεζεξ ηςκ
πμιηηηθχκ θαη βειηίςζε ηεξ επηθμηκςκίαξ. Ιδηαίηενε εζηίαζε γίκεηαη ζε
ζέμαηα
εκεμένςζεξ γηα ημοξ
θηκδφκμοξ, εθπαίδεοζεξ
θαη
εοαηζζεημπμίεζεξ

Σμ 2000 ε Γονςπασθή Γπηηνμπή ζέζπηζε ηεκ Ανπή ηεξ Πνμθφιαλεξ ςξ πνυζζεημ
ενγαιείμ δηαπείνηζεξ θαιά ηεθμενηςμέκςκ θαη ζμβανχκ θηκδφκςκ γηα ημοξ

μπμίμοξ υμςξ οπάνπμοκ αβεβαηυηεηεξ ζηεκ πμζμηηθμπμίεζή ημοξ (COM (2000)
1.

φμθςκα με ηεκ απυθαζε, ε πνμζθογή ζηεκ ανπή ηεξ πνμθφιαλεξ αηηημιμγείηαη
υηακ πιενμφκηαη ηνεηξ πνμτπμζέζεηξ
εκημπηζμυξ δοκεηηθά ανκεηηθχκ απμηειεζμάηςκ,
ε αλημιυγεζε ηςκ δηαζέζημςκ επηζηεμμκηθχκ δεδμμέκςκ θαη
ε έθηαζε ηεξ επηζηεμμκηθήξ αβεβαηυηεηαξ κα έπεη εθηημεζεί
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ηεκ πενίπηςζε ηεξ ακηημεηχπηζεξ ηςκ αβεβαημηήηςκ ζε ζπέζε με ημοξ θηκδφκμοξ
θαη ηηξ επηπηχζεηξ ζογθεθνημέκςκ ημληθχκ μοζηχκ (π.π. ηςκ εκδμθνηκηθχκ
δηαηαναθηχκ) ζηα παηδηά, ε επίθιεζε ηεξ Ανπήξ ηεξ Πνμθφιαλεξ είκαη απυιοηα
ηεθμενηςμέκε θαη πιενμί ηηξ βαζηθέξ πνμτπμζέζεηξ εθανμμγήξ ηεξ. Γηα ηεκ
εθανμμγή ηεξ Ανπήξ ηεξ Πνμθφιαλεξ ζηεκ πνάλε
απαηηείηαη ζοιιμγηθή
πνμζπάζεηα ηεξ πμιηηείαξ πμο ζα ζοκοπμιμγίδεη θαη ημ θυζημξ ηεξ αδνάκεηαξ θαη
εκυξ ζςζηά εκεμενςμέκμο θμηκςκηθμφ ζοκυιμο πμο ζα εθανμυζεη ηεκ ανπή αοηή
υπμο θαη υηακ πνεηάδεηαη ζημ αημμηθυ επίπεδμ π.π. ζημ ίδημ ημ ζπίηη ημο,
ζομβάιιμκηαξ ηαοηυπνμκα ζηεκ πνμχζεζε εονφηενςκ
ζεζμηθχκ θαη άιιςκ
μέηνςκ.
Η Κφπνμξ θαιείηαη κα ζομμεηάζπεη εκενγά ζηηξ δηεζκείξ ελειίλεηξ, οημζεηχκηαξ
ηηξ ανπέξ θαη εθανμυδμκηαξ ηηξ πνυκμηεξ ηςκ δφμ ζπεδίςκ. Βαζηθή οπμπνέςζε πμο
απμννέεη απυ ημ CEHAPE είκαη ε ακάπηολε θαη εθανμμγή Γζκηθχκ πεδίςκ Δνάζεξ
ημ ανγυηενμ ημ 2007, ε πνυμδμξ ηςκ μπμίςκ ζα πανμοζηαζηεί ζηεκ Δηαθοβενκεηηθή
Δηάζθερε ημκ πνμζεπή Ιμφκημ ζηεκ Βηέκκε.
1.3 Η πμιηηηθή, ημ κμμηθυ θαη δημηθεηηθυ πιαίζημ ζε εζκηθυ επίπεδμ
Σμ 2004 δεμημονγήζεθε με ηεκ Απυθαζε Τπμονγηθμφ ομβμοιίμο αν.59304
εμενμμεκίαξ 28/1/04, ε Γζκηθή Γπηηνμπή Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο Παηδημφ
(ΓΓΠΤΠ). Η Γζκηθή Γπηηνμπή δεμημονγήζεθε, με βαζηθυ ζθμπυ κα πνμςζήζεη θαη
κα ζοκημκίζεη ηηξ πνμζπάζεηεξ γηα πνυιερε θαη πνμζηαζία ημο παηδημφ απυ ηηξ
επηδνάζεηξ ηςκ ημληθχκ μοζηχκ θαη κα εκηζπφζεη ηε ζοκενγαζία ηεξ Κφπνμο ζημ
ημμέα αοηυ με ηεκ Γ.Γ. θαη ηεκ Π.Ο.Τ. Ακάμεζα ζημοξ υνμοξ εκημιήξ ηεξ
πενηιαμβάκμκηαη ε ακάπηολε, ε πνμχζεζε θαη μ ζοκημκηζμυξ ημο Γζκηθμφ πέδημο
Δνάζεξ (Cy-CEHAP). Γπίζεξ, έπεη οπμπνέςζε κα ζομβμοιεφεη ημκ
Τπμονγυ
Τγείαξ θαη άιιμοξ θαη κ’ απμηειεί ημ εζκηθυ ζεμείμ ακαθμνάξ ζη, εημημάδεη θαη
οπμβάιιεη εηήζηα ημ Πνυγναμμα Δνάζεξ (ΠΔ) θαη ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ζηεκ
Τπμονγυ Τγείαξ γηα έγθνηζε. Η ΓΓΠΤΠ απυ ηεκ δεμημονγία ηεξ ημ 2004 μέπνη ημ
2006, εθάνμμζε εηήζηα ζπέδηα δνάζεξ ηα μπμία ακηαπμθνίζεθακ ζε ζηυπμοξ ημο
ΓU Action Plan θαη ημο WHO–CEHAPE, απμηειχκηαξ ημκ πονήκα θαη ηε βάζε
ακάπηολεξ ημο
πανυκημξ Γζκηθμφ πεδίμο Δνάζεξ. ημ Πανάνηεμα
ΙΙ
πανμοζηάδεηαη ε δνάζε ηεξ Γπηηνμπήξ 2004-2006 θαη ε ακηαπυθνηζε ηυζμ ζημοξ
ζηυπμοξ ηεξ Γ.Γ. υζμ θαη ηεξ Π.Ο.Τ.
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2. ΣΟ ΓΘΝΙΚΟ ΥΓΔΙΟ ΔΡΑΗ 2007-2010 (CY-CEHAP)
Σμ υναμα
Σα παηδηά ζηεκ Κφπνμ απυ ημ ζηάδημ ηεξ ζφιιερεξ μέπνη ηεκ εκειηθίςζή ημοξ
κα απμιαμβάκμοκ έκα ογηέξ θαη αζθαιέξ πενηβάιιμκ με ηεκ ειάπηζηε δοκαηή
έθζεζή ημοξ ζε πενηβαιιμκηηθμφξ θηκδφκμοξ, έηζη χζηε κα δηαζθαιίδεηαη ε
μμαιή ζςμαηηθή, πκεομαηηθή θαη ροπηθή ακάπηολή ημοξ θαη κα δεμημονγμφκηαη μη
πνμτπμζέζεηξ ογημφξ μειιμκηηθήξ δςήξ
2.1 H ακάπηολε θαη ε θηιμζμθία ζπεδηαζμμφ ημο Cy-CEHAP
Οη βαζηθέξ ανπέξ ακάπηολεξ ημο Γζκηθμφ πεδίμο Δνάζεξ ηεξ Κφπνμο γηα ημ
Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία ημο Παηδημφ είκαη ε ΠΡΟΛΗΦΗ, ε ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ θαη ε
ΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΓΓΙΗ. Μέζα απυ ζογθεθνημέκεξ δνάζεηξ
ζθμπεφεη κα
ακαπηφλεη πμιοθιαδηθή θαη δηαημεμαηηθή πνμζέγγηζε χζηε κα πεηφπεη ηεκ μέγηζηε
δοκαηή ζοκένγηα ζθμπχκ θαη δνάζεςκ. Σμ ζπέδημ εκζςμαηχκεη ζ’ έκα εκηαίμ
πνυγναμμα, δνάζεηξ ακηαπυθνηζεξ ζε εζκηθέξ πνμηεναηυηεηεξ θαη ακεζοπίεξ θαζχξ
θαη ηηξ δηεζκείξ οπμπνεχζεηξ θαη δεζμεφζεηξ πμο απμννέμοκ απυ:
ηεκ Γονςπασθή ηναηεγηθή γηα ηεκ Τγεία θαη ημ Πενηβάιιμκ (COM 338
(2003)) θαη ηε ζπεηηθή πνςημβμοιία SCALE
ημ πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Γ.Γ) 2004-2010 γηα ημ
Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία πμο εγθνίζεθε με ηε απυθαζε COM 149 (2004),
ημ πέδημ Δνάζεξ ηεξ Π.Ο.Τ. (CEHAPE) θαη ηε Δηαθήνολε
Δηοπμονγηθήξ δηάζθερεξ, Βμοδαπέζηε 2004

ηεξ

Η ζηναηεγηθή εθανμμγήξ ημο πεδίμο είκαη εοέιηθηε, μιηζηηθή θαη πνμδναζηηθή
θαη βαζίδεηαη ζηεκ εκενγυ εμπιμθή υιςκ ηςκ θμνέςκ ζημπεφμκηαξ ζηεκ
μέγηζηε δοκαηή ζοκένγηα.

2.2. Καζμνηζμυξ πνμηεναημηήηςκ
Οη πνμηεναηυηεηεξ θαζμνίζηεθακ ζηε βάζε υιςκ ηςκ δηαζέζημςκ ζημηπείςκ θαη
πιενμθμνηχκ αλημπμηχκηαξ επίζεξ ηεκ δηεζκή εμπεηνία. Η Γζκηθή Γπηηνμπή
μνγάκςζε ζπεηηθυ Γνγαζηήνη με ηε ζοκενγαζία ηεξ WHO. ε ζπέζε με ημοξ
ηέζζενηξ πενηθενεηαθμφξ ζηυπμοξ ημο WHO/CEHAPE, μη πνμηεναηυηεηεξ ημο
Γζκηθμφ πεδίμο Δνάζεξ εζηηάδμκηαη θονίςξ ζημ ηυπμ III (Μείςζε ηςκ
Γπηπηχζεςκ ηεξ Ρφπακζεξ ημο αένα ζε εζςηενηθμφξ θαη ελςηενηθμφξ πχνμοξ) θαη
ηυπμ ΙV (Μείςζε ηςκ επηπηχζεςκ ηςκ πεμηθχκ μοζηχκ θαη άιιςκ
πενηβαιιμκηηθχκ θηκδφκςκ ζηα παηδηά θαη εγθφμοξ). Η πναγμάηςζε ημο ηυπμο ΙΙ
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(Μείςζε ηςκ ηναομαηηζμχκ θαη ζακάηςκ απυ δοζηοπήμαηα) πνμςζείηαη μέζα απυ
ημ πέδημ Δνάζεξ
ηεξ ομβμοιεοηηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ηεκ Πνυιερε ηςκ
Σναομαηηζμχκ θαη Δειεηενηάζεςκ ηςκ Παηδηχκ θαη γη’ αοηυ ε οιμπμίεζε ημο δεκ
απμηειεί μένμξ ημο πανυκημξ πεδίμο Δνάζεξ Σέιμξ μ ηυπμξ Ι (Μείςζε ηςκ
επηπηχζεςκ απυ με αζθαιέξ κενυ) ηενανπείηαη ςξ ε ηειεοηαία πνμηεναηυηεηα ζημ
Γζκηθυ πέδημ γηαηί ε Κφπνμξ ζημ ζφκμιυ ηεξ έπεη αζθαιέξ θαη ογηεηκυ κενυ θαη έκα
μιμθιενςμέκμ δίθηομ Τδαημπνμμήζεηαξ δηαθιαδςμέκμ ζ’ υια ηα κμηθμθονηά θαη
εγθαηαζηάζεηξ.
Σέιμξ, ε Γζκηθή Γπηηνμπή ακαγκςνίδμκηαξ ημοξ πενημνηζμμφξ πμο ε έιιεηρε
μιμθιενςμέκςκ εζκηθχκ ζημηπείςκ επηβάιεη, θαζυνηζε πνμθαηανθηηθά ηηξ πημ ηηξ
θάης πνμηεναηυηεηεξ:
Οη πνμηεναηυηεηεξ θαζμνίζηεθακ ζηε βάζε υιςκ ηςκ δηαζέζημςκ ζημηπείςκ θαη
πιενμθμνηχκ αλημπμηχκηαξ επίζεξ ηεκ δηεζκή εμπεηνία. Η Γζκηθή Γπηηνμπή
μνγάκςζε ζπεηηθυ Γνγαζηήνη με ηε ζοκενγαζία ηεξ WHO. ε ζπέζε με ημοξ
ηέζζενηξ πενηθενεηαθμφξ ζηυπμοξ ημο WHO/CEHAPE, μη πνμηεναηυηεηεξ ημο
Γζκηθμφ πεδίμο Δνάζεξ εζηηάδμκηαη θονίςξ ζημ ηυπμ III (Μείςζε ηςκ
Γπηπηχζεςκ ηεξ Ρφπακζεξ ημο αένα ζε εζςηενηθμφξ θαη ελςηενηθμφξ πχνμοξ) θαη
ηυπμ ΙV (Μείςζε ηςκ επηπηχζεςκ ηςκ πεμηθχκ μοζηχκ θαη άιιςκ
πενηβαιιμκηηθχκ θηκδφκςκ ζηα παηδηά θαη εγθφμοξ). Η πναγμάηςζε ημο ηυπμο ΙΙ
(Μείςζε ηςκ ηναομαηηζμχκ θαη ζακάηςκ απυ δοζηοπήμαηα) πνμςζείηαη μέζα απυ
ημ πέδημ Δνάζεξ
ηεξ ομβμοιεοηηθήξ Γπηηνμπήξ γηα ηεκ Πνυιερε ηςκ
Σναομαηηζμχκ θαη Δειεηενηάζεςκ ηςκ Παηδηχκ θαη γη’ αοηυ ε οιμπμίεζε ημο δεκ
απμηειεί μένμξ ημο πανυκημξ πεδίμο Δνάζεξ Σέιμξ μ ηυπμξ Ι (Μείςζε ηςκ
επηπηχζεςκ απυ με αζθαιέξ κενυ) ηενανπείηαη ςξ ε ηειεοηαία πνμηεναηυηεηα ζημ
Γζκηθυ πέδημ γηαηί ε Κφπνμξ ζημ ζφκμιυ ηεξ έπεη αζθαιέξ θαη ογηεηκυ κενυ θαη έκα
μιμθιενςμέκμ δίθηομ Τδαημπνμμήζεηαξ δηαθιαδςμέκμ ζ’ υια ηα κμηθμθονηά θαη
εγθαηαζηάζεηξ.
Σέιμξ, ε Γζκηθή Γπηηνμπή ακαγκςνίδμκηαξ ημοξ πενημνηζμμφξ πμο ε έιιεηρε
μιμθιενςμέκςκ εζκηθχκ ζημηπείςκ επηβάιεη, θαζυνηζε πνμθαηανθηηθά ηηξ πημ ηηξ
θάης πνμηεναηυηεηεξ:
Α) Αζζέκεηεξ πνμηεναηυηεηαξ
Άζζμα
Κανθίκμξ
ογγεκείξ Ακςμαιίεξ
Β) Καηά πνμηεναηυηεηα Πενηβαιιμκηηθμί Πανάγμκηεξ θηκδφκμο
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Αέναξ εζςηενηθμφ πχνμο: ζε ζπίηηα, κεπηαγςγεία, γομκαζηήνηα ζπμιεία
Γηδηθυηενα, ημμείξ πνμηεναηυηεηαξ είκαη
ε έθζεζε ζημ παζεηηθυ θάπκηζμα
μη εθπμμπέξ δηαθυνςκ οιηθχκ ζημ ζπίηη (βαθέξ, ζπνέτ, παιηά, έπηπια,
παηχμαηα),
μη εθπμμπέξ απυ ηεκ θαζεμενηκή πνήζε πεμηθχκ μοζηχκ π.π. οιηθχκ
θαζανηζμμφ, εκημμμθηυκςκ θ.ά
Η νφπακζε αένα ελςηενηθμφ πχνμο ιυγς μδηθήξ θοθιμθμνίαξ
Η ηοπυκ έθζεζε ηςκ παηδηχκ θαη ηςκ εγθφςκ ζηα θοημθάνμαθα ζε
αγνμηηθέξ πενημπέξ
Ηιεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία θαη ζυνοβμξ

Γ) Ονηδυκηηεξ πνμηεναηυηεηεξ
Η Βημπαναθμιμφζεζε, δειαδή ε θαηαμέηνεζε ηςκ επηπέδςκ ηςκ νφπςκ
ζημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ με πνμηεναηυηεηα ηα παηδηά θαη ηηξ εγθφμοξ.
Ένεοκεξ ζε ημμείξ αηπμήξ.
Γθπαίδεοζε, ακάπηολε ηεπκμγκςζίαξ θαη οπμδμμήξ (θονίςξ με ελςηενηθή
πνεμαημδυηεζε)
γηα έγθαηνε δηάγκςζε θαη πνυιερε ηςκ δοζμεκχκ
επηπηχζεςκ ημο πενηβάιιμκημξ ζηεκ ογεία ηςκ παηδηχκ .

2.3 O ζθμπυξ θαη μη ζηυπμη ημο Cy-CEHAP
O βαζηθυξ ζθμπυξ ημο Γζκηθμφ πεδίμο είκαη ε ειαπηζημπμίεζε ηςκ αζζεκεηχκ
πενηβαιιμκηηθήξ αηηημιμγίαξ πμο μπμνμφκ κ’ απμθεοπζμφκ θονίςξ μέζς ηεξ
μείςζεξ ηεξ έθζεζεξ ημο παηδημφ θαη ημο εμβνφμο ζε ημληθέξ μοζίεξ θαη
άιιμοξ βιαπηηθμφξ πανάγμκηεξ.
Οη ζηυπμη ημο Cy-CEHAP είκαη:
1. Η πνυθιεζε εκδηαθένμκημξ ζημ πμιηηηθυ/πμιηηεηαθυ επίπεδμ γηα ηεκ
ηνςηυηεηα ηςκ παηδηχκ ζε ζογθεθνημέκμοξ πενηβαιιμκηηθμφξ πανάγμκηεξ
θαη ηεκ ακάγθε εθανμμγήξ Πμιηηηθχκ θαη Νμμμζεζηχκ πμο ζα πνμζηαηεφμοκ
ηα παηδηά Αοηέξ ζα πνέπεη κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ανπέξ ηεξ πνυιερεξ θαη ηεξ
πνμθφιαλεξ, ηδίςξ γηα κέμοξ ελειηζζυμεκμοξ θαη υπη πιήνςξ
δηαζαθεκηζμέκμοξ θηκδφκμοξ
2. Η εκζςμάηςζε πναθηηθχκ πνυιερεξ θαη πνμθφιαλεξ ζηεκ θαζεμενηκή
δςή ζε αημμηθυ θαη μμαδηθυ επίπεδμ, ηδηαίηενα απυ ημοξ γμκείξ, δαζθάιμοξ ,
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γηαηνμφξ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, μέζς ζοκεπμφξ επημυνθςζεξ, εθπαίδεοζεξ θαη
πιενμθυνεζεξ, γηα ημοξ θηκδφκμοξ θαη ηνυπμοξ ακηημεηχπηζεξ ημοξ.
3. Η εκίζποζε ηεξ ηεπκηθήξ οπμδμμήξ θαη ηεπκμγκςζίαξ γηα ηε δηάγκςζε θαη
ζεναπεία ηςκ κμζεμάηςκ πενηβαιιμκηηθήξ αηηημιμγίαξ μέζς ηεξ εθπαίδεοζεξ
ηςκ επαγγειμαηηχκ ογείαξ.
4. Η πνμχζεζε πνμγναμμάηςκ παναθμιμφζεζεξ θαη ένεοκαξ με ζηυπμοξ:
a. Σεκ ακηημεηχπηζε θεκχκ ζηε γκχζε αιιά θαη εκδοκάμςζε ημο
οζηήμαημξ Πιενμθμνηχκ γηα ηεκ Τγεία θαη ημ Πενηβάιιμκ
β. Σμκ εκημπηζμυ θαη ηενάνπεζε πνμηεναημηήηςκ πανέμβαζεξ ζε εζκηθυ
θαη δηεζκέξ επίπεδμ,
γ. Σε πανμπή ζημηπείςκ αλημιυγεζεξ θαη ακαηνμθμδυηεζεξ ηεξ
απμηειεζμαηηθυηεηαξ ηςκ πμιηηηθχκ, ηςκ κμμμζεζηχκ θαη ηςκ δνάζεςκ
θαη πνμγναμμάηςκ πμο ζημπεφμοκ ζηε μείςζε.

2.4

πέδημ δναζηενημηήηςκ θαη πνμκμδηαγνάμμαηα

Σμ πέδημ Δνάζεξ είκαη ζογθεθνημέκμ ζ’ υηη αθμνά ημοξ βαζηθμφξ ζηυπμοξ θαη
ημ πνμκμδηάγναμμα επίηεολήξ ημοξ. Σαοηυπνμκα, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε
επίηεολεξ ηςκ ζηυπςκ, πανέπεηαη εοειηλία ζημοξ θμνείξ οιμπμίεζεξ γηα ημ
είδμξ ηςκ ακαγθαίςκ δνάζεςκ θαη ημ πνυκμ οιμπμίεζεξ ημοξ. Γηα ημ ζθμπυ
αοηυ μη ηέζζενηξ βαζηθμί ζηυπμη ημο Cy- CEHAP ακαπηφζζμκηαη ζε 13 οπμζηυπμοξ ενγαζίαξ με ζογθεθνημέκα πνμκμδηαγνάμμαηα οιμπμίεζεξ. Η οιμπμίεζή
ημοξ πνμβιέπεηαη κα γίκεη με πνμηεηκυμεκεξ δνάζεηξ μη μπμίεξ ζα μπμνμφκ κα
δηαθμνμπμημφκηαη κμμφμεκμο υηη ε επίηεολε ηςκ ζηυπςκ δεκ ζα επενεάδεηαη
ανκεηηθά.
Γπεηδή ημ Cy-CEHAP ζημπεφεη ζηεκ εκηαία θαηά ημ δοκαηυκ ακηημεηχπηζε ηςκ
απαηηήζεςκ πμο απμννέμοκ απυ ημ WHO –CEHAPE θαη ημ Action Plan on
Environment and Health (COM 2004/416) ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ε δηαζφκδεζε
ηςκ ζηυπςκ ημο Cy-CEHAP με ημοξ πενηθενεηαθμφξ ζηυπμοξ θαη ηηξ δνάζεηξ ηςκ
δομ πημ πάκς δηεζκχκ ζπεδίςκ ακηίζημηπα, πανμοζηάδεηαη ζηε ζεηνά ηςκ
Πηκάθςκ Ι πμο αθμιμοζμφκ. ημοξ ίδημοξ πίκαθεξ γίκεηαη ακαθμνά θαη ζημοξ
δοκεηηθμφξ θμνείξ οιμπμίεζεξ ζε εζκηθυ επίπεδμ.
Οη δνάζεηξ πμο άνπηζακ ή θαη μιμθιενχζεθακ ζηα πιαίζηα ηςκ 3 εηήζηςκ ζπεδίςκ
δνάζεξ ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ (2004-2006) απμηειμφκ ημ πονήκα ημο πανυκημξ
πεδίμο Δνάζεξ. Μενηθέξ δνάζεηξ είκαη αθυμα ζε ελέιηλε. Γηα ιυγμοξ
μιμθιενςμέκεξ πανμοζίαζεξ ηεξ πμνείαξ θαη ημο βαζμμφ
οιμπμίεζεξ ηςκ
εονφηενςκ ζηυπςκ πμο είπακ ηεζεί ήδε απυ ημ 2004 θαηά ηεκ Δηοπμονγηθή
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Δηάζθερε ηεξ Βμοδαπέζηεξ, μη δνάζεηξ αοηέξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ πέδημ Δνάζεξ
2007-2010. .
Έκαξ μεγάιμξ ανηζμυξ πνμηεηκυμεκςκ δνάζεςκ ζοκδέμκηαη άμεζα ή έμμεζα με
δνάζεηξ πνμγναμμάηςκ παναθμιμφζεζεξ ηεξ ογείαξ, ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηεξ
αζθάιεηαξ ηςκ ηνμθίμςκ θαη μη πενηζζυηενεξ απμηειμφκ οπμπνεχζεηξ πμο
απμννέμοκ απυ ημ Γονςπασθυ Κεθηεμέκμ. Με ζηυπμ ηε μέγηζηε ζοκένγηα, ηεκ
πμιιαπιή αλημπμίεζε δεδμμέκςκ, ηεκ
απμθογή αιιειμεπηθάιορεξ θαη ηε
μεγηζημπμίεζε ημο μθέιμοξ ζε ζπέζε με ημ θυζημξ,
ηα δεδμμέκα ηςκ
πνμγναμμάηςκ παναθμιμφζεζεξ ζα αλημπμημφκηαη απυ ηεκ Γζκηθή Γπηηνμπή θαη ζα
αλημιμγμφκηαη με ελεηδηθεομέκα θνηηήνηα γηα ηα παηδηά. Σα απμηειέζμαηα ηςκ
αλημιμγήζεςκ ζα δηαπέμκηαη ζηηξ ανμυδηεξ ανπέξ θαη ημοξ εμπιεθυμεκμοξ θμνείξ
γηα δηαπείνηζε ηςκ θηκδφκςκ.
Η απμηειεζμαηηθή εθανμμγή ημο πεδίμο ζηα πιαίζηα ηςκ ζηυπςκ πμο έπμοκ ηεζεί
πνμτπμζέηεη απμηειεζμαηηθυ μεπακηζμυ ζοκημκηζμμφ, εοειηλία, θαη δοκαηυηεηεξ
ζοκεπμφξ ελέιηλεξ θαη πνμζανμμγήξ ζε κέεξ επηζηεμμκηθέξ ελειίλεηξ θαη εοθαηνίεξ
ακάπηολεξ. Γη’ αοηυ ημ ζθμπυ έπμοκ ηεζεί 4 μνηδυκηημη/ δηαπεηνηζηηθμί ζηυπμη πμο
ζα οπμζηενίλμοκ ημοξ βαζηθμφξ ζηυπμοξ θαη ζα εθανμμζημφκ μνηδυκηηα ζηα πιαίζηα
ηςκ επημένμοξ δνάζεςκ (εηνά Πηκάθςκ ΙΙ ).
2.5

Γθανμμγή –ζοκημκηζμυξ

Σμ Τπμονγείμ Τγείαξ έπεη θαζμνηζηηθυ ζοκημκηζηηθυ νυιμ ζε υιε ηε δηαδηθαζία
ζπεδηαζμμφ θαη παναθμιμφζεζεξ ημο Cy-CEHAP, θαζχξ θαη ηε γεκηθυηενε εοζφκε
απμηειεζμαηηθήξ εθανμμγήξ ημο πεδίμο. Η οιμπμίεζε ημο πεδίμο ζα απμηειεί
ζοιιμγηθή εοζφκε υιςκ ηςκ εμπιεθυμεκςκ Τπμονγείςκ ππ. Τγείαξ, Γεςνγίαξ
Φοζηθχκ Πυνςκ θαη Πενηβάιιμκημξ, Γνγαζίαξ θαη Κμηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ,
ογθμηκςκηχκ θαη Ένγςκ, Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμφ, θηι., ζε ζοκενγαζία με υιμοξ
ημοξ εμπιεθυμεκμοξ επηζηεμμκηθμφξ θαη θμηκςκηθμφξ θμνείξ.
Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, μ ζπεδηαζμυξ ημο Cy-CEHAP ζημπεφεη μέζα απυ ζογθεθνημέκεξ
δνάζεηξ (μνηδυκηημη ζηυπμη, Πίκαθαξ ΙΙ) κα εκηζπφζεη ημοξ μεπακηζμμφξ δηαζεμαηηθήξ
επηζηεμμκηθήξ πνμζέγγηζεξ, θαζχξ θαη ηε ζοκενγαζία θαη ζοκένγηα μεηαλφ υιςκ ηςκ
εμπιεθμμέκςκ, ηυζμ μεηαλφ ηςκ θμνέςκ ημο δεμυζημο υζμ θαη μεηαλφ αοηχκ θαη ηςκ
μνγακςμέκςκ επηζηεμμκηθχκ θαη θμηκςκηθχκ ζοκυιςκ υπςξ μη
ζφκδεζμμη
εθπαηδεοηηθχκ, γμκηχκ, γηαηνχκ θ.ά
Σμ Cy-CEHAP απμηειεί έκα ιεηημονγηθυ πιαίζημ γηα πνμχζεζε θμηκχκ δνάζεςκ απυ
ημοξ θμνείξ ημο δεμυζημο θαη ηδηςηηθμφ ημμέα, μη μπμίμη θαιμφκηαη κα αλημπμηήζμοκ ηηξ
δοκαηυηεηεξ ημο πεδίμο με ηεκ ζοκ-δηαπείνηζε θμηκχκ ζηυπςκ μέζς εκίζποζεξ ηεξ
ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ εθηέιεζεξ θμηκχκ δνάζεςκ.
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Απυ ημ 2004, μέζα απυ ηεκ δναζηενηυηεηα ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ άνπηζε ήδε ε
ακάπηολε ηςκ μεπακηζμχκ δηαζεμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ θαη εμπιμθήξ ηςκ θμνέςκ.
Μεηά ηεκ έγθνηζε ημο πεδίμο απυ ημ Τπμονγηθυ ομβμφιημ ζα ζοκμμμιμγεζμφκ
πνςηυθμιια ζοκενγαζίαξ μεηαλφ ηςκ εμπιεθμμέκςκ χζηε κα δηαζθαιίδμκηαη ζοκζήθεξ
μμαιήξ θαη δηαπνμκηθά ζηαζενήξ ζοκενγαζίαξ θαη ακάπηολεξ.
2.6 Παναθμιμφζεζε
Η παναθμιμφζεζε, ε αλημιυγεζε βάζεη δεηθηχκ, ε ακαηνμθμδυηεζε, θαζχξ θαη
ακαγθαίεξ ηνμπμπμηήζεηξ θαη πνμζανμμγέξ ζε κέα δεδμμέκα θαη δοκαηυηεηεξ, ζα
γίκμκηαη απυ ηεκ Γζκηθή Γπηηνμπή ε μπμία ζα εημημάδεη θαη ζα οπμβάιεη εηήζηα
έθζεζε ή θαη άιιεξ ακαγθαίεξ εθζέζεηξ ζημκ Τπμονγυ Τγείαξ. Η οπμβμιή ηςκ
εθζέζεςκ πνμξ ηεκ Γ.Γ. θαη ηεκ Π.Ο.Τ. ζα είκαη εοζφκε ημο Τπμονγείμο Τγείαξ.
2.7 Υνεμαημδυηεζε
H οιμπμίεζε ημο Cy-CEHAP μπμνεί κα οπμζηενηπζεί απυ δναζηενηυηεηεξ πμο
ζπεηίδμκηαη με ηεκ οπμπνεςηηθή (βάζε ημο Γονςπασθμφ Κεθηεμέκμο)
παναθμιμφζεζε ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηεξ ογείαξ θαζχξ θαη ηεκ εθανμμγή
δηαθυνςκ δηεζκχκ ζομβάζεςκ υπςξ ππ ηεξ ζφμβαζε ηεξ ημθπυιμεξ γηα ημοξ
επίμμκμοξ νοπακηέξ. Θα επηδηςπζεί ε μέγηζηε αλημπμίεζε θαη ζοκένγηα υιςκ αοηχκ
ηςκ δνάζεςκ.
Η γεκηθή πνεμαημδυηεζε ηςκ δνάζεςκ ημο ζπεδίμο ζα πνμένπεηαη απυ ηηξ ελήξ
πεγέξ:
a) Ο εηήζημξ Πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ. Η Γζκηθή Γπηηνμπή
εημημάδεη θαη οπμβάιεη ημκ πνμτπμιμγηζμυ γηα έγθνηζε ζημκ Τπμονγυ Τγείαξ. Ο
πνμτπμιμγηζμυξ
θονίςξ αθμνά δναζηενηυηεηεξ ζοκημκηζμμφ, εθπαίδεοζεξ
εκεμένςζεξ θαη εοαηζζεημπμίεζεξ, δνάζεηξ πανέμβαζεξ θαη
δηεζκμφξ
δναζηενηυηεηαξ (Γ.Γ. θαη WHO) θαζχξ θαη πηιμηηθέξ ένεοκεξ. Η πνεμαημδυηεζε
δεμημονγεί θαιφηενεξ δοκαηυηεηεξ πνεμαημδυηεζεξ απυ ηεκ Γ.Γ.
β) Έμμεζε πνεμαημδυηεζε μέζς ηεξ αλημπμίεζεξ δεδμμέκςκ θαη πιενμθμνηχκ
πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ επίηεολε ηςκ ζηυπςκ ημο Cy-CEHAP. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ
ζα ζοκμμμιμγεζμφκ πνςηυθμιια ζοκενγαζίαξ μεηαλφ ημο Τπμονγείμο Τγείαξ θαη
υιςκ ηςκ άιιςκ εμπιεθμμέκςκ οπμονγείςκ, ημο Πακεπηζηεμίμο Κφπνμο θαη άιιςκ
θμνέςκ, χζηε κα δηαζθαιίδεηαη πμημηηθά θαη πμζμηηθά ε απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ
ζοκενγαζίαξ. Γηα πανάδεηγμα, ηα δεδμμέκα πμο ζοιιέγμκηαη γηα ζθμπμφξ ειέγπμο
ηεξ πμηυηεηαξ ημο αένα θαη ηςκ κενχκ ζα ηογπάκμοκ πεναηηένς επελενγαζίαξ θαη
αλημπμίεζεξ. Γπίζεξ ζα ακαδεημφκηαη δοκαηυηεηεξ μηθνχκ ακαπνμζανμμγχκ ζημ
ζπεδηαζμυ ηςκ πνμγναμμάηςκ χζηε κα μεγηζημπμηείηαη ε πνμζηηζέμεκε αλία θαη
ζοκένγηα ζηυπςκ θαη δνάζεςκ.
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γ) Πνυζζεημη πυνμη γηα
μέζς ημο Ιδνφμαημξ
Πνμγναμμάηςκ ηεξ Γ.Γ.
Πνυγναμμα Πιαίζημ ηεξ
επίζεξ απυ ηεκ Π.Ο.Τ.

ηεκ ένεοκα. Θα επηδηχθεηαη μέγηζηε αλημπμίεζε πυνςκ
Πνμχζεζεξ Ένεοκαξ (ΙΠΓ), θαη πνεμαημδμηηθχκ
υπςξ ππ ημ Πνυγναμμα Δεμυζηαξ Τγείαξ, θαη ημ 7μ
Γ.Γ. Δνάζεηξ εθπαίδεοζεξ μπμνμφκ κα οπμζηενίδμκηαη
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ΠΙΝΑΚΓ

ΣΟΥΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΝ ΣΟΤ CY-CEHAP
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Πίκαθαξ Ζ: Οη ζηόπμη θαη μη δνάζεηξ ημο Γζκηθμύ πεδίμο Δνάζεξ (Cy-CEHAP) 2007-2010, ζε
ζπέζε με ημοξ ζηόπμοξ ηςκ πεδίςκ Δνάζεξ γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία ηεξ Π.Ο.Τ.
(CEHAPE) θαη ηεξ Γ.Γ. (COM 416/2004)
Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δεκ πενηιαμβάκεηαη ζημ

1. Ακηημεηώπηζε ηοπόκ

πέδημ δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

ζεμάηςκ αζθάιεηαξ

Ακηημεηςπίδεηαη μέζς ηεξ

ημο κενμύ ζε μηθνέξ

Νμμμζεζίαξ ηςκ Νενώκ

θμηκόηεηεξ

Δνάζεηξ

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

I.Αζθαιέξ
Νενό θαη
ζοκζήθεξ
Τγηεηκήξηόπμξ
πεδίμο Cy-

1. οιιμγή θαη αλημιόγεζε
δεδμμέκςκ ειέγπμο ηεξ
οδαημπνμμήζεηαξ με ζηόπμ ηηξ
μηθνέξ θμηκόηεηεξ. Γκεμένςζε

Τπμονγείμ Τγείαξ
Μάνηημξ 07-

(Τγεημκμμηθέξ

Μάνηημξ 08

Τπενεζίεξ θαη ΓΥΚ)

ηςκ εμπιεθμμέκςκ

θαη Σμπηθέξ Ανπέξ

Cehap, No 4
ημ

II Πνόιερε
ηναομαηηζμώκ
θαη

ΓΘΝΙΚΟ ΥΓΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΓΙ

δειεηενηάζεςκ
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Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

III.

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

Πηιμηηθέξ ένεοκεξ γηα θαηαγναθή

Μείςζε

ηςκ Αζζεκεηώκ
πμο μθείιμκηαη Ο αέναξ ελςηενηθμύ
ζηεκ Ρύπακζε
πώνμο δεκ
ημο
Αένα πενηιαμβάκεηαη ζημ
πεηηθμί ζηόπμη πέδημ δνάζεξ ηεξ
Cy-CEHAP Νμ
Γ.Γ.
1,2,3,4.

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

Ακηημεηςπίδεηαη
μέζς εηδηθήξ

ηςκ ζπμιείςκ πμο βνίζθμκηαη ζε

Γζκηθή Γπηηνμπή,

πενημπέξ με μεγάιε ηνμπαία

Πακεπηζηήμημ

θίκεζε, ή πμο βνίζθμκηαη πμιύ

Μάνηημξ 2007- Κύπνμο, Τπμονγείμ

θμκηά ζε

2. Ε μείςζε ηεξ

Παηδείαξ, Σμήμα

βημμεπακηθέξ/βημηεπκηθέξ ή

Γπηζεώνεζεξ

γεςνγηθέξ δναζηενηόηεηεξ (π.π.

Γνγαζίαξ

ρεθαδόμεκμοξ αγνμύξ)

έθζεζεξ ηςκ παηδηώκ
ζε νοπαζμέκμ αένα

Ιμύκημξ 08

Τπμονγεία Τγείαξ ,
Κηκεημπμίεζε ηςκ εμπιεθμμέκςκ
θμνέςκ γηα επίιοζε ή μείςζε ηςκ

Παηδείαξ, Δεμμζίςκ
ζοκεπηδόμεκμ

πνμβιεμάηςκ

Ένγςκ θαη Γνγαζίαξ,
Σμπηθέξ Ανπέξ ,

Νμμμζεζίαξ

ύκδεζμμη Γμκέςκ
Έθδμζε Οδεγμύ πνμξ ημοξ γμκείξ 1μ
γηα

μείςζε

ηεξ

αένημοξ νύπμοξ.
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έθζεζεξ

ζε 2008

ελάμεκμ

Γζκηθή Γπηηνμπή θαη
ύκδεζμμη Γμκέςκ

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη CyCEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζεηξ

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
Αλημιόγεζε δοκεηηθώκ

Ο αέναξ ελςηενηθμύ

θηκδύκςκ ζηα παηδηά από ηα

πώνμο δεκ
πενηιαμβάκεηαη ζημ
πέδημ δνάζεξ ηεξ
Γ.Γ.
III. Μείςζε
ηςκ Αζζεκεηώκ
πμο μθείιμκηαη

Ακηημεηςπίδεηαη

επίπεδα αένηςκ νύπςκ με
2. Ε μείςζε ηεξ
έθζεζεξ ηςκ παηδηώκ ζε
νοπαζμέκμ αένα

ζοιιέγμκηαη γηα ζθμπμύξ
παναθμιμύζεζεξ (ηδηαίηενα

πεηηθμί ζηόπμη

γμκέςκ, δαζθάιςκ, πανμπέςκ

Αένα Γζςηενηθμύ
Υώνμο

Γπηζεώνεζεξ
Γνγαζίαξ

Ανπώκ.
Γοαηζζεημπμίεζε, Γπημόνθςζε

ηεξ πμηόηεηαξ ημο

ημ Σμήμα

Γκεμένςζε ηςκ Ανμμδίςκ

Νμμμζεζίαξ

ημο Αένα

1,2,3,4.

ζε εηήζηα βάζε

πηεηηθώκ εκώζεςκ θιπ) -

μέζς εηδηθήξ

Δνάζε 12: Βειηίςζε

ζε ζοκενγαζία με

δημληκώκ, ζςμαηηδίςκ PM,

ζηεκ Ρύπακζε

Cy-CEHAP Νμ

Γζκηθή Γπηηνμπή

βάζε ηα ζημηπεία πμο

3. Ε εοαηζζεημπμίεζε γηα

θνμκηίδαξ ζηα παηδηά γηα ηα

Γπεη ανπίζεη

Γζκηθή Γπηηνμπή,

από ημ 2005 - Τπμονγείμ Τγείαξ,

ηα αίηηα ηεξ νύπακζεξ ημο

αίηηα θαη ημοξ θηκδύκμοξ ηεξ

ηέιμξ 2007

Τπμονγείμ

αένα εζςηενηθμύ πώνμο

νύπακζεξ εζςηενηθμύ πώνμο

ζα

Παηδείαξ θαη

θαη ημοξ ζοκεπαγόμεκμοξ

θαη πναθηηθμύξ ηνόπμοξ

επακαιεθζεί

Πμιηηηζμμύ,

θηκδύκμοξ γηα ημ έμβνομ

πενημνηζμμύ ηεξ έθζεζεξ ηςκ

ημ 2009

ύκδεζμμη Γμκέςκ,

θαη ημ παηδί.

παηδηώκ θαη εγθύςκ. Γονεία
θαμπάκηα δηαθώηηζεξ μέζς ηςκ
μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ.
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(Ιακμοάνημξ - Γθπαηδεοηηθώκ θαη
Οθηώβνημξ)

Γηαηνώκ

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
α) Πηιμηηθέξ ένεοκεξ ζε ζπίηηα,
γομκαζηήνηα θαη ζπμιεία γηα ηεκ

III. Μείςζε

πμηόηεηα ημο αένα θαη ηε πνήζε

ηςκ Αζζεκεηώκ
πμο μθείιμκηαη Δνάζε 12: Βειηίςζε
ζηεκ Ρύπακζε

ηεξ πμηόηεηαξ ημο

ημο Αένα

Αένα Γζςηενηθμύ

πεηηθμί ζηόπμη

Υώνμο

Cy-CEHAP Νμ

4. H βειηίςζε ημο

πεμηθώκ μοζηώκ πμο

αένα ζηα ζπίηηα,

επενεάδμοκ ηεκ πμηόηεηά ημο

Γζκηθή Γπηηνμπή ,

ζπμιεία, κμζμθμμεία,

β) Δηενεύκεζε εθπμμπώκ από

Τπμονγεία Τγείαξ

θαη δεμόζημοξ πώνμοξ

ηα οιηθά θαηαζθεοήξ θαη

ώζηε κα μεηςζεί ε

επίπιςζεξ, ηα παιηά θιπ γ)

Πμιηηηζμμύ,

έθζεζε ζε νοπακηέξ

Πηιμηηθέξ ένεοκεξ γηα ημκ

ηαηηζηηθή

εζςηενηθμύ πώνμο.

πενηβαιιμκηηθό θαπκό

Τπενεζία,

(παζεηηθό θάπκηζμα) ζηα ζπίηηα

Πακεπηζηήμημ

1,2,3,4.

2007-2008

θαη Παηδείαξ-

Κύπνμο, ύκδεζμμη
γμκέςκ

o Γθδμζε

Οδεγμύ

γηα 2008

εθανμμγή πναθηηθώκ μείςζεξ
ηεξ έθζεζεξ

ζε νύπμοξ ημο

εζςηενηθμύ πώνμο

16/31

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

A)

IV. H μείςζε

Δνάζε 12: Βειηίςζε

θοζηθμύξ

ηεξ πμηόηεηαξ ημο

πανάγμκηεξ.

Αένα Γζςηενηθμύ

πεηηθμί μη

Υώνμο

ημο CyCEHAP

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

Γπημόνθςζε θαη δηάδμζε

θηκδύκμοξ ηεξ πνήζεξ πεμηθώκ

από ηηξ πεμηθέξ

ζηόπμη 1,2,3,4

Υνμκμδηά-

πιενμθμνηώκ γηα ημοξ

ηςκ θηκδύκςκ
μοζίεξ θαη

Δνάζεηξ

μοζηώκ ζημ ζπίηη θαζώξ θαη

5.Ε μείςζε ηεξ

γηα ηεκ δοκαηόηεηα αζθαιμύξ

ζοκμιηθήξ έθζεζεξ

θαη ιειμγηζμέκεξ πνήζεξ ημοξ.

ηςκ παηδηώκ ζε
πεμηθέξ μοζίεξ ζημ
ζπίηη

B) Απμηειεζμαηηθή πανέμβαζε
ζηεκ ακάπηολε κμμμζεζίαξ ζε
εζκηθό θαη επίπεδμ Γ.Γ ζε
ζέμαηα πμο άμεζα ή έμμεζα
μπμνεί κα επενεάδμοκ ηεκ
ογεία ηςκ παηδηώκ.
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Άνπηζε ημ
2005 θαη είκαη
ζοκεπηδόμεκε
δναζηενηόηεηα ζε όιε ηεκ
δηάνθεηα ημο
πνμγνάμμαημξ.

Γζκηθή Γπηηνμπή,
Τπμονγείμ Τγείαξ,
ΓΥΚ, Σμήμα
Γπηζεώνεζεξ
Γνγαζίαξ
Πακεπηζηήμημ
Κύπνμο ,
ύκδεζμμη Γμκέςκ.

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
IV. H μείςζε

1.

ηςκ θηκδύκςκ

Πνόγναμμα

από ηηξ πεμηθέξ
μοζίεξ θαη
θοζηθμύξ
πανάγμκηεξ.
πεηηθμί μη
ζηόπμη 1,2,3,4

6. Αλημιόγεζε ηεξ
Δνάζε 3: Ακάπηολε

έθζεζεξ ηςκ παηδηώκ

Σμο Γονςπασθμύ

ζε πεμηθέξ μοζίεξ θαη

Πνμγνάμμαημξ

εθηίμεζε ηςκ

Βημπαναθμιμύζεζεξ

δοκεηηθώκ

Έκηαλε

ζημ

Γονςπασθό

Βημπαναθμιμύζεζεξ
θμηηκίκεξ,

(επίπεδα
μμιύβδμο,

οδνανγύνμο

θαη

θαδμίμο

Τπμονγείμ Τγείαξ
μ

2 ελάμεκμ

(Ιαηνηθέξ

2007- 2010

Τπενεζίεξ , ΓΥΚ,
Νμζμθμμεία),

ζε

Τπμονγείμ

παηδηά θαη μεηένεξ)

Παηδείαξ-

2. Αλημιόγεζε ηεξ έθζεζεξ ηςκ
παηδηώκ

επηπηώζεςκ

πμο

γεςνγηθέξ

ημο Cy-

θαημηθμύκ
πενημπέξ

θοημθάνμαθα:
ηςκ

CEHAP

επηπέδςκ

πμιηκεζηενάζεξ
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Πμιηηηζμμύ,

ζε
ζε

Πνμζδημνηζμόξ
ακαζημιέςκ

Παηδηαηνηθή
2009

Γηαηνεία θαη
ύκδεζμμη Γμκέςκ.

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
Πνμώζεζε πνμγναμμάηςκ

IV. H μείςζε

Δνάζε 2: Ακάπηολε

επίμμκςκ νοπακηώκ, ηςκ

ηςκ θηκδύκςκ

μιμθιενςμέκεξ

εκδμθνηκηθώκ δηαηαναθηώκ θαη

από ηηξ πεμηθέξ παναθμιμύζεζεξ ημο
μοζίεξ θαη

πενηβάιιμκημξ

θοζηθμύξ

πενηιαμβακμμέκςκ

Τπμονγείμ Τγείαξ

παναθμιμύζεζεξ ηςκ

7. Μείςζεξ ηεξ
Έθζεζεξ μέζς ηεξ
ηνμθήξ,

ζε

ζοκεπηδόμεκμ

ημο

παναθμιμύζεζε

γάιαθημξ,

Τπμονγείμ

παηδηθώκ

επίμμκμοξ νοπακηέξ, ηνμθώκ θαη ημο μεηνηθμύ 2006-2007 &
πανάγμκηεξ.
ηςκ ηνμθίμςκ ώζηε
ζε εκδμθνηκηθμύξ γάιαθημξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ 2009-2010
πεηηθμί μη
κα μπμνεί κα
δηαηανάθηεξ θαη Π.Ο.Τ.
ζηόπμη 1,2,3,4
πνμζδημνηζηεί ε
θανθηκμγόκεξ μοζίεξ
ημο Cyζπεηηθή έθζεζε ημο
CEHAP

Πηιμηηθέξ ένεοκεξ ζοιιμγήξ

ακζνώπμο

δηαηνμθηθώκ ζημηπείςκ γηα
ζογθεθνημέκεξ παηδηθέξ ειηθίεξ

Τπενεζίεξ θαη
ΓΥΚ)

ηςκ θανθηκμγόκςκ μοζηώκ
οζηεμαηηθή

(Ιαηνηθέξ

2008-2009

(Ιαηνηθέξ
Τπενεζίεξ, ΓΥΚ θαη
Νμζμθμμεία)
Τπμονγείμ Τγείαξ,
ηαηηζηηθή
Τπενεζία,
Πακεπηζηήμημ
Κύπνμο
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Τγείαξ

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
Αλημιόγεζε ηςκ ζημηπείςκ

IV. H μείςζε
ηςκ θηκδύκςκ
από ηηξ πεμηθέξ
μοζίεξ θαη
θοζηθμύξ
πανάγμκηεξ.
πεηηθμί μη
ζηόπμη 1,2,3,4
ημο CyCEHAP

Δνάζε 2: Ακάπηολε
μιμθιενςμέκεξ
παναθμιμύζεζεξ ημο
πενηβάιιμκημξ
πενηιαμβακμμέκςκ ηςκ
ηνμθίμςκ ώζηε κα
μπμνεί κα πνμζδημνηζηεί
ε ζπεηηθή έθζεζε ημο
ακζνώπμο

8. Μείςζε ηεξ έθζεζεξ
μέζς ηεξ ηνμθήξ ζημκ
Τδνάνγονμ, Μόιοβδμ
θαη πμιοανςμαηηθμύξ
οδνμγμκάκζναθεξ
(PAHs) μέζς ηεξ
ζοκεπμύξ αλημιόγεζεξ,
εθηίμεζεξ ημο θηκδύκμο
θαη δνάζεςκ

παναθμιμύζεζεξ, εθηίμεζε
θηκδύκμο – εκεμένςζε ημο
ομβμοιίμο Αζθάιεηαξ

Τπενεζίεξ), ΑΣ

ηεξ Γ.Γ
Έθδμζε Οδεγμύ γηα ημ θμηκό
γηα μείςζε ηεξ έθζεζεξ ζε
επίμμκμοξ
θανθηκμγόκεξ
μέζς ηεξ ηνμθήξ.
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ζε εηήζηα βάζε (ΓΥΚ θαη Ιαηνηθέξ

Σνμθίμςκ (ΑΣ) θαη ζςμάηςκ

εκδμθνηκηθμύξ

πανέμβαζεξ

Τπμονγείμ Τγείαξ

Τπμονγείμ Τγείαξ

νοπακηέξ,
μοζίεξ

θαη

δηαηανάθηεξ

2008

θαη Γζκηθή
Γπηηνμπή

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζεηξ

ζοκέπεηα

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

Ø Πιενμθόνεζεεοαηζζεημπμίεζε γηα ηηξ
επηπηώζεηξ ηςκ θοημθανμάθςκ
ζηα παηδηά ηηξ εγθύμοξ θαη
γεκηθά ημκ πιεζοζμό πμο

IV. H μείςζε

μοζίεξ θαη

Δνάζε 8: Να
δηαζθαιίδεηαη όηη
δοκεηηθμί θίκδοκμη ζημ

πανάγμκηεξ.

πενηβάιιμκ θαη ηεκ ογεία

ζηόπμη 1,2,3,4

Τπμονγείμ Τγείαξ

ζηάδημ

θοζηθμύξ
πεηηθμί μη

Γζκηθή Γπηηνμπή,

βνίζθεηαη ζε ακαπαναγςγηθό

ηςκ θηκδύκςκ
από ηηξ πεμηθέξ

ζοκεπηδόμεκε

εκημπίδμκηαη θαη
ακηημεηςπίδμκηαη

(ΓΥΚ), Σμήμα

9. Μείςζε ηεξ

Γεςνγίαξ, Tμήμα

έθζεζεξ ηςκ παηδηώκ Ø Ονγάκςζε Γθπαίδεοζεξ γηα

Γπηζεώνεζεξ

Γθπαηδεοηέξ από αγνμηηθέξ

θαη ηςκ εγθύςκ ζηα

Γνγαζίαξ,

θμηκόηεηεξ γηα εονύηενε

θοημθάνμαθα

δηάδμζε πιενμθμνηώκ θαη

Σέιμξ 2007

εοαηζζεημπμίεζε θαη πνμώζεζε

ανπέξ 2008

πναθηηθώκ πνόιερεξ θαη

ημο Cy-

πνμθύιαλεξ ζηηξ αγνμηηθέξ

CEHAP

πενημπέξ.

Έκδοζη Οδηγού
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Δεκέμβρης 2007

Κμηκμηηθά
ομβμύιηα θαη
Δήμμοξ

Οη ζηόπμη
CEHAPE/μη ζηόπμη
Cy-CEHAP

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζε 8: Να
δηαζθαιίδεηαη όηη
δοκεηηθμί θίκδοκμη ζημ
πενηβάιιμκ θαη ηεκ ογεία

10.

Μείςζε

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ηεξ Γκεμένςζε γμκηώκ , δαζθάιςκ 2008
ζηεκ θαη παηδηώκ γηα ημοξ θηκδύκμοξ

έθζεζεξ

οπενηώδε αθηηκμβμιία ηεξ UV

εκημπίδμκηαη θαη

IV. H μείςζε

ακηημεηςπίδμκηαη
οκεπήξ
ηα

από ηηξ πεμηθέξ
θοζηθμύξ
πανάγμκηεξ.

Δνάζε 13: Γλειίλεηξ ζε
ζπέζε με ηα
ειεθηνμμαγκεηηθά θύμαηα

11. Μείςζε ηεξ
έθζεζεξ ζε
ειεθηνμμαγκεηηθή
αθηηκμβμιία

πεηηθμί μη

ειεθηνμμαγκεηηθά

Μείςζε

Τπενεζίεξ),

Ένεοκεξ γηα ηεκ πνήζε ηςκ
θηκεηώκ

ηειεθώκςκ

γηα

ημο

ζμνύβμο
13.Ακηημεηώπηζε
ηοπόκ

(ΓΥΗ θαη Ζαηνηθέξ

ηςκ πμιηηηθώκ

Ένεοκεξ ζε ζπμιεία-

αθαηάιιειμο

θςηηζμμύ ζηα ζπμιεία
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πανέμβαζε

Τπμονγείμ Παηδείαξ

από

ηεκ

ακάγθε μείςζεξ ηεξ έθζεζεξ

12.

Τπμονγείμ Τγείαξ

θαη εκεμένςζε ημο θμηκμύ θαη

Γοαηζζεημπμίεζε

ημο Cy-

Γζκηθή Γπηηνμπή,

θύμαηα

παηδηά

ζηόπμη 1,2,3,4
CEHAP

θαη

αλημιόγεζε ηςκ ελειίλεςκ γηα

ηςκ θηκδύκςκ
μοζίεξ θαη

παναθμιμύζεζε

θαη Πμιηηηζμμύ,

2007-2008:

ύκδεζμμη Γμκέςκ,

πηιμηηθέξ

Πακεπηζηήμημ

ένεοκεξ

Ηύπνμο

ΠΖΝΑΗΑ ΖΖ: ΟΡΖΔΟΝΣΖΟΖ /ΔΖΑΥΓΖΡΖΣΖΗΟΖ ΣΟΥΟΖ
ΟΡΖΔΟΝΣΖΟΖ

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

ΣΟΥΟΖ (Ο)

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζεηξ

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

Ζ ) Ηαηαγναθή ηςκ
εμπιεθμμέκςκ θμνέςκ
ΖΖ οκμμμιόγεζε

Ο1 Γκίζποζε

1.

Γγθαζίδνοζε

ζοκημκηζηηθώκ

θαη θμηκώκ

μεπακηζμώκ πμο κα

δνάζεςκ μεηαλύ

Δνάζεηξ 2+4:

πνμςζμύκ θαη κα

εμπιεθμμέκςκ

Γκίζποζε ημο

εκηζπύμοκ ηεκ

θμνέςκ γηα ημ

ζοκημκηζμμύ θαη

απμηειεζμαηηθή

ηεκ Τγεία

ημμείξ Πενηβάιιμκημξ

πενηιαμβακμμέκς

θαη ηεκ Τγείαξ

κ ενεοκώκ/
δηενεοκήζεςκ /
θαη μειεηώκ

όια ηα

θαη θαζμνηζμόξ μεπακηζμώκ

ημο ζοκημκηζμμύ

Πενηβάιιμκ θαη θμηκώκ δνάζεςκ ζημοξ

Γζκηθή Γπηηνμπή ,

Πνςημθόιιςκ ζοκενγαζίαξ

εμπιεθόμεκα

επηθμηκςκίαξ μεηαλύ ηςκ

Τπμονγεία, ε

βαζηθώκ θμνέςκ οιμπμίεζεξ

ηαηηζηηθή

ημο Cy-CEHAP πμο κα

Τπενεζία, μη

θαζμνίδμοκ /ή θαη κα

ζοκενγαζία μεηαλύ
ημο Τπμονγείμο

δηαζθαιίδμοκ
• Γκενγή εμπιμθή θαη
δέζμεοζε ζηε εθανμμγή ημο

Τγείαξ θαη ηςκ άιιςκ πεδίμο Δνάζεξ
εμπιεθμμέκςκ
• Σνόπμοξ θαη
Τπμονγείςκ θαη

πνμκμδηαγνάμμαηα

άιιςκ θμνέςκ.

ζομμεημπήξ ζηηξ δνάζεηξ ημο
• Ημηκέξ ή θαη ζοκημκηζμέκεξ
ένεοκεξ θαη πνμγνάμμαηα
παναθμιμύζεζεξ .
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2007-2010

Ονγακηζμμί
γηαηνώκ θαη
γμκέςκ, Ικζηηημύηα
θαη ημ
Πακεπηζηήμημ θαη
με θοβενκεηηθμί
μνγακηζμμί θαη
μνγακώζεηξ

ΟΡΖΔΟΝΣΖΟΖ
ΣΟΥΟΖ (Ο)

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζεηξ

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα

Ο1 Γκίζποζε

Γζκηθή Γπηηνμπή,

ημο ζοκημκηζμμύ
θαη θμηκώκ
δνάζεςκ μεηαλύ

Δνάζεηξ 2+4:

εμπιεθμμέκςκ

Γκίζποζε ημο

θμνέςκ γηα ημ

ζοκημκηζμμύ θαη

Πενηβάιιμκ θαη θμηκώκ δνάζεςκ ζημοξ
ηεκ Τγεία

ημμείξ Πενηβάιιμκημξ

πενηιαμβακμμέκς

θαη ηεκ Τγείαξ

Γγθαζίδνοζε ζοκενγαζίαξ με α)
2. Οιμθιενςμέκα
Πνμγνάμμαηα
Παναθμιμύζεζεξ
Πενηβάιιμκημξ θαη
Τγείαξ

ηεκ ηαηηζηηθή Τπενεζία β) ημ
ύζηεμα Παναθμιμύζεζεξ
Τγείαξ c) ηα Πνμγνάμμαηα
Πενηβαιιμκηηθήξ
Παναθμιμύζεζεξ με
δοκαηόηεηεξ ακηαιιαγήξ
πιενμθμνηώκ θαη ζοκεθηίμεζεξ

κ ενεοκώκ/
δηενεοκήζεςκ /

Τπμονγείμ Τγείαξ
(Ιαηνηθέξ
Τπενεζίεξ θαη
ΓΥΚ),ηαηηζηηθή
2007-2010 Τπενεζία,
Τπενεζία
Πενηβάιιμκημξ θαη
Σμήμα
Γπηζεώνεζεξ
Γνγαζίαξ.

θαη μειεηώκ
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ΟΡΖΔΟΝΣΖΟΖ

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

ΣΟΥΟΖ (Ο)

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Υνμκμδηά-

Δνάζεηξ

γναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
ε

Ο1 Γκίζποζε
ημο ζοκημκηζμμύ

Δνάζε 5:

θαη θμηκώκ

Οιμθιήνςζε θαη

δνάζεςκ μεηαλύ

Γκίζποζε ηεξ

εμπιεθμμέκςκ

Γονςπασθήξ Ένεοκαξ

θμνέςκ γηα ημ

γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη

Πενηβάιιμκ θαη

ηεκ Τγεία θαη

ηεκ Τγεία

Δνάζε 6: ημπεομέκε

πενηιαμβακμμέκς ένεοκα γηα ηεκ έθζεζε
κ ενεοκώκ/

, ηηξ αζζέκεηεξ θαη ηηξ

δηενεοκήζεςκ /

ακςμαιίεξ

θαη μειεηώκ

Γζκηθό

Γγθαζίδνοζε

ζοκενγαζίαξ

μεηαλύ

όιςκ

ηςκ

Γνεοκεηηθώκ

ζοκημκηζμέκεξ θαη
ζημπεομέκεξ ένεοκαξ

ηςκ

Ικζηηημύηςκ

2

ημο

0

Γζκηθή Γπηηνμπή

Ικζηηημύημο γηα ηεκ Δεμόζηα

0

,ημ ΓΥΚ,

Τγεία θαη ημ Πενηβάιιμκ, ημο

7

Γνεοκεηηθά

Πακεπηζηήμημο

ημο

-

Ικζηηημύηα θαη ημ

Γεκηθμύ Υεμείμο ημο Κνάημοξ

2

Πακεπηζηήμημ

θ.ά..

επίπεδμ:

0

Κύπνμο

Γκίζποζε ηεξ ζοκενγαζίαξ με

1

άιια Ικζηηημύηα θαη ζομμεημπή

0

(π.π.

3. Πνμώζεζε

επίπεδμ:

Γεκεηηθήξ,

ε

Κύπνμο,

Δηεζκέξ

ζε ενεοκεηηθά πνμγνάμμαηα θαη
δίθηοα
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ΟΡΖΔΟΝΣΖΟΖ

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

ΣΟΥΟΖ (Ο)

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζεηξ

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

a) Πνμώζεζε ημο μαζήμαημξ
Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ζε
4.Πνμώζεζε ηεξ
εθπαίδεοζεξ ηςκ

Ο 2

επαγγειμαηηώκ ογείαξ

Γθπαίδεοζε,
Ηηκεημπμίεζε- Δνάζε 10: Πνμώζεζε
Γοαηζζεημπμίεζ εθπαίδεοζεξ ηςκ
ε/ εγνήγμνζε - επαγγειμαηηώκ θαη

μεηαπηοπηαθά πνμγνάμμαηα
ημο Πακεπηζηεμίμο θαζώξ θαη
ηεξ Νμζειεοηηθήξ πμιήξ β)
οκεπήξ εθπαίδεοζε
επαγγειμαηηώκ: Ονγάκςζε
Γνγαζηενίςκ θαη εμηκανίςκ
γηα Γηαηνμύξ θαη πανμπείξ

5. Γπημόνθςζε
δαζθάιςκ θαη γμκέςκ

θνμκηίδαξ ογείαξ γ)

θαζμιηθή

βειηίςζε ηεξ

εμπιμθή

μνγακςηηθήξ οπμδμμήξ

θμηκώκ δναζηενημηήηςκ με ηα

γηα ημ Πενηβάιιμκ θαη

πμιεία Πνμαγςγήξ ηεξ

(Cy-CEHAP
γεκηθόξ
ζηόπμξ 3)

πνμώζεζε ζοκενγαζίαξ θαη

Τγείαξ, δ) Δεμημονγία

ηεκ Τγεία

εγνήγμνζεξ μέζς ζεμηκανίςκ
6.Γοαηζζεημπμίεζε-

θαη δηαιέλεςκ γηα

εγνήγμνζε-εμπιμθή ημο δαζθάιμοξ, γμκείξ θαζώξ θαη
μέζς ηςκ μέζςκ μαδηθήξ
θμηκςκηθμύ ζοκόιμο
εκεμένςζεξ (ναδημηειεμπηηθά
θ.ά.)
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Εθνική Επιηροπή,
Υποσργεία Υγείας
και ΠαιδείαςΠολιηιζμού, οι
οργανιζμοί
γιαηρών,
εκπαιδεσηικών
2007-2010
και γονέων, ηο
Πανεπιζηήμιο, η
Νοζηλεσηική
Στολή και μη
κσβερνηηικοί
οργανιζμοί και
οργανώζεις

ΟΡΖΔΟΝΣΖΟΖ

πέδημ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ.

Γπημένμοξ ζηόπμη ζημ

ΣΟΥΟΖ (Ο)

COM 416/2004

Cy-CEHAP

Δνάζεηξ

Υνμκμδηάγναμμα

Γμπιεθόμεκμη θμνείξ

ζοκέπεηα
Γκεμενςηηθά ζεμηκάνηα ζε
ιεηημονγμύξ ανμμδίςκ
Ο 3 Πνμώζεζε
ηεξ εθανμμγήξ
ηεξ Ανπήξ ηεξ
Πνμθύιαλεξ

Θέζπηζε ηεξ Ανπήξ ηεξ
Πνμθύιαλεξ (COM
60/2004)

οπενεζηώκ πμο μη

7. Γκεμένςζε/
εοαηζζεημπμίεζε ημο
Κμηκμβμοιίμο, ηςκ
πμιηηηθώκ πνμζώπςκ
θαη ηεξ εονύηενεξ
θμηκςκίαξ γηα ηεκ
ακάγθε ηεξ εθανμμγήξ

δναζηενηόηεηεξ ημοξ άμεζα ή
έμμεζα μπμνεί κα επενεάζμοκ
ηεκ ογεία ημο παηδημύ γηα ηεκ
ακάγθε δηαπείνηζεξ αβέβαηςκ

γεκηθόξ ζηόπμξ
No 2)

Τπμονγείμ Τγείαξ,

Ανπή ηεξ Πνμθύιαλεξ

2007-2010

ηεξ Πνμθύιαλεξ θαη

(Cy-CEHAP

Γζκηθή Γπηηνμπή,

θηκδύκςκ εθανμόδμκηαξ ηεκ

Πμιηηηθά πνόζςπα,
θαη εμπιεθόμεκμη

Πνόιερεξ γηα ηεκ

Γκεμένςζε ηςκ ανμόδηςκ

θμνείξ θαη

απμηειεζμαηηθή

Γπηηνμπώκ ηεξ Βμοιήξ, ώζηε ε

μνγακηζμμί.

πνμζηαζία ηεξ ογείαξ

Γζκηθή Γπηηνμπή κα έπεη ηεκ

ηςκ παηδηώκ από

δοκαηόηεηα κα εθθνάζεη ηηξ

πενηβαιιμκηηθμύξ

επηζηεμμκηθέξ ηεξ ζέζεηξ όηακ

θηκδύκμοξ

ζοδεημύκηαη Νμμμζπέδηα πμο
είκαη δοκαηόκ κα επενεάζμοκ
ηεκ ογεία ηςκ παηδηώκ
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Πανάνηεμα Ι
2007

Η δνάζε ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ 2004- Φεβνμοάνημξ
Δναζηενηυηεηεξ ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ
«Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο Παηδημφ»
2004-Φεβνμοάνημξ 2007

H απμηειεζμαηηθή πνυιερε θαη πνμζηαζία ημο παηδημφ απυ ηηξ ημληθέξ μοζίεξ
θαη, άιιμοξ πενηβαιιμκηηθμφξ θηκδφκμοξ έπεη ηενάζηηα εζηθή, θμηκςκηθή αιιά
θαη μηθμκμμηθή ζεμαζία ζε εζκηθυ θαη δηεζκέξ επίπεδμ.
Σμ Τπμονγηθυ
ομβμφιημ δηυνηζε ηεκ
Γζκηθή Γπηηνμπή «Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο
Παηδημφ» (απυθαζε No. 59.304, 28/1/04 ) με βαζηθυ υνμ εκημιήξ κα
πνμςζήζεη θαη κα ζοκημκίζεη ηηξ πνμζπάζεηεξ γηα πνυιερε θαη πνμζηαζία ημο
παηδημφ απυ ηηξ επηδνάζεηξ ηςκ ημληθχκ μοζηχκ θαη κα εκηζπφζεη ηεκ
ζοκενγαζία με ηεκ Γ.Γ. θαη ηεκ WHO ζηα ζέμαηα αοηά.
Η Γζκηθή Γπηηνμπή με ζθμπυ ηεκ οιμπμίεζε ηςκ υνςκ εκημιήξ ηεξ θαη ηεκ
εκίζποζε ηςκ δοκαημηήηςκ ηεξ Κφπνμο ζηεκ απμηειεζμαηηθή εθανμμγή ημο
Πνμγνάμμαημξ Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ. «Πενηβάιιμκ θαη Τγεία, COM 2004/416»
θαζχξ θαη ημο ακηίζημηπμο ζπεδίμο δνάζεξ ηεξ Παγθυζμηαξ Ονγάκςζεξ
Τγείαξ CEHAPE γηα ηα παηδηά μεηέπεη εκενγά ζηεκ «Task Force for
CEHAPE” ηεξ WHO θαη υιεξ ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο “EU Action Plan on
Environment and Health” . Γηδηθυηενα έπεη πναγμαημπμηήζεη ηηξ πημ θάης
δνάζεηξ:
1.
Γθπαηδεοηηθυ
εμηκάνημ
«Οηθμδμμχκηαξ
ηηξ
δοκαηυηεηεξ
απμηειεζμαηηθήξ Πνυιερεξ θαη Δηάγκςζεξ ηςκ επηπηχζεςκ ημο
Πενηβάιιμκημξ ζηε Τγεία ημο παηδημφ» 5/12/04.
Σμ εμηκάνημ εκηάζζεηαη ζηε δνάζε 10 ημο EU Action Plan,
πναγμαημπμηήζεθε με ηε ζοκενγαζία μμάδαξ εηδηθχκ ηεξ Παγθυζμηαξ
Ονγάκςζεξ Τγείαξ, θαη θάιορε 80 παηδίαηνμοξ ζε παγθφπνηα βάζε. Οη
βαζηθμί ημο ζηυπμη ήηακ
 ε θαηακυεζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ θηκδφκςκ θαη ε εοαηζζεημπμίεζε
ηςκ παηδηάηνςκ γηα ηεκ επίδναζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ παναγυκηςκ
ζηεκ ογεία ηςκ παηδηχκ θαη,
 ε βειηίςζε ηςκ γκχζεςκ θαη ηεξ ηθακυηεηάξ ημοξ γηα έγθαηνε
δηάγκςζε θαη ζεναπεία
2. Ένεοκα θαη θαμπάκηα μείςζεξ ηεξ
Έθζεζεξ
ηςκ Παηδηχκ ζημ
Παζεηηθυ Κάπκηζμα θαη Πνυιερεξ ηςκ Γπηπηχζεχκ ζηε Τγεία ημοξ
(Γκηάζζεηαη ζηε δνάζε 12 ημο EU Action Plan)
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Η πνχηε θάζε ημο πηιμηηθμφ μένμοξ, πναγμαημπμηήζεθε με ηε πνήζε
ενςηεμαημιμγίμο μεηαλφ Νμεμβνίμο 2004 θαη Μαΐμο 2005. Γνςηήζεθακ
524 μηθμγέκεηεξ, 272 μηθμγέκεηεξ απυ Λεοθςζία θαη 252 μηθμγέκεηεξ απυ
ηεκ Λάνκαθα. Η αλημιυγεζε έγηκε με ημ επηδεμημιμγηθυ ιμγηζμηθυ πνυγναμμα
Epinfo /CDC,USA. Η ένεοκα δηαπίζηςζε γεκηθά ιακζαζμέκεξ ακηηιήρεηξ θαη
πναθηηθέξ ηςκ γμκηχκ θαη ηδηαίηενα ρειυ πμζμζηυ ζπηηηχκ (42,7%) υπμο μ
έκαξ ημοιάπηζημκ γμκέαξ είκαη θαπκηζηήξ. Σα ακηίζημηπα πμζμζηά, ζε άιιεξ
εονςπασθέξ πχνεξ θομαίκμκηαη μεηαλφ 25-37%. ε ελέιηλε βνίζθεηαη ηχνα
ε μειέηε ηεξ πμηυηεηαξ ημο αένα ζε ζπίηηα θαπκηζηχκ θαη ηςκ επηπέδςκ
κηθμηίκεξ ζημ μνγακηζμυ παηδηχκ πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ πμο μη γμκείξ είκαη
θαπκηζηέξ .
Με βάζε ηα πημ πάκς ζπεδηάδεηαη ε
εθζηναηεία εοαηζζεημπμίεζεξ,
πανέμβαζεξ θαη δηαθχηηζεξ ηςκ γμκηχκ θαη ηςκ παηδηχκ με απχηενμ ζηυπμ
ηεκ μείςζε ηεξ έθζεζεξ θαη πνυιερεξ ηςκ επηπηχζεςκ.
3. ομμεημπή ηεξ Κφπνμο ζε πηιμηηθυ Πνυγναμμα ηεξ Γ.Γ., γηα έιεγπμ
ηεξ πμηυηεηαξ ημο αένα ζημ πχνμ ηςκ κεπηαγςγείςκ
Όπςξ θαη ζηηξ άιιεξ πχνεξ ηεξ Γ.Γ. δηαπηζηχκεηαη υηη μ βαζμυξ έθζεζεξ ζε
ημληθέξ μοζίεξ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενμξ εκηυξ ηςκ κεπηαγςγείςκ θαη ηςκ
ζπηηηχκ πανά ζημ ελςηενηθυ πενηβάιιμκ. Αοηυ οπμδεηθκφεη ηεκ ακάγθε
εκεμένςζεξ θαη εοαηζζεημπμίεζεξ ημο θμηκμφ γηα πενημνηζμυ ηεξ πνήζεξ
πεμηθχκ μοζηχκ θαη ιήρεξ μέηνςκ, με έμθαζε ζημκ πενημνηζμυ ημο
θαπκίζμαημξ, γηα απμηειεζμαηηθή πνμζηαζία ηςκ παηδηχκ.
4. Γκεμένςζε ημο θμηκμφ μέζς ηεξ ηειευναζεξ ημο ναδημθχκμο θαη ημο
ηφπμο γηα ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ πεμηθχκ ζηα παηδηά ημοξ θαη πςξ μη ίδημη μη
γμκείξ ζα μεηχκμοκ ηεκ έθζεζε ηςκ παηδηχκ θαη θαηά ζοκέπεηα ημοξ
ζπεηηθμφξ θηκδφκμοξ ημοιάπηζημκ ζημ ζπίηη. Γίκεηαη πνμζπάζεηα γηα
πεναηηένς πνμχζεζε
5. Γκενγυξ ακάμεηλε ζηε δηαμυνθςζε ημο πεδίμο Δνάζεξ ηεξ Γ.Γ. γηα
ημ Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία 2004-2010. Με εηζήγεζε ηεξ Κφπνμο θαη
ζπεηηθή ηεθμενίςζε ε πμηυηεηα ημο αένα εζςηενηθμφ πχνμο πανέμεηκε
ζημοξ ηειηθμφξ ζηυπμοξ ημο πεδίμο Δνάζεξ.
6. Μέιε ηεξ Γπηηνμπήξ ζοκέβαιακ ζηεκ ηειηθή απαγυνεοζε πνήζεξ ηνηχκ
θζαιηθχκ εζηένςκ ζε παηπκίδηα πμο πνμμνίδμκηαη γηα παηδηά ειηθίαξ 3
πνμκχκ θαη θάης. Οη θζαιηθμί εζηένεξ είκαη επηθίκδοκμη ηδηαίηενα ζηεκ
βνεθηθή θαη πνχημε παηδηθή ειηθία γηαηί δηαηανάζζμοκ ημ εκδμθνηκηθυ
ζφζηεμα, θαη απμδημνγακχκμοκ ημκ πνμγναμμαηηζμυ ακάπηολεξ ημο παηδημφ.
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7. Η πνυεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ οπέβαιε εηζήγεζε θαη πνμχζεζε ηεκ ζέζπηζε
εηδηθχκ παμειχκ απμδεθηχκ επηπέδςκ δημληκχκ ζε παηδηθέξ ηνμθέξ με
ζομπενίιερε ζπεηηθήξ πνυκμηαξ
ζημκ
Νέμ Κακμκηζμυ 2006 πμο
δηαζθαιίδεη υηη ζηεκ κέα ακαζεχνεζε ημο Κακμκηζμμφ ημ 2008 ζα γίκεη ε
ζπεηηθή ζεζμμζέηεζε. Η Κφπνμξ πανμοζίαζε ηεθμενηςμέκε ζέζε γηα ηεκ
ακάγθε θαη ημ εθηθηυ ηεξ άμεζεξ ζέζπηζεξ μνίςκ ζηε βάζε ηεξ ανπήξ ηεξ
πνμθφιαλεξ. Τπήνλε έκημκε ακηίδναζε απυ πχνεξ υπςξ ημ Βέιγημ, ε
Οιιακδία θαη ημ Η.Β. πμο έπμοκ ρειά επίπεδα δημληκχκ. Μεηά απυ
πνμζπάζεηα εκυξ πνυκμο θαη ημο ακαγθαίμο ζομβηβαζμμφ έγηκε απμδεθηή ε
ζπεηηθή πνυκμηα πμο ημοιάπηζημ δηαζθαιίδεη ηεκ πνμμπηηθή ζεζμμζέηεζεξ ζε
ζογθεθνημέκα θαη άμεζα πνμκηθά πιαίζηα.
8. Γκενγυξ
ζομμεημπή ζηεκ δηαμυνθςζε θαη ημκ ζπεδηαζμυ ημο
Πνμγνάμμαημξ Βημπαναθμιμφζεζεξ
ζημ επίπεδμ ηεξ Γονςπασθήξ
Γπηηνμπήξ ( Δνάζε 3 ημο EU Action Plan ) . Η Πνυεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ ςξ
εζηηαθυ ζεμείμ «Πενηβάιιμκ θαη Τγεία» μεηέπεη εκενγά ζηηξ ενγαζίεξ ημο
μηθείμο ζομβμοιεοηηθμφ ζχμαημξ (Consultative Forum on Environment and
Health). ε ζπεηηθέξ δηαβμοιεφζεηξ (30/11/06), ε Κφπνμξ μεηά απυ
ηεθμενηςμέκε εηζήγεζε πέηοπε ηεκ δηαθμνμπμίεζε ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ
μηθνχκ πχνχκ υπςξ ε Κφπνμξ ζ’ υηη αθμνά ηεκ εθανμμγή ημο Γονςπασθμφ
Πνμγνάμμαημξ
Βημπαναθμιμφζεζεξ ηςκ εγθφςκ θαη ηςκ παηδηχκ με
ζεμακηηθή μείςζε ημο ανηζμμφ ηςκ δεηγμάηςκ ζημ 50%.
9. ομμεημπή ζημ Γονςπασθυ Δίθηομ Βημπαναθμιμφζεζεξ ESBIO (ημ
ΓΥΚ είκαη εηαίνμξ) πμο πνεμαημδμηείηαη απυ ημ 6μ Πνυγναμμα Πιαίζημ (FP6)
10. Γκενγυξ ζομμεημπή ηεξ Πνμέδνμο ςξ εηαίνμο (μέζς ημο ΓΥΚ) ζηε
δηαμυνθςζε
θαη οπμβμιή πνυηαζεξ «Center of Excellence on
Biomonitoring», γηα πνεμαημδυηεζε ζηα πιαίζηα ημο εβδυμμο Πνμγνάμμαημξ
Πιαηζίμο γηα ηεκ Ένεοκα θαη ηεκ Σεπκμιμγία ηεξ Γ.Γ.
11. Πηιμηηθή ένεοκα γηα ηεκ πνήζε θηκεηχκ ηειεθχκςκ απυ παηδηά ειηθίαξ
12 πνυκςκ. Η μειέηε πενηιάμβακε δομ επανπίεξ ηεξ Κφπνμο, ηεκ Λάνκαθα
θαη ηε Αμμυπςζημ. Δηαπηζηχκεηαη εονεία πνήζε θηκεημφ. Πμζμζηυ 88% ηςκ
παηδηχκ είπε δηθυ ημο θηκεηυ ηειέθςκμ. Σμ 40% θαηείπε ημ θηκεηυ γηα έκα
πνυκμ, ημ 25% γηα 2 πνυκηα θαη 25% γηα ηνία πνυκηα δειαδή απυ ηεκ ειηθία
ηςκ εκκέα πνυκςκ.
12. ομμεημπή ζε πνυηαζε
γηα Γνεοκεηηθυ
απαιιαγμέκα Καπκμφ» πμο οπμβιήζεθε ζημ ΙΠΓ
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Πνυγναμμα «πίηηα

13.
Γθπαηδεοηηθυ
εμηκάνημ
«Οηθμδμμχκηαξ
ηηξ
δοκαηυηεηεξ
απμηειεζμαηηθήξ Πνυιερεξ θαη Δηάγκςζεξ ηςκ επηπηχζεςκ ημο
Πενηβάιιμκημξ ζηε Τγεία ημο παηδημφ» 8/12/06.
Πναγμαημπμηήζεθε ζε ζοκενγαζία με εμπεηνμγκχμμκα απυ ηεκ ΠΟΤ, ημ
παναθμιμφζεζακ 90 επαγγειμαηίεξ ογείαξ: ζπμιίαηνμη ηδηαίηενα ηςκ
αγνμηηθχκ θέκηνςκ, επηζθέπηνηεξ Τγείαξ θαη κμζειεφηνηεξ /κμζειεοηέξ απυ
υιε ηεκ Κφπνμ. Βαζηθμί ημο ζηυπμη ήηακ
 ε θαηακυεζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ θηκδφκςκ θαη ε εοαηζζεημπμίεζε
ιεηημονγχκ ογείαξ πμο βνίζθμκηαη ζε άμεζε επαθή με ημοξ γμκείξ
γηα ηεκ επίδναζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ παναγυκηςκ ζηεκ ογεία ηςκ
παηδηχκ θαη,
 ε βειηίςζε ηςκ γκχζεςκ θαη ηεξ ηθακυηεηάξ ημοξ ζηεκ πνυιερε
θαη έγθαηνε δηάγκςζε θαζχξ θαη ηεξ πανμπήξ ζομβμοιχκ πνμξ ημοξ
γμκείξ
14. Μεηά απυ ζοκεπείξ πνμζπάζεηεξ έγηκε δοκαηή γηα πνχηε θμνά ε
δεμημονγία εθπαηδεοηηθμφ πνμγνάμμαημξ «Πενηβάιιμκ Καη Τγεία» θαη έκηαλε
ημο ζημ μεηαπηοπηαθυ θφθιμ ζπμοδχκ ημο Πακεπηζηεμίμο Κφπνμο (Γεκάνεξ
2007). Με ημκ ηνυπμ αοηυ γίκεηαη επέκδοζε ζηε κέα γεκηά επηζηεμυκςκ θαη
εοαηζζεημπμίεζε γηα ηηξ επηπηχζεηξ ημο Πενηβάιιμκημξ ζηεκ ογεία θαη
ηδηαίηενα ζημ έμβνομ θαη ζημ παηδί.
15.
Η Γπηηνμπή αλημπμηχκηαξ ηεκ οθηζηάμεκε ζοκενγαζία ημο ΓΥΚ με ημ
Πακεπηζηήμημ Κφπνμο πνμχζεζε ηεκ ακάιερε απυ μμάδα θμηηεηχκ ζε
ζοκενγαζία με ημ ΓΥΚ πηιμηηθήξ μειέηεξ πανημγνάθεζεξ θαη θαηαγναθήξ
ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Λεοθςζίαξ πμο γεηηκηάδμοκ με ανηενίεξ μεγάιεξ
ηνμπαίαξ θίκεζεξ, ή έκημκεξ βημμεπακηθήξ ή άιιεξ νοπακηηθήξ
δναζηενηυηεηαξ.
16.
Γημημάζηεθε
VIDEO
γηα ηηξ επηπηχζεηξ ημο παζεηηθμφ
θαπκίζμαημξ ζημ παηδί. Σμ video ζα δηακεμεζεί ζ’ υιμοξ ημοξ παηδίαηνμοξ
ημο Δεμυζημο θαη ημο Ιδηςηηθμφ ημμέα με ζηυπμ ηεκ πνμβμιή ζηηξ αίζμοζεξ
ακαμμκήξ ηςκ ηαηνείςκ ημοξ.
17.

Άνπηζε ηεκ εημημαζία ηεξ ηζημζειίδαξ ηεξ Γπηηνμπήξ

18. Έθδμζε δφμ ηνηπηφπςκ «Με δειεηενηάδεηε ημκ αένα πμο ακαπκές»
θαη «Οδεγυξ γηα πνμθφιαλε ηςκ παηδηχκ απυ ηηξ πεμηθέξ μοζίεξ» ζηεκ
ειιεκηθή θαη αγγιηθή γιχζζα.
19. ομμεημπή ζηε Δηεζκή Έθζεζε υπμο θηιμλεκήζεθε ζημ πενίπηενμ ημο
Τπμονγείμο Τγείαξ.
20. οκδημνγακχζεθε οπυ ηεκ αηγίδα ημο Τπμονγμφ Τγείαξ με ελαηνεηηθή
επηηοπία, ζοκάκηεζε ηεξ WHO γηα ημ CEHAPE TASK FORCE ζηεκ Κφπνμ
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ημκ Οθηχβνε 2006. Η ζομβμιή ηεξ Κφπνμο θαη ηεξ Γπηηνμπήξ ζηεκ δηεζκή
πνμζπάζεηα ζπμιηάζηεθε ηδηαίηενα εοκμσθά. Καη αοηυ γηαηί πανυιμ ημ μηθνυ
μέγεζμξ ηεξ Κφπνμο, ε δναζηενηυηεηα ηεξ Γπηηνμπήξ υπςξ πανμοζηάδεηαη
ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ WHO ζογθνίκεηαη εοκμσθά με ηηξ πιέμκ
δναζηενημπμηεμέκεξ πχνεξ. Η Κφπνμξ έπεη απμζηείιεη ζηεκ WHO ηα δφμ
ηνίπηοπα «Με δειεηενηάδεηε ημκ αένα πμο ακαπκές» θαη «Οδεγυξ γηα
πνμθφιαλε ηςκ παηδηχκ απυ ηηξ πεμηθέξ μοζίεξ» μεηαθναζμέκα ζηεκ αγγιηθή
ςξ ζοκεηζθμνά ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ θαη ζηεκ έθδμζή ηεξ “Handbook: Planning
to Protect Children”, WHO 2006.
21. Μέιε ηεξ Γπηηνμπήξ
έδςζακ δηαθςηηζηηθέξ θαη επηζηεμμκηθέξ
δηαιέλεηξ ζε ζοκδέζμμοξ, ακχηαηα εθπαηδεοηηθά ηδνφμαηα θαη ζε δηεζκή
εμηκάνηα ζηεκ Κφπνμ θαη ημ ελςηενηθυ ζε μηα πνμζπάζεηα εοαηζζεημπμίεζεξ
ηεξ θμηκςκίαξ αιιά θαη δηεζκμφξ πνμβμιήξ ηεξ ζπεηηθήξ δναζηενηυηεηαξ ηεξ
Κφπνμο.
22. Γημημάζηεθε ζε πνμθαηανθηηθή μμνθή ημ Γζκηθυ πέδημ Δνάζεξ γηα ημ
«Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία ημο Παηδημφ», 2007-2010
Πνυεδνμξ θαη Μέιε ηεξ 1εξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ

2004-2007

Δν ηέιια Κάκκα Μηπαειίδμο, Τπμονγείμ Τγείαξ, Πνυεδνμξ,
Δν Α. Ακαζηαζηάδμο , Τπμονγείμ Τγείαξ ..
Δν. Βημιέηηα Ακαζηαζηάδμο, Τπμονγείμ Τγείαξ
Δν. άββαξ Κιέακζμοξ θαη Δν Σαζμφιια Κοπνηακίδμο-Λεμκηίδμο Σμήμα
Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ
Δέζπς Λμοθά Υνηζημδμφιμο Γεκηθυ Υεμείμ ημο Κνάημοξ
Παραζκεσή Μάμα, Τπμονγείμ Τγείαξ
Δν Άιθεξ Παπαδμφνεξ, θαη
φιιμγμξ.

Δν Ρμδμφιεξ Υνίζημξ Παγθφπνημξ Ιαηνηθυξ

Δν. άββαξ άββα, Παηδηαηνηθή Γηαηνεία Κφπνμο
Δν Μάνς μιςμμφ, Παηδηαηνηθή Γηαηνεία Κφπνμο
Γιέκε ηοιηακμπμφιμο, Υποσργείο Γεωργίας, Φσσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Δν ηέιημξ ηοιηακμφ, θαη
Πμιηηηζμμφ

Δν μφιια Ιςάκκμο, Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη

Δν. Αδάμμξ Υ΄ Πακαγήξ, Παηδηαηνηθή Γηαηνεία Κφπνμο
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