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Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηνρώξν www.litusgo.eu. Σν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εώλεο 

θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν 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). Σν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο 

ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε 

θαη Σνπξθηθή. 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. 

http://www.litusgo.eu/
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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: Ξέληα Η. Ιντδίδνπ, Πνιηηηθόο 

Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Υεκηθόο 

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Πεξηβάιινληνο.  

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ  3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε 

επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιηηηζκνύ/ Πξόγξακκα ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: 

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε 

Πξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, 

Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Οηθνλνκάθεο, 

Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο πνπδεο, ΚΑ International Development. 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα 

ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΣΖ. Θύξηνο πγγξαθέαο: 

Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΣΖ ήηαλ ππεύζπλε 

γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν 

Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαθηίσλ Εσλώλ). 

Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία 

Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Σερλώλ (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:   

 

Σν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ύκβνπινη, ΚΘΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο. 

 

πληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:  

ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο 

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 

 

Οιιαλδία:  

Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net 

 

 

 

http://www.is�tech.com.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.akti.org.cy/
http://www.ellet.gr/
http://www.egaio.gr/
http://www.onisis.gr/
http://www.kirkop.gov.mt/
http://www.eucc.net/
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Δλόηεηα 16 

Κίλδπλνο Καηαηγίδαο: Κίλδπλνο από θαηαηγίδεο θαη παξάθηηεο 

πιεκκύξεο από ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηε 

δηάξθεηα αθξαίωλ θπζηθώλ θαηλνκέλωλ – κεηεωξνινγηθή 

παιίξξνηα (storm surge) 

 

 

1| Θεωξεηηθό ππόβαζξν     

 

1.1. Πιεκκύξεο 

ύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2007/60/EC (23 Οθησβξίνπ 

2007) «γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ 

πιεκκύξαο» (άξζξν 1) [8]:  

‘’πλημμύπα είναι η πποζυπινή κάλςτη από νεπό ημήμαηορ γηρ πος 

ςπό κανονικέρ ζςνθήκερ δεν καλύπηεηαι από νεπό. Ο όπορ αςηόρ 

ππέπει να πεπιλαμβάνει ηιρ πλημμύπερ από ποηαμούρ, από 

σείμαπποςρ, πλημμύπερ από ηη θάλαζζαρ ζε παπάκηιερ πεπιοσέρ και 

μποπεί να εξαιπεί ηιρ πλημμύπερ από ηα αποσεηεςηικά ζςζηήμαηα.’. 

‘’ κίνδςνορ πλημμύπαρ είναι ο ζςνδςαζμόρ ηηρ πιθανόηηηαρ ενόρ 

πλημμςπικού γεγονόηορ και ηυν και ηυν εν δςνάμει επιπηώζεών ηος 

ζηην ανθπώπινη ςγεία, ζηο πεπιβάλλον, ζηην πολιηιζηική κληπονομιά 

και ζηην οικονομική δπαζηηπιόηηηα’’.        

 

Σύπνη πιεκκύξαο:  

 Πιεκκύξα πνηακνύ: ε πιεκκύξα θαηά κήθνο πνηακώλ είλαη έλα 

θπζηθό θαηλόκελν. Κεξηθέο πιεκκύξεο είλαη επνρηαθέο, όηαλ νη 

βξνρέο ηνπ ρεηκώλα ή ηεο άλνημεο, καδί κε ηα ρηόληα πνπ 

ιεηώλνπλ, γεκίδνπλ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο κε κεγάιεο πνζόηεηεο 

λεξνύ ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.       
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 Παξάθηηεο πιεκκύξεο: Οη άλεκνη πνπ δεκηνπξγνύληαη από 

θαηαηγίδεο ή έληνλα ζπζηήκαηα ρακειήο πίεζεο κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ θύκαηα πνπ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ ζηεξηά θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο πιεκκύξεο. Οη κεηεσξνινγηθέο 

παιίξξνηεο (storm surges) ή θαη ηα ηζνπλάκη είλαη ηα θύκαηα πνπ 

πξνθαινύλ πιεκκύξεο θαη θαηαζηξνθή.  

 Πιεκκύξα αζηηθώλ πεξηνρώλ: όηαλ ε αγξνηηθή ή δαζηθή γε 

κεηαηξέπεηαη ζε αζηηθή, κε ηηο ζπλεπαγόκελεο ππνδνκέο, ηα 

θηήξηα, ηνπο δξόκνπο θιπ, ράλεη ηελ ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο 

ηεο βξνρήο. Ζ αζηηθνπνίεζε απμάλεη ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ 

πδάησλ από 2 έσο 6 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ απνξξνή πνπ ζα 

ππήξρε αλ ε πεξηνρή παξέκελε ζηε θπζηθή ηεο θαηάζηαζε.  

 Ξαθληθέο πιεκκύξεο: πνιιέο είλαη νη παξάκεηξνη πνπ νδεγνύλ 

ζε κηα μαθληθή πιεκκύξα. Γύν βαζηθά ζηνηρεία είλαη ε έληαζε 

ηεο βξνρόπησζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο. Σν αλάγιπθν ηεο θάζε 

πεξηνρήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ε θάιπςε από 

ρώκα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν.   

 

1.2  Μεηεωξνινγηθή παιίξξνηα - Storm Surge  

Ωο κεηεσξνινγηθή παιίξξνηα (storm surge) νξίδεηαη ε αθξαία, κε 

ζπλήζεο άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά κήθνο ηεο 

αθηνγξακκήο, πνπ πξνθαιείηαη από ηηο δπλάκεηο ηνπ αλέκνπ θαη ηεο 

πίεζεο ελόο βαξνκεηξηθνύ ρακεινύ ή κηαο έληνλεο θαηαηγίδαο. Γελ 

πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε κεηεσξνινγηθή παιίξξνηα κε ηελ αζηξνλνκηθή 

παιίξξνηα, πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο εμ αηηίαο ηεο βαξύηεηαο, ηεο θίλεζεο ηεο γεο, ηεο ζέζεο 

ηνπ θεγγαξηνύ θαη ησλ πιαλεηώλ.  
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Δηθ. 1. Κεηεσξνινγηθή παιίξξνηα  

 

πλνπηηθά, απηό πνπ ζπκβαίλεη κε ηε κεηεσξνινγηθή παιίξξνηα είλαη 

όηη γηα θάζε πηώζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαηά 1 1 mbar, 

δεκηνπξγείηαη αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ θαηά 1 cm (Koutitas, 

1998, Androulidakis et all, 2009). Γη απηό ε κεηεσξνινγηθή 

παιίξξνηα ζπλδέεηαη κε βαξνκεηξηθά ρακειό. 

 
Οη πην αθξαίεο πιεκκύξεο ζπκβαίλνπλ όηαλ κηα κεηεσξνινγηθή 

παιίξξνηα ζπκπέζεη κε ην πςειό ζεκείν ηεο αζηξνλνκηθήο 

παιίξξνηαο. Οπόηε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ απμάλεηαη ζεκαληηθά, θαη 

«πξνζηίζεηαη» ζην ύςνο ησλ θπκάησλ πνπ θηλνύληαη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο ζάιαζζαο. Ο ζπλδπαζκόο απηόο ιέγεηαη παιίξξνηα θαηαηγίδαο.  

  

  
ρήκα 2. Ο ζπλδπαζκόο ηεο κεηεσξνινγηθήο παιίξξνηαο (storm surge) θαη ηεο 

αζηξνλνκηθήο παιίξξνηαο δεκηνπξγεί ηελ παιίξξνηα θαηαηγίδαο [7]. 
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ε πεξηνρέο ρακειώλ πςνκέηξσλ, νη παξάθηηεο πιεκκύξεο από ηηο 

θαηαηγίδεο κπνξεί λα εθηείλνληαη πέξαλ ησλ 100 ρικ από ηελ 

αθηνγξακκή πξνο ηελ ελδνρώξα, κε κεγάιεο θαηαζηξνθέο θηεξίσλ 

θαη ππνδνκώλ. 

 

 

2| ηόρνο        

 

Παξόιν πνπ ζηηο αθηέο ηεο Κεζνγείνπ δνπλ 143 εθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα πιεξνθνξίεο, θαηάξηηζε θαη 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ από 

πιεκκύξεο θαη θαηαηγίδεο, θπξίσο ζε ηνπηθό επίπεδν. Οη Σνπηθέο 

Αξρέο θαη νη ληόπηνη θνηλσληθνί εηαίξνη ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο, 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα ζέκαηα απηά, γηα λα κπνξνύλ λα 

αλαιάβνπλ δξάζε, λα κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ έγθαηξα ηνπο 

θηλδύλνπο. Σν έξγν LitusGo έρεη ζαλ ζηόρν λα ππνζηεξίμεη ηηο 

Σνπηθέο Αξρέο θαη ηνπο θνηλσληθνύο ηνπο εηαίξνπο ώζηε λα 

θαιύςνπλ απηά ηα θελά, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο γηα 

λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ απηό ην ηόζν ζεκαληηθό ζέκα ησλ 

πιεκκπξώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πιεκκπξώλ ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ 

από ηηο ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο.  

 

 

3| Πξνβιήκαηα    

 

Αλ αλαινγηζηνύκε όηη πεξηζζόηεξν από ην 70% ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ δεη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, είλαη πξνθαλέο γηαηί ε 

πξνζηαζία από ηεο ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο θαη ηηο ζπλεπαγόκελεο 
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παξάθηηεο πιεκκύξεο είλαη άθξσο απαξαίηεηε. Δίλαη πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηηο πιεκκύξεο: 

 

 Οη κεηεσξνινγηθέο παιίξξνηεο (storm surges) ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζπλεζηζκέλεο αζηξνλνκηθέο παιίξξνηεο, δελ είλαη εύθνια 

πξνβιέςηκεο. Δίλαη απνηέιεζκα ζπλύπαξμεο πνιιώλ θαηλνκέλσλ 

(πρ άλεκνο θαη βαξνκεηξηθέο πηέζεηο), νπόηε θαη ε πξόβιεςε 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε.  

 Έρεη απμεζεί ν θίλδπλνο ζε αλζξώπηλεο δσέο, αθνύ έρεη απμεζεί 

παγθνζκίσο ε αζηηθνπνίεζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ. 

 Θαηαζηξνθή παξάθηησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ θαη ησλ ππνδνκώλ 

ηνπο, όπσο π.ρ. δξόκνη, ιηκάληα θ.α. 

 Παξάθηηα δηάβξσζε  

 εκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνλ παξάθηην ηνπξηζκό 

 

 
Picture 3. Results of a storm surge produced by Hurricane Katrina's strike - Orange 

Beach, Alabama. Image by USGS (the arrows show the specific buildings before and 

after the storm). 
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4| Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα    

 

Πξόιεςε, πξνζηαζία θαη εηνηκόηεηα είλαη νη ηξεηο βαζηθέο δξάζεηο 

πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηηο 

πιεκκύξεο θαη ηηο ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο ζηνλ παξάθηην αλζξώπηλν 

πιεζπζκό, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2007/60/ΔC «γηα ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ πιεκκύξαο». 

 

Ο ξόινο ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πην πάλσ ηξηπηύρνπ:  

 
 Δθπαίδεπζε / θαηάξηηζε: Οη Σνπηθέο Αξρέο πξέπεη λα 

νξγαλώλνπλ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, γηα ην 

πξνζσπηθό ηνπο θαη ηνπο θνηλσληθνύο ηνπο εηαίξνπο, κε ζηόρν 

ηελ απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ αληηιεθζνύλ πσο κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ ζηηο 

παξάθηηεο πιεκκύξεο θαη πσο κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ 

εηζεγήζεηο ηεο Οδεγίαο 2007/60/ΔC. Πξόθεηηαη γηα «λέα» 

πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία νη Σνπηθέο Αξρέο δελ είλαη ελήκεξεο 

θαη ην πξνζσπηθό ηνπο δελ έρεη ηηο γλώζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα πινπνηήζεη ηα νξζά ζρέδηα δηαρείξηζεο. Σα εμεηδηθεπκέλα απηά 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, κε ηνπο θαηάιιεινπο εθπαηδεπηέο 

είλαη απαξαίηεηα.  

 

 Υάξηεο θηλδύλνπ / Υάξηεο ηξσηόηεηαο: Οη πεξηζζόηεξεο 

Κεζνγεηαθέο θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ εηνηκάζεη ράξηεο 

ηξσηόηεηαο ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ ηνπο, σο όθεηιαλ, παξόιν 

πνπ ε Οδεγία είλαη ζαθήο: κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 όια ηα 

Θξάηε Κέιε πξέπεη λα έρνπλ επηθαηξνπνηεκέλνπο ράξηεο 
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θηλδύλνπ θαη ράξηεο ηξσηόηεηαο ησλ παξαθηίσλ πεξηνρώλ ηνπο. 

Οη Σνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη λα 

πξνρσξήζνπλ κε ηελ εηνηκαζία Υαξηώλ Θηλδύλνπ/ Υαξηώλ 

Σξσηόηεηαο παξάθηησλ πεξηνρώλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2007/60/ΔC. Πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ πόξνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο 

κειέηεο γηα ηελ εηνηκαζία απηώλ ησλ ηόζν ζεκαληηθώλ ραξηώλ 

γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. 

 

 ρέδην Γηαρείξηζεο Θηλδύλνπ από ηελ Πιεκκύξα: ύκθσλα θαη 

πάιη κε ηελ Οδεγία, ζα πξέπεη όια ηα Θξάηε Κέιε λα εηνηκάζνπλ 

ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ από ηηο πιεκκύξεο. Θαη εδώ πξέπεη 

νη Σνπηθέο Αξρέο λα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηνλ θαηαξηηζκό ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

από ηηο πιεκκύξεο, αθνύ εηνηκάζνπλ ηνπο ράξηεο θηλδύλνπ θαη 

ηξσηόηεηαο. Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν απαξαίηεην γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ παξάθηησλ πιεκκπξώλ. Ηδνύ κεξηθέο όρη θαη 

ηόζν δύζθνιεο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηήζεη άκεζα 

κηα Σνπηθή Αξρή: ζύκθσλα πάληα κε ηελ Οδεγία, ηα ζρέδηα 

δηαρείξηζεο θηλδύλνπ από ηηο πιεκκύξεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνπο ηα πην θάησ:  

 

 Θόζηνο θαη όθεινο 

 

 Σελ έθηαζε ηεο θάζε πιεκκύξαο  

 

  Γπλαηόηεηεο εθηξνπήο ηεο πιεκκύξαο θαη πηζαλνύο ρώξνπο 

πνπ ζα κπνξνύζε λα πιεκκπξίζνπλ ρσξίο λα δεκηνπξγεζνύλ 

πξνβιήκαηα, νύησο ώζηε λα «νδεγεζεί» εθεί ην λεξό ηεο 

πιεκκύξαο, θαη λα γίλεη «ειεγρόκελε» πιεκκύξα 
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 Γηαρείξηζε λεξνύ θαη εδάθνπο 

 

 Πξνώζεζε κεζόδσλ αεηθόξσλ ρξήζεσλ γεο, ρσξνηαμίαο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο θύζεο, νύησο ώζηε λα κπνξνύλ νη παξάθηηεο 

αζηηθέο πεξηνρέο λα ειαρηζηνπνηνύλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

κηαο ζαιάζζηαο θαηαηγίδαο (πρ λα απνθεύγεηαη ε θαηαζθεπή 

ππνγείσλ πνιύ θνληά ζηελ αθηή, δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ξύζεσλ ησλ δξόκσλ πξνο ηε ζάιαζζα θιπ θιπ) 

 

 Τπάξρνπλ «έμππλα» εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ 

θαη λα πξνζηαηεπηνύλ παξαπνηάκηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο, 

όπσο πρ απηόκαηε αλύςσζε θξαγκάησλ γηα αλαραίηηζε ηεο 

πιεκκύξαο 

 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ λαπζηπινΐαο θαη ησλ ιηκαληώλ 

 

 Πξόβιεςε ηεο πιεκκύξαο θαη ζύζηεκα έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο:  είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εγθαηαζηήζνπλ νη 

Σνπηθέο Αξρέο ζπζηήκαηα πξόβιεςεο θαη έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο. Πξέπεη λα γίλεη κηα ζνβαξή έξεπλα γηα ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο. Όζν πην έγθαηξα πξνβιεθηεί κηα 

επεξρόκελε π.ρ. ζαιάζζηα θαηαηγίδα ηόζν ιηγόηεξεο νη 

επηπηώζεηο ηεο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο αλζξώπηλεο 

δσέο.  
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