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Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθό
εθπαηδεπηηθνύ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρώξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηύρζεθε

νπνίν
Ρν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε
θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή,
ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20
βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο

ηνπ

θάζε

εγρεηξηδίνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

ράξηηλε ζήθε.
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο
Κεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Κηράιεο

Η.

Ιντδίδεο,

Σεκηθόο

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη
Ξνιηηηζκνύ/

Ξξόγξακκα

ΑΔΗΦΝΟΝ

ΑΗΓΑΗΝ.

Θύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε
Ξξνγξάκκαηνο

ΑΔΗΦΝΟΝ

ΑΗΓΑΗΝ,

Αιέμαλδξνο

Κνπηαθηζήο,

Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο,
Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο:
Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ).
Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
Ρν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο.

Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Θύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Διιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Κάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Νιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 10
Υξήζεηο γεο / Πνιενδνκία / Παξάθηηα ππεξαλάπηπμε
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Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Υξήζε γεο: Νη ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γε απνηεινύλ ηνπο
βαζηθνύο κνρινύο πεξηβαιινληηθήο αιιαγήο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο
(εηδηθόηεξα ε θιηκαηηθή αιιαγή), επεξεάδεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηνλ
ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηε γε, θαζώο νη θνηλσλίεο πξνζπαζνύλ
λα

πξνζαξκνζηνύλ

θαη

λα

κεηξηάζνπλ

ηηο

επηδξάζεηο

ελόο

κεηαβαιιόκελνπ θιίκαηνο. (Lobley and Winter, 2009) Ππλεπώο, είλαη
εύθνια θαηαλνεηό όηη ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο γεο κπνξεί λα έρεη άκεζε
επίπησζε ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη επεκεξία, κέζα από ηελ
ππνβάζκηζε θαη ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ, ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηνπ
εδάθνπο. (SOER, 2010)
Πνιενδνκία: Κε ηελ πνιενδνκία νξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη νη
ρξήζεηο

γεο

θαη

νη

κεηαθνξέο

πξνθεηκέλνπ

λα

βειηησζεί

ην

δνκεκέλν, νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Ν πεξηθεξεηαθόο
ζρεδηαζκόο αζρνιείηαη κε πεξηβάιινληα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο θαη ζε
ιηγόηεξν ιεπηνκεξέο επίπεδν. Ζ πνιενδνκία ζηνρεύεη ζηελ βειηίσζε
θαη αλαλέσζε ησλ πόιεσλ κε ηελ πξνζαξκνγή

ησλ πνιενδνκηθώλ

κεζόδσλ ζηηο πόιεηο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ζηάδην παξαθκήο θαη
ππνθέξνπλ από έιιεηςε επελδύζεσλ. Ζ πνιενδνκία είλαη επίζεο κηα
ρξήζηκε κέζνδνο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηνπηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο
αλζξώπηλεο πγείαο ζηηο πόιεηο κέζα από ηε ζθόπηκε ηξνπνπνίεζε
ησλ

ραξαθηεξηζηηθώλ

δηαρείξηζε

ησλ

ηεο

πηζαλώλ

επηθάλεηαο

θηλδύλσλ

ηεο

από

www.litusgo.eu

ηηο

αζηηθήο

γεο.

απμεκέλεο

(π.ρ.

αζηηθέο
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ζεξκνθξαζίεο ιόγσ ηεο ζεξκνθξαζηαθήο αζηηθήο λεζίδαο (Coutts et
al., 2008).
Η αθηή κπνξεί λα νξηζηεί κε πνιινύο ηξόπνπο. Έλαο από ηνπο πην
ζεκαληηθνύο

νξηζκνύο

δίλεηαη

ζην

λέν

Ξξσηόθνιιν

ηεο

Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Ξαξάθηηαο Εώλεο ζηε Κεζόγεην (2008),
ζύκθσλα κε ην νπνίν, αθηή "ζεκαίλεη ε γεσκνξθνινγηθή πεξηνρή,
πνπ

βξίζθεηαη

αιιειεπίδξαζε

θαη

ζηηο

κεηαμύ

δπν
ησλ

πιεπξέο

ηεο

ζαιάζζησλ

θαη

όρζεο,

όπνπ

ρεξζαίσλ

ε

κεξώλ

ζπκβαίλεη κε ηε κνξθή ελόο πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο πόξσλ θαη
νηθνινγίαο, ην νπνίν απνηειείηαη από βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζπζηαηηθά,
ζπλππάξρνληαο θαη αιιειεπηδξώληαο κε ηηο αλζξώπηλεο θνηλόηεηεο
θαη ζρεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο". (UNEP/MAP,
2009b)

Δηθ.1. Νη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Κεζνγείνπ [1]

Ζ αθηή είλαη κηα ηδηαίηεξα επάισηε πεξηνρή, θαη σο εθ ηνύηνπ νη
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη
ηδηαίηεξα

ζνβαξέο.

Πήκεξα,

νη

αθηέο

έρνπλ

θαηαθιπζηεί

απόππεξάξηζκεο νηθνδνκέο, πνιύ ηζηκέλην, πνιιά παξάθηηα έξγα
θηι. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηδηαίηεξα όηαλ ε αλάπηπμε είλαη άλαξρε,
ράλνληαη πνιιά από ηα νθέιε πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ
δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε αιηεία θαη, ε αλαςπρή.
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Ζ Κεζνγεηαθή παξάθηηα δώλε έρεη αλέθαζελ ππάξμεη κηα ειθπζηηθή
πεξηνρή γηα αλάπηπμε. Ν ξπζκόο αζηηθνπνίεζεο ην 1995 ήηαλ 62%,
θαη

πξνβιέπεηαη

λα

απμεζεί

ζην

72%

ην

2025.

Ν

ξπζκόο

αζηηθνπνίεζεο ζην Βνξξά ζα απμεζεί κόλν από 67% ζην 69%, ελώ
ζην Λόην, ε αύμεζε αλακέλεηαη λα είλαη από 62% ζε 74%. Αιιά ην
κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηε ζπλερηδόκελε κεγέζπλζε ηνπ πιεζπζκνύ
θαη

ηεο

ππνδνκήο

είλαη

ε

γξακκηθή

θύζε

ηεο

παξάθηηαο

αζηηθνπνίεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πεξίπνπ ην 40% ηνπ
ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο αθηήο λα είλαη ήδε θαηεηιεκκέλν.

Δηθ. 2. Ξηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο

Πηε Κεζόγεην, ε δηαδηθαζία ηεο παξάθηηαο ππεξαλάπηπμεο είλαη
ζπλερήο εδώ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο. Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζρεδόλ
αλαπόθεπθηα

ζηελ

ηερλεηή

θάιπςε

ηνπ

θπζηθνύ

παξάθηηνπ

πεξηβάιινληνο, είηε από θαηαζθεπέο είηε από έξγα αλάπηπμεο,
αλάπιαζεο θηι. Ν πιεζπζκόο ζηηο κεζνγεηαθέο παξάθηηεο πεξηνρέο
απμάλεηαη

ξαγδαία

εθαηνκκύξηα

ην

(από

2000,

95

εθαηνκκύξηα

δειαδή

ην

πξνζηέζεθαλ

1970
48

ζηα

143

εθαηνκκύξηα

επηπιένλ θάηνηθνη κέζα ζε 30 ρξόληα) κε κέζν όξν εηεζηνπ ξπζκνύ
αλάπηπμεο 1.4 %. Κέρξη ην 2025, ν πιεζπζκόο απηόο ζα έρεη θηάζεη
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ηα 174 εθαηνκκύξηα, ζα ππάξρνπλ δειαδή 30 εθαηνκκύξηα επηπιένλ
θάηνηθνη, κε εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο 0.8 %. Ν αξηζκόο ησλ πόιεσλ
πνπ έρνπλ πιεζπζκό πάλσ από 10,000 θαηνίθνπο θαη βξίζθνληαη
θαηά κήθνο ηεο αθηήο έρεη ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί κέζα ζε κηζό αηώλα,
από 318 ην 1950 ζε 584 ην 1995. Κέρξη 2025, ν πιεζπζκόο ησλ
παξάθηησλ πόιεσλ ζα έρεη θηάζεη ζηα 90 εθαηνκκύξηα, δειαδή ζα
ππάξρνπλ 20 εθαηνκκύξηα πξόζζεηνη θάηνηθνη ζε ζρέζε κε ην 2000,
κε πνζνζηό αύμεζεο 1% αλά έηνο.
Αηηίεο ππεξαλάπηπμεο:
 Έιιεηςε ζρεδηαζκνύ
 Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ
 Έιιεηςε ζπληνληζκνύ κεηαμύ ηεο Θπβέξλεζεο θαη ησλ ληόπησλ
 Ξαξάλνκεο θαηαζθεπέο
 ξαγδαία αζηηθνπνίεζε
 ην πξόβιεκα πεξηπιέθεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν θαη κε ηελ
έιιεηςε ππνδνκήο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ λεξνύ
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2|

ηόρνο

Ζ άλαξρε παξάθηηα αλάπηπμε είλαη έλαο θίλδπλνο ππνβάζκηζεο, όρη
κόλν ηνπ παξάθηηνπ θπζηθνύ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο
ησλ θξαηώλ, αθνύ, ηδηαίηεξα ζηε κεζόγεην, ε παξάθηηα δώλε
θηινμελεί ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ
θξαηώλ.
Νη

πξνζπάζεηεο

ηνπ

LitusGo

αθνξνύλ

ζηε

Κεζόγεην

θαη

επηθεληξώλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη
ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γη’ απηά ηα ζέκαηα, ζε ηνπηθό επίπεδν.
Κέζα από απηή ηελ πξνζέγγηζε, ην LitusGo ζηνρεύεη λα βειηηώζεη ηηο
ηθαλόηεηεο ησλ Κεζνγεηαθώλ Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ΚΘΝ πξνθεηκέλνπ
λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο πνπ λα πξνσζνύλ ηηο
βηώζηκεο ρξήζεηο γεο /πνιενδνκία πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ
παξάθηηα ππεξαλάπηπμε.
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Πξνβιήκαηα

Νη θαθώο ζρεδηαζκέλεο ρξήζεηο γεο/πνιενδνκία θαη ε παξάθηηα
ππεξαλάπηπμε ζρεηίδνληαη κε έλαλ κεγάιν αξηζκό πξνβιεκάησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηηο αθηέο καο, θάπνηα από ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν:
Υξήζεηο γεο / Πνιενδνκία:
 Αλεπαξθείο πνζόηεηεο λεξνύ, πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ
πόξσλ
 Απνςίισζε ησλ δαζώλ θαη απώιεηα νηθνζπζηεκάησλ
 Αζηηθή εμάπισζε εηο βάξνο ηεο ππαίζξνπ
 Δμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ
 Κε αλαζηξέςηκε απώιεηα γεσξγηθήο θαιιηεξγήζηκεο γεο
 Δπηηάρπλζε ηεο εξεκνπνίεζεο
 Δπηπηώζεηο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή: αθόκα θαη κηθξέο αιιαγέο
100

ηεηξαγσληθώλ

απνςίισζε

ρηιηνκέηξσλ

κπνξνύλ

λα

ζηελ

κεηαβάιινπλ

αζηηθή
π.ρ.

αλάπηπμε
ηα

ή

πξόηππα

βξνρόπησζεο, ή απνξξνώλ νκβξίσλ πδάησλ, πνπ επηηείλνπλ ηηο
επηπηώζεηο από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. [2]
 Θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε
 Ππλσζηηζκόο ζε επίπεδν γεηηνληάο
Παξάθηηα ππεξαλάπηπμε:
 Ξαξάθηηα δηάβξσζε
 πνβάζκηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ
 πνβάζκηζε παξάθηηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
 Ούπαλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ
 Δπηξνθηζκόο
 Πνβαξέο κε αλαζηξέςηκεο αηζζεηηθέο επηπηώζεηο
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Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Αθνινπζνύλ νξηζκέλνη απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη, ζύκθσλα κε ηελ
ΝΓΞΕ, γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα,:
 Δληνπηζκόο εθείλσλ ησλ πόξσλ πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ
ρσξίο λα πξνθιεζεί ππνβάζκηζε ή ε εμάληιεζή ηνπο


Αλαλέσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ πόξσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ
ππνζηεί δεκηά γηα παξαδνζηαθέο ή λέεο ρξήζεηο

 Θαζνδήγεζε ηνπ βαζκνύ ρξήζεο ή παξέκβαζεο έηζη ώζηε λα
κελ ππεξβαίλεηαη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ πόξσλ
 Γηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ παξάθηηνπ
νηθνζπζηήκαηνο
 Γηαζθάιηζε ξπζκνύ απώιεηαο κηθξόηεξνπ από ην πνζνζηό
αλαπιήξσζεο
 Κείσζε ηεο επηθπλδπλόηεηαο ησλ επάισησλ πόξσλ
 Πεβαζκόο ζηε δπλακηθή ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηώλ, Δλζάξξπλζε
ζπκπιεξσκαηηθώλ αληί αληαγσληζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (γηα
παξάδεηγκα, αγξνηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ
λα αιιεινζπκπιεξώζνπλ ε κηα ηελ άιιε)
 Γηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
ζηόρσλ, κε έλα αλεθηό θόζηνο γηα ηελ θνηλσλία (εθηίκεζε
θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ)
 Αλάπηπμε

αλζξώπηλσλ

πόξσλ

θαη

ελδπλάκσζε

ζεζκηθώλ

ηθαλνηήησλ
 Γηαηήξεζε θαη πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζόηεηαο θαη εηζαγσγή
ζπκκεηνρηθώλ πξνζεγγίζεσλ
 Ξξνζηαζία παξαδνζηαθώλ ρξήζεσλ θαη δηθαησκάησλ θαζώο θαη
δίθαηεο

πξόζβαζεο

ζηνπο

παξάθηηνπο

www.litusgo.eu

πόξνπο.

(UNEP/MAP,
13

2009a)
Νη 21 ρώξεο πνπ πεξηβάιινπλ ηε κεζνγεηαθή ιεθάλε κνηξάδνληαη
θνηλά πξνβιήκαηα. Νξηζκέλεο επηπιένλ ιύζεηο γηα ηηο ρξήζεηο γεο /
πνιενδνκία θαη ηελ παξάθηηα ππεξαλάπηπμε δίλνληαη παξαθάησ:
 Βηώζηκεο ρξήζεηο γεο / βηώζηκε πνιενδνκία
 Δπηηπρήο

ζπληνληζκόο

αλάκεζα

ζηελ

Θπβέξλεζε

θαη

ηνπο

ληόπηνπο
 Νξηζκέλε/πεξηνξηζκέλε αζηηθνπνίεζε
 Ππκκόξθσζε κε ηνπο λόκνπο, πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο
αλαπηπμεο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο
 Ξξόιεςε/απνθπγή παξάθηησλ θαηαζθεπώλ
 Δπηβνιή

πξνζηίκσλ

θαη

θαηεδάθηζε

παξάλνκσλ

παξάθηησλ

θηηξίσλ
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