


 



 



 



 



 



 



Εταιρίες φροντίζουν για την παροχή υλικών 
αγαθών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
σωστές πρακτικές υγιεινής ώστε να 
αποφεύγονται ασθένειες, με συνέπεια να 
αποκτήσουν συνήθειες καλές για την υγεία 
τους 

• Πλύσιμο χεριών 
• Πλύσιμο δοντιών 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα 
• Χρήση προφυλακτικών 
 



 



 



O συντονισμένη ανάπτυξη όλων των κοινών πολιτικών 
που αφορούν τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές και τις 
κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να 
έχουν ως βασικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

 
O μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης της στρατηγικής 

σε κάθε εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 



O μια δέσμη στόχων προτεραιότητας για 
τον περιορισμό της αλλαγής του 
κλίματος και την αύξηση της χρήσης 
καθαρών πηγών ενέργειας, τον 
περιορισμό των κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων 
με πιο υπεύθυνο τρόπο, τη βελτίωση των 
συστημάτων μεταφορών και την καλύτερη 
διαχείριση του εδάφους 
 



O προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου 
της Ένωσης 

  
O μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική 

οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων· 

  
O προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές 

πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία· 
 
O μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

της Ένωσης μέσω βελτίωσης της εφαρμογής 
 



O βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων 
για την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης· 

 
O διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την 

κλιματική πολιτική και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους· 
 

O βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης 
και της συνοχής των πολιτικών 
 

O ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων της Ένωσης· 
 
O αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης όσον αφορά 

την αντιμετώπιση διεθνών περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων, 
 



ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ 
ΝΕΟΥΣ 



ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ 
ΝΕΟΥΣ 
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