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Πλανήτης 

 

 

 
Μια υγιής πόλη διασφαλίζει ότι η υγεία και η 

ευημερία τόσο των ανθρώπων όσο και του 

πλανήτη βρίσκονται στο επίκεντρο όλων 

των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών 

της πόλης. 

 Αυτό περιλαμβάνει: 

 

 μια ολιστική προσέγγιση  για την υγεία 

και την ευημερία της πόλης 

τη συνοχή μεταξύ των επιπέδων 

διακυβέρνησης στην προσέγγιση για την  

υγεία και την ευημερία.  

ενισχυμένη διπλωματία των πόλεων για 

την Υγεία. 



 

 

 

 

              -                         Πλανήτης     

               Θέματα προτεραιότητας   

1.Μείωση της κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογή σ'αυτήν 
 
 
2.Προστασία της  βιοποικιλότητας και 
μετασχηματισμένες αστικές περιοχές 
 
 
3. Προαγωγή της υγείας και βιώσιμες 
πολιτικές σε τοπικό επίπεδο 
 
 
4.Απορρίμματα, νερό και συνθήκες 
υγιεινής 
 



Ομάδα εργασίας Πλανήτης 

 

 

 

 

! 

Κάτια Αγρότου: Δημ.Σύμβουλος 
Δ. Λευκωσίας 
Μιχάλης Λαγός: Δημ. Υγιεινομικός  
Επιθεωρητής Δ. Λευκωσίας 
Γιώργος Τσιάκκας : Υγιειονομικός  
Λειτουργός Δ.Στροβόλου 
Πάσχου Αννα: Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Καλλιθέας 
Παπαδόπουλος 
Βασίλης:Δημ.Σύμβουλος Δ. Ξάνθης 
Παθολόγος , Τακτικός Εκπρόσωπος 
ΕΔΔΥΠΠΥ 
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Πλανήτης 

Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας από τη Συνάντηση  

    

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή : 
 
Μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος  της πόλης . Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει: 
  
-Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  
 
-Λιγότερη κατανάλωση  νερού 
 
-Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών  
ενέργειας   
 
-βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας 
κτιρίων 

 
 

 



Σχετικά με την προστασία της 
βιοποικιλότητας  
 
 -καταγραφή της βιοποικιλότητας 
& εδαφομετρική μελέτη  
 
- Περιορισμός της υπερ- 

εκμετάλλευσης της γης 
 

-Αναδάσωση και αποκατάσταση 
περιοχών που έχουν υποστεί 
φυσικές καταστροφές  
 
- Δημιουργία τράπεζας σπόρων  
-Περιορισμός υπερ αλίευσης , 
χρήσης πλαστικών & μικρο 
πλαστικών καθώς και χημικών   
 
-Σχέδιο πόλης με στόχο την 
προστασία της βιοποικιλότητας  

Πλανήτης     
Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας  



Σχετικά με τις βιώσιμες πολιτικές σε 
τοπικό επίπεδο : 
 
• Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων σε 

ενεργειακά 
• Σταδιακή αντικατάσταση του στόλου 

δημοτικών οχημάτων με οικολογικά 
( πχ ηλεκτροκίνητα)  

• περιορισμός χρήσης αυτοκινήτων - 
ανάπτυξη δικτύου δημοτικής 
συγκοινωνίας  

• χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας  

•  Δράσεις αγωγής υγείας και 
περιβαλλοντικής αγωγής στα 
σχολεία (με στόχο την αλλαγή 
συνηθειών )  

 

 

Πλανήτης     
Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας  



Πλανήτης     
Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας  

• Σχετικά με απορρίμματα , το νερό 
και τις συνθήκες υγιεινής :  

 
• Καμπάνια ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών  
   «Μειώνω τ’ απορρίμματα , αγοράζω      
    έξυπνα- καταναλώνω λιγότερα» 
• Εναλλακτικοί τρόποι καθαριότητας  
«Καθαρίζω όπως η γιαγιά» 
• Εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά μέσα από 

παιχνίδια  σχετικά με την 
ανακύκλωση και τα οφέλη της  

• Επαναχρησιμοποιώ ήπια υγρά 
απόβλητα και στερεά 
(κομποστοποίηση)  

• Ανάδειξη & αξιοποίηση της κυκλικής 
οικονομίας   


