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Δηζαγσγή 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. Ρν έξγν LitusGo έρεη σο 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. 

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: 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. 

 



 

 www.litusgo.eu   6 

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 

 

 

 

 

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 17 

Ξεξαζία 

 

 

1| Θεσξεηηθό ππόβαζξν     

 

Ζ μεξαζία είλαη κηα θπζηνινγηθή, επαλαιακβαλόκελε ηδηόηεηα ηνπ 

θιίκαηνο θαη εκθαλίδεηαη ζε όιν ζρεδόλ ηνλ θόζκν. Ζ μεξαζία είλαη 

ζπλέπεηα ηεο θπζηθήο κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ θαηαθξήκληζεο πνπ 

ιακβάλεη ρώξα ζε κηα εθηεηακέλε πεξίνδν ηνπ ρξόλνπ, ζπλήζσο ζε 

κία επνρή ή πεξηζζόηεξν, παξόια απηά ζπρλά ζπκβάινπλ θαη άιινη 

θιηκαηηθνί παξάγνληεο (όπσο νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηζρπξνί 

άλεκνη θαη ρακειή ζρεηηθή πγξαζία) θαη επηδεηλώλνπλ ηε ζνβαξόηεηα 

ηνπ  θαηλνκέλνπ.   

 

 
Φσηνγξ. 1. Φσηνγξαθία ηεο Μέληαο Η. Ινηδίδνπ, 2008. 

 
Ζ μεξαζία επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν (δειαδή, ηελ 

θύξηα επνρή ηεο εκθάληζεο, θαζπζηέξεζεο ηεο έλαξμεο ηεο βξόρηλεο 

πεξηόδνπ, ηελ βξνρόπησζε ζε ζρέζε κε ηα θύξηα ζηάδηα αλάπηπμεο 
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κίαο θαιιηέξγεηαο), ηελ έληαζε ηεο βξνρήο, ηελ ζπρλόηεηα βξνρήο 

θ.ιπ. Έηζη, θάζε «μεξόο» ρξόλνο είλαη κνλαδηθόο σο πξνο ηα 

θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ. Νη πεξηζζόηεξεο 

πεξίνδνη μεξαζίεο ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνύ, όηαλ επηθξαηεί δέζηε θαη ην λεξό εμαηκίδεηαη εύθνια. Ζ 

μεξαζία κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα ρξόληα ζε πην αθξαίεο πεξηπηώζεηο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε μεξαζία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηελ θηελνηξνθία θαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο 

ζην νηθνζύζηεκα. Ρα ηειεπηαία ρξόληα, πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Δπξώπεο έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ μεξαζία. Ζ μεξαζία ηνπ 2005 

ήηαλ ε ρεηξόηεξε ησλ ηειεπηαίσλ αηώλσλ γηα κεγάια ηκήκαηα ηεο 

επεηξσηηθήο Δπξώπεο, αιιά ήηαλ αθόκα ρεηξόηεξε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεζνγείνπ.  

 

 
Δηθόλα 1. Ξεξηνρέο κε μεξαζία ζηελ Κεζόγεην [4]. 

  
Ρν 2006, ε μεξαζία επεξέαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Ηζπαλίαο θαη 

ηεο Ξνξηνγαιίαο, κεγάια ηκήκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο.  
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Σξία θύξηα είδε μεξαζίαο:  

 

   Ζ Κεηεσξνινγηθή μεξαζία πξνθαιείηαη όηαλ ππάξρεη κία 

παξαηεηακέλε πεξίνδνο κε ιηγόηεξε από ηε κέζε θαηαθξήκληζε. 

Ππλήζσο, ε κεηεσξνινγηθή μεξαζία πξνεγείηαη ησλ άιισλ εηδώλ 

μεξαζίαο. 

 Ζ γεσξγηθή μεξαζία είλαη ε μεξαζία πνπ επεξεάδεη ηηο 

θαιιηέξγεηεο ή θαη ηελ νηθνινγία ηεο πεξηνρήο. Απηνύ ηνπ είδνπο 

ε μεξαζία κπνξεί επίζεο λα πξνθύςεη αλεμάξηεηα από 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ θαηαθξήκληζεο όηαλ νη 

εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε δηάβξσζε πξνθιεζνύλ από θαθέο 

γεσξγηθέο πξαθηηθέο. Ωζηόζν, κηα παξαδνζηαθή γεσξγηθή 

μεξαζία, πξνθαιείηαη από κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν κε ηελ 

θαηαθξήκληζε λα θπκαίλεηαη θάησ από ην κέζν όξν. 

 Ζ δξνινγηθή μεξαζία πξνθαιείηαη όηαλ ην δηαζέζηκν λεξό 

πέθηεη θάησ από ηνλ ζηαηηζηηθό κέζν όξν ζε πδάηηλνπο πόξνπο 

όπσο ν πδξνθόξνο νξίδνληαο, νη ιίκλεο θαη γεληθά νη 

ηακηεπηήξεο. Ζ δξνινγηθή μεξαζία ηείλεη λα εκθαλίδεηαη πην 

αξγά γηαηί αθνξά ην απνζεθεπκέλν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

αιιά δελ αληηθαζίζηαηαη. Όπσο ε γεσξγηθή μεξαζία, ε 

πδξνινγηθή μεξαζία κπνξεί λα πξνθύςεη όηαλ ζπληξέρνπλ 

δηάθνξεο άιιεο παξάκεηξνη πέξα από κηα απιή πεξίνδν 

μεξαζίαο. Έλα παξάδεηγκα: 

 

 Πηελ Θύπξν, ε καδηθή θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο, από ην 1960, 

ζηελ πεξηνρή ησλ Θνθθηλνρσξίσλ (πεξηθέξεηα ηεο 

Ακκνρώζηνπ) νδήγεζε ζηελ ππεξάληιεζε ηνπ ππόγεηνπ 

πδξνθνξέα κε ζπλεπεία ηελ πηώζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ θαηά 30-

40 κέηξα από ην 1960 κέρξη ζήκεξα. Γεκηνπξγήζεθε έηζηέλα 

ζεκαληηθό πξόβιεκα πθαικύξπλζεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ. 
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Ρώξα ην επίπεδν ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα είλαη ρακειό θαη 

επνκέλσο ε πεξηνρή αληηκεησπίδεηαη ζαλ πεξηνρή κε 

πδξνινγηθή μεξαζία, αθνύ έρνπλ εμαληιεζεί ηα απνζέκαηα ηνπ 

πδξνθνξέα εμ αηηίαο ηεο ππεξάληιεζεο γηα γεσξγηθνύο 

ζθνπνύο, ρσξίο απηά λα κπνξνύλ λα αλαπιεξσζνύλ. 

 

Βξνρόπησζε ζηελ Κύπξν: 

 

Πύκθσλα κε ηε Κεηεσξνινγηθή πεξεζία Θύπξνπ, ε κέζε 

θαηαθξήκληζε ζην λεζί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα έρεη 

θαζνδηθή ηάζε κε κέζν ξπζκό 1 ρηιηνζηό αλά έηνο. 

Ζ κέζε θαηαθξήκληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 1991/92-

2007/08 (17 πδξνκεηεσξνινγηθά ρξόληα) είλαη 457 mm ή 9% 

ρακειόηεξε από ηελ θαλνληθή (503 mm) θαηά ηελ πεξίνδν 1961-

1990. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ πεξίνδν 1991-2007 είλαη 17,7 

oC ή 0,5 oC πςειόηεξε από ηελ θαλνληθή (17,2 oC) ηεο πεξηόδνπ 

1961-1990.  

Πύκθσλα κε ηε κεηεσξνινγηθή ππεξεζία Θύπξνπ, έσο ην 2030 ε 

θαηαθξήκληζε αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 10-15 % θαη ε 

ζεξκνθξαζία αλακέλεηαη λα απμεζεί από 1,0-1,5 oC ζε ζύγθξηζε κε 

ηηο θαλνληθέο κέζεο ηηκέο ηεο πεξηόδνπ 1961-1990. 
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2| ηόρνο        

 

Ζ μεξαζία είλαη έλα θπζηθό θαηλόκελν. Ωζηόζν, γίλεηαη όιν θαη πην 

ζνβαξή ιόγσ ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Νη ηνπηθέο αξρέο 

θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη νξζή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη λα 

ειαρηζηνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νη επηπηώζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ μεξαζία ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Ξαξόιν πνπ ε 

μεξαζία είλαη απεηιή γηα ηηο Κεζνγεηαθέο ρώξεο, ππάξρεη έλα θελό 

ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηόζν ησλ ηνπηθώλ αξρώλ όζν θαη 

ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ην ζέκα. Ρν έξγν LitusGo θάλεη 

πξνζπάζεηεο γηα λα θαιπθζεί απηό ην θελό, ππνζηεξίδνληαο ηηο 

ηνπηθέο αξρέο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε ηελ παξνρή γλώζεσλ θαη 

πξαθηηθώλ ζπκβνπιώλ έηζη ώζηε λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε,  λα εθαξκόδνπλ κέηξα θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ θαη 

πξαθηηθώλ πνπ επηδεηλώλνπλ ηηο επηπηώζεηο από ηελ μεξαζία. Νη 

Ρνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ δξάζε θαη λα βειηηώζνπλ ζαθώο 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην κηθξνθιίκα.  

 

 

3| Πξνβιήκαηα    

 

Νη πεξίνδνη μεξαζίαο κπνξνύλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο, 

γεσξγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Ρν απνηέιεζκα 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ηξσηόηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. Πε αθξαίεο 

πεξηπηώζεηο κπνξνύκε λα κηιάκε γηα «πξόζθπγεο ιόγσ μεξαζίαο». 

Απηό ζπκβαίλεη ζε ρώξεο πρ ηεο Αθξηθήο, όπνπ νη αγξόηεο θαη 
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γεληθόηεξα νη πιεζπζκνί πνπ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από ηελ 

γεσξγία, θαζώο δελ έρνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ηξνθήο ή 

απαζρόιεζεο, είλαη δπλαηόλ λα κεηαλαζηέςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο μεξαζίαο. 

Έρεη ππνινγηζζεί όηη ν νηθνλνκηθόο αληίθηππνο ηεο αλνκβξίαο ηνπ 

2003 ζηελ Δπξώπε ήηαλ πεξίπνπ 11 δηζεθαηνκκύξηα επξώ. Ζ 

κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή επίπησζε ηεο μεξαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεζνγείνπ αθνξά ζπλήζσο ηελ γεσξγία, δεδνκέλνπ όηη είλαη ν 

ηνκέαο πνπ εμαξηάηαη πεξηζζόηεξν από ην λεξό, έρνπλ όκσο 

επεξεαζηεί θαη νη άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο 

ν ηνπξηζκόο.  

Ζ μεξαζία επίζεο κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ: ε κηθξόηεξε ξνή 

λεξνύ κεηώλεη ηελ αξαίσζε ησλ ξύπσλ θαη απμάλεη ηελ ξύπαλζε ησλ 

ππόινηπσλ πεγώλ λεξνύ. Ππλεζηζκέλεο ζπλέπεηεο ηεο μεξαζίαο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Κείσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο  

 ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ 

 Θύειιεο ζθόλεο, όηαλ ε μεξαζία ρηππήζεη κηα πεξηνρή πνπ 

πάζρεη από απεξήκσζε θαη δηάβξσζε 

 Ιηκόο ιόγσ ηεο έιιεηςεο λεξνύ γηα άξδεπζε 

 Δπηπηώζεηο ζηνπο νηθνηόπνπο επεξεάδνληαο ηόζν ηε ρεξζαία όζν 

θαη ηελ πδξόβηα δσή 

 πνζηηηζκόο, αθπδάησζε θαη αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζ’ απηά  

 Καδηθέο κεηαλαζηεύζεηο, πνπ πξνθύπηνπλ ζε εζσηεξηθό 

εθηνπηζκό ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ δηεζλώλ πξνζθύγσλ 

 Κείσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζε 

αλεπαξθή δηαζέζηκν ςπθηηθό κέζν γηα ηνπο ζηαζκνύο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη κεησκέλε ξνή λεξνύ κέζσ 
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ησλ πδξνειεθηξηθώλ θξαγκάησλ 

 Έιιεηςε λεξνύ γηα ηνπο βηνκεραληθνύο ρξήζηεο 

 Θνηλσληθή αλαηαξαρή 

 Ξόιεκνη γηα ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

λεξνύ θαη  ησλ ηξνθίκσλ 

 Ξξόθιεζε ππξθαγηώλ  

 Απώιεηα ησλ πδαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Απώιεηα ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο 

 

 

4| Πώο αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα    

 

Ρν Module 18 ηνπ LitusGo πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απεξήκσζε παξέρεη 

ρξήζηκεο θαη εθαξκνζκέλεο εηζεγήζεηο πνπ κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη 

ζε ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηνπηθώλ επηπηώζεσλ 

ηεο απεξήκσζεο. Ξνιιέο από απηέο ηηο εηζεγήζεηο ηαηξηάδνπλ επίζεο 

κε απηή ηελ ελόηεηα.  

Νξηζκέλα πην ζπγθεθξηκέλα κέηξα (δξάζεηο) πνπ λα κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηνπηθό επίπεδν πεξηζζόηεξν επηθεληξσκέλα 

ζηελ μεξαζία είλαη: 

 

Οη Σνπηθέο αξρέο κπνξνύλ λα: 

 

 Οξγαλώζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ηερλνγλσζίαο θαη 

δεμηνηήησλ, ζπλεπώο όζν νη ηνπηθνί έηεξνη  έρνπλ επίγλσζε 

ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο μεξαζίαο ζε ηνπηθό επίπεδν. 
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 πκκεηνρήο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ: 

 Πύζηαζε κηαο ηνπηθήο επηηξνπήο γηα ηελ μεξαζία κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπηθώλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ ππεπζύλσλ πνπ 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Έηζη, ε αλάκεημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

πνιηηηθήο κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα δξάζεη από θνηλνύ. 

 Ξξνεηνηκαζία ελόο ηνπηθνύ ζρέδηνπ εηνηκόηεηαο γηα ηε μεξαζία, 

ην νπνίν ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθώλ θνξέσλ. Λα κελ εηνηκαζηνύλ ζρέδηα θαη λα 

αλαθνηλσζνύλ ελέξγεηεο πνπ δελ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ. 

 

 Φπηηθή θάιπςε: 

 Λα επηιέγνληαη αλζεθηηθά ζηελ μεξαζία θαη ζηελ πςειή 

ζεξκνθξαζία  

 Θάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κε απηά ηα θπηά, 

ηδηαίηεξα ζηνπο κεγάινπο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη ελζάξξπλζε 

ησλ θαηνίθσλ λα ρξεζηκνπνηνύλ αλζεθηηθά κε-πδξνβόξα θπηά 

ζηνπο θήπνπο ηνπο (π.ρ. παρύθπηα, θάθηνη) 

 
 Πνιηηηθέο εμνηθνλόκεζεο λεξνύ 

 Κείσζε ησλ απσιεηώλ λεξνύ – ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο 

ζπζθεπώλ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ ζηα ζπίηηα θαη ζηε γεσξγία 

(βι. ελόηεηα 4 LitusGo: δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ). 

 
 Βηώζηκε ρξήζε εδάθνπο, π.ρ. εθαξκνγή θνκπνζηνπνίεζεο 

(βιέπε ελόηεηα 8, ηνπ LitusGo γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ 

απνξξηκκάησλ) θαη ηξνθνδόηεζε ηνπ εδάθνπο κε ηα πξντόληα 

ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Απηό ζα βειηηώζεη ηελ αληίζηαζε ηνπ 

εδάθνπο ζηηο μεξαζίεο. 
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