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Δηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθό
εθπαηδεπηηθνύ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρώξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηύρζεθε

νπνίν
Σν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Ζώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν Εγρεηξίδην 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: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε
θαη Σνπξθηθή. Δηαηίζεηαη 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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Ελόηεηα 1:

Επξσπατθό λνκηθό πιαίζην

Ελόηεηα 2:

Εκπινθή θνηλσληθώλ εηαίξσλ/ Δεκόζηα πκκεηνρή

Ελόηεηα 3:

Αεηθόξνο ηνπξηζκόο/ Φέξνπζα ηθαλόηεηα

Ελόηεηα 4:

Δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ

Ελόηεηα 5:

Αιηεία/ Θρζπνθαιιηέξγεηα

Ελόηεηα 6:

Πνηόηεηα παξάθηησλ πδάησλ

Ελόηεηα 7:

Δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα
νηθνζπζηήκαηα)

Ελόηεηα 8:

Δηαρείξηζε απνβιήησλ/ αλαθύθισζε/ θνκπνζηνπνίεζε

Ελόηεηα 9:

Αέξηα ξύπαλζε

Ελόηεηα 10:

Υξήζεηο γεο/ Πνιενδνκία/ Παξάθηηα ππεξαλάπηπμε

Ελόηεηα 11:

Δηαρείξηζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπίνπ

Ελόηεηα 12:

Παξάθηηα

κνξθνινγία:

Δηαρείξηζε

ηεο

παξάθηηαο

δηάβξσζεο
Ελόηεηα 13:

Αζηηθή Όριεζε 1: Ηρνξύπαλζε

Ελόηεηα 14:

Αζηηθή

Όριεζε

2:

Οζκνξύπαλζε,

θσηνξύπαλζε,

ζέξκν-πγξνξύπαλζε
Ελόηεηα 15:

Αξραηνινγηθνί ρώξνη/ Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο/ Λλεκεία
θιεξνλνκηάο

Ελόηεηα 16:

Δηαρείξηζε αθξαίσλ ζπλζεθώλ: θίλδπλσλ πιεκκύξαο,
παξάθηηεο πιεκκύξεο θαη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο

Ελόηεηα 17:

Ξεξαζία

Ελόηεηα 18:

Εξεκνπνίεζε

Ελόηεηα 19:

Ελέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

Ελόηεηα 20:

Πξάζηλε Δόκεζε

www.litusgo.eu

4

πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Ελνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Ιύξηνη ζπγγξαθείο: Ξέληα Θ. Κντδίδνπ, Πνιηηηθόο
Λεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Ληράιεο

Θ.

Κντδίδεο,

Υεκηθόο

Λεραληθόο/ Λεραληθόο Πεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη
Πνιηηηζκνύ/

Πξόγξακκα

ΑΕΘΦΟΡΟ

ΑΘΓΑΘΟ.

Ιύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε
Πξνγξάκκαηνο

ΑΕΘΦΟΡΟ

ΑΘΓΑΘΟ,

Αιέμαλδξνο

Λνπηαθηζήο,

Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Κεσλίδαο Οηθνλνκάθεο,
Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο πνπδεο, ΛΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Ιέληξνπ Λειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΙΣΗ. Ιύξηνο πγγξαθέαο:
Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΣΗ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Παξαθηίσλ Ζσλώλ).
Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Ιαιώλ 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, ΛΙΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο.

πληνληζηήο / Δηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Ιύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Ειιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Λάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Οιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 20
«Πξάζηλε δόκεζε»

1|

Θεσξεηηθό ππόβαζξν

Αεηθνξία: ε ηδηόηεηα ηνπ λα είλαη θάηη αεηθόξν, ε θαηάζηαζε όπνπ ε
αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα ζπλερίδεηαη επ’ αόξηζηνλ ρσξίο
λα βιάπηεη ην πεξηβάιινλ θαη όπνπ νη αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ
ηθαλνπνηνύληαη ηζόηηκα. [1].
Η αεηθόξνο αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ηηο θπξίσο αιιεινεμαξηώκελεο
θαη αδηαίξεηεο πεξηνρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο [2].

Φσηνγξαθία 1. νξηζκνί αεηθνξίαο ζπρλά αλαθέξνληαη ζηνπο «ηξεηο
ππιώλεο» ηεο θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο [2].
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Η πξάζηλε δόκεζε (επίζεο γλσζηή θαη σο πξάζηλα θηίξηα ή αεηθόξνο
νηθνδόκεζε) είλαη ε πξαθηηθή ηεο δεκηνπξγίαο δνκώλ θαη ρξήζεο
δηαδηθαζηώλ,

πνπ

είλαη

πεξηβαιινληηθά

ππεύζπλεο

θαη

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηνπο πόξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ
δσήο ελόο θηηξίνπ: από ηε ρσξνζέηεζε σο ην ζρεδηαζκό, ηελ
θαηαζθεπή, ηε δηαρείξηζε, ηε δηαηήξεζε, ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ
απνδόκεζε. Απηή ε πξαθηηθή επεθηείλεηαη θαη ζπκπιεξώλεη ηηο
αλεζπρίεο ηνπ θιαζηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ θηηξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ
νηθνλνκία, ηε ρξεζηκόηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ άλεζε [3].
Πιενλεθηήκαηα ησλ πξάζηλσλ θηηξίσλ [4]:
• απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγίεο
• επθνιόηεξε δηαηήξεζε
• βειηησκέλε πνηόηεηα εζσηεξηθνύ αέξα
• απόδνζε ηεο επέλδπζεο
• ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα
• θνξνινγηθά θίλεηξα
Οθέιε ησλ πξάζηλσλ θηηξίσλ:
• Λεγηζηνπνίεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθόηεηαο,

ελεξγεηαθήο
κε

ηελ

εμνηθνλόκεζεο
βειηηζηνπνίεζε

θαη
ηνπ

πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ θηηξίσλ θαη ηελ ελζσκάησζε θπζηθνύ
θσηόο εκέξαο θαη εμαεξηζκνύ
• Υξήζε θπζηθήο κόλσζεο όπσο νη θήπνη ζηηο ηαξάηζεο
• Υξήζε πξάζηλεο ηερλνινγίαο, όπσο θσηνβνιηατθά, θπςέιεο
θαπζίκσλ θηι.
• Εμνηθνλόκεζε λεξνύ, κε ηε κείσζε ησλ δηαξξνώλ θαη ηελ
αλαθύθισζε λεξνύ
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• Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Η ελέξγεηα απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο βηνκεραληθέο
ρώξεο. Σν θόζηνο ελέξγεηαο επεξεάδεη όρη κόλν ηηο βηνκεραλίεο
κε

κεγάιε

ελεξγεηαθή

θαηαλάισζε, αιιά

επίζεο θαη

ηελ

βηνκεραλία ζπλνιηθά. Επηπιένλ, επεξεάδεη ην θόζηνο δσήο ησλ
πνιηηώλ,

ηδηαίηεξα

εμαηηίαο

ηεο

επίδξαζεο

ησλ

ηηκώλ

ηεο

ελέξγεηαο ζην θόζηνο κεηαθίλεζεο θαη ηε ζέξκαλζε [5].

Γξάθεκα 1. θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Επξώπε[6].

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο γηα ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην LitusGo, ην 2003 [7].
Υώξα

πλνιηθή

θαηά

θεθαιή

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε W
Ιύπξνο

4369,9

Ειιάδα

3594.0

Λάιηα

2985,8

Οιιαλδία

6675,2
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Σα παξαθάησ ηξία δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ηε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηηο
αλαηνιηθέο κεζνγεηαθέο ρώξεο θαη ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηελ εηήζηα
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο CO2 [8]:

Γξάθεκα 2. Ιαηά θεθαιή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη CO2 εθπνκπώλ ζηε
Λεζόγεην [8].

Σα ηξία δηαγξάκκαηα δείρλνπλ όηη ε Ειιάδα, ην Θζξαήι θαη ε Ιύπξνο
θαηαλαιώλνπλ πνιύ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαη ειεθηξηζκό, ελώ
παξάγνπλ πεξηζζόηεξεο εθπνκπέο CO2 από ηηο άιιεο ρώξεο. Απηό
πνπ πξνθαιεί έθπιεμε είλαη όηη απηέο νη ηξεηο ρώξεο δελ έρνπλ βαξηά
βηνκεραλία γηα λα δηθαηνινγνύλ απηή ηελ πνζόηεηα θαηαλάισζεο.
Γεγνλόηα ζαλ απηά δείρλνπλ ηελ αλάγθε γηα λα αλαπηύμνπλ πξόηππα
θαηαλάισζεο

πεξηζζόηεξν

θηιηθά

πξνο

ην

πεξηβάιινλ,

λα

εθαξκόζνπλ κεζόδνπο θαη ιύζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη θπζηθά
λα κεηώζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο CO2. Σα
Πξάζηλα

Ιηίξηα

κπνξνύλ

λα

ζπλεηζθέξνπλ

πξνο

απηή

ηελ

θαηεύζπλζε.
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ύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2002/91/EC γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε
ησλ θηηξίσλ, ηα θξάηε κέιε ζα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ηα λέα θηίξηα ζα έρνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
ελεξγεηαθήο απόδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4.
Γηα λέα θηίξηα κε ζπλνιηθά ρξήζηκε επηθάλεηα πάλσ από 1000 κ2, ηα
θξάηε κέιε ζα δηαζθαιίζνπλ όηη ε ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη
νηθνλνκηθή ζθνπηκόηεηα ελαιιαθηηθώλ ζπζηεκάησλ ζα ιακβάλεηαη
ππόςε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο.

Ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα

κπνξεί λα είλαη:
 Απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη
ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,
 πλδπαζκόο ελέξγεηαο θαη ζέξκαλζεο(CHP)
 Υξήζε πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ ζέξκαλζεο/

ςύμεο αλ είλαη

δηαζέζηκν ή θεληξηθνύ δηθηύνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο (θαη πάιη αλ
είλαη δηαζέζηκν)
 Αληιίεο ζέξκαλζεο, ππό ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο,
Παξ’ όια απηά, ππάξρνπλ επηθπιάμεηο γηα ηα ππάξρνληα θηίξηα θαη ηα
δηαζέζηκα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο [9].
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Ο

ηόρνο

ππεξπιεζπζκόο,

ε

επεθηεηλόκελε

βηνκεραλνπνίεζε

θαη

νη

απμαλόκελεο απαηηήζεηο ζε πόξνπο, όπσο θαη άιια δεηήκαηα έρνπλ
επηθέξεη ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ήκεξα αξρίδνπκε
λα καζαίλνπκε κε επίπνλν ηξόπν όηη νη θπζηθνί πόξνη είλαη
πεξηνξηζκέλνη θαη επαίζζεηνη ζε ό,ηη θάλνπκε. Σν LitusGo κέζα από
απηή ηελ ελόηεηα γηα ηα πξάζηλα θηίξηα, θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα
ππνζηεξίμεη ηηο Σνπηθέο Αξρέο, ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε ηνπηθό
επίπεδν θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο,
γλώζε θαη δεμηόηεηεο έηζη ώζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα
πξνσζήζνπλ ηα ζέκαηα αεηθνξίαο ζηελ ηνπηθή αλαπηπμηαθή ηνπο
αηδέληα, αξρήο γελνκέλεο από ηα δηθά ηνπο ζπίηηα θαη ηα δεκόζηα
θηίξηα.
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Πξνβιήκαηα

Σα ζπκβαηηθά θηίξηα θαηαλαιώλνπλ:
 ηα 2/5 ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο
 ην 1/6 ηνπ ζπλνιηθνύ αληινύκελνπ ύδαηνο από θπζηθέο ξνέο
 ην 1/4 ηνπ ζπλνιηθά απνςηισκέλνπ παξζέλνπ δάζνο (δε
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έπηπια)
 ην 40% ηνπ ζπλόινπ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη
Επηπιένλ,
 ηα 2/3 ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θηίξηα ζηελ
Επξώπε αλαινγεί ζηα λνηθνθπξηά, ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε
απμάλεηαη θάζε ρξόλν θαζώο ηα απμαλόκελα
αληαλαθιώληαη

ζηε

επξύηεξε

ρξήζε

πξόηππα δσήο

θιηκαηηζκνύ

θαη

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο
 10 εθαηνκκύξηα boilers ζε ζπίηηα ζηελ Επξώπε, είλαη παιαηόηεξα
από 20 ρξνλώλ. Η

αληηθαηάζηαζε ηνπο ζα εμνηθνλνκνύζε

ελέξγεηα θαηά 5%
 ην 30-50 % ηεο ελέξγεηαο γηα θσηηζκό ζα κπνξνύζε λα
εμνηθνλνκεζεί
δξαζηεξηόηεηεο

ζηα

γξαθεία,

ειεύζεξνπ

ηα

ρξόλνπ

εκπνξηθά
κε

ηε

θηίξηα
ρξήζε

θαη

ηηο

ησλ

πην

απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηώλ
 ην ήκηζπ ηεο πξνβιεπόκελεο αύμεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ
απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ air condition – ε νπνία
αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2020 – ζα κπνξνύζε λα
εμνηθνλνκεζεί

κέζα

από

πςειόηεξεο

πξνδηαγξαθέο

γηα

εμνπιηζκό [9].
Η “πξάζηλε δόκεζε” είλαη έλα ζεκαληηθό βήκα γεληθόηεξα πξνο ηελ
αεηθνξία όζνλ αθνξά ζηα πξόηππα θαηαλάισζεο.
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Πώο αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα

Οη Σνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα πξνσζήζνπλ
ηελ αεηθνξία ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Λπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ από κηθξέο
κεζνιαβήζεηο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κεγαιύηεξεο Γηα αξθεηέο από
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ππάξρνπλ ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο γηα ηνπο
ηξόπνπο εθαξκνγήο θαη ζε άιιεο λεόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ηνπ LitusGo.
 Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε εθπαίδεπζε κπνξνύλ λα
νξγαλσζνύλ από ηνπηθέο αξρέο γηα δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελόο
πξάζηλνπ ηξόπνπ δσήο, έρνληαο σο επίθεληξν ηελ κεηαηξνπή
ησλ ηνπηθώλ θηηξίσλ θαη ζπηηηώλ ζε πξάζηλα. Σν θάζκα είλαη
επξύ θαη νη πξνθιήζεηο ηεξάζηηεο. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε
πιεξνθόξεζε είλαη ε βάζε γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα
πνξεπζνύλ πξνο ηελ αεηθνξία.
 Η

εηζαγσγή

πνιηηηθώλ

απνθάζεσλ:

Εθπόλεζε

αεηθνξίαο
κηαο

ζηε

ιίζηαο

ηνπηθή

ιήςε

«πξνηεξαηνηήησλ

αεηθνξίαο». Τηνζέηεζε ηεο κεζόδνπ “gap analysis” ηνπ LitusGo:
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, δεηώληαο ηνπο
λα βάινπλ πξνηεξαηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη
ησλ ηνπηθώλ πνιηηηθώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ από
ζπκβαηηθέο ζε αεηθνξηθέο.
 Δκπινθή ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ: Οξγάλσζε ησλ
νκάδσλ θαη πξνώζεζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πηνζεηεζνύλ από
ηα

ηνπηθά

θέληξα

ιήςεο

απνθάζεσλ

θαη

ησλ

νκάδσλ

ελδηαθεξνκέλσλ.
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 Οη ηνπηθέο αξρέο κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ “ζπκβνπιέο
αεηθνξίαο” ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ έηζη ώζηε
λα γίλνπλ ηα ζπίηηα ηνπο πην «πξάζηλα»:
 πκβνπιέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο:
 Εγθαηάζηαζε

θξνπλώλ

ρακειήο

ξνήο

ζην

κπάλην

θαη

ηνπαιέηεο πςειήο απνδνηηθόηεηαο.
 Λείσζε ησλ ζεξκνζηαηώλ θαηά 2 βαζκνύο ην ρεηκώλα.
 Γηα ην ρεηκώλα: θιείζηκν ησλ θνπξηηλώλ ην βξάδπ γηα ηε
ζπγθξάηεζε ηεο ζεξκόηεηαο θαη άλνηγκα ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο έηζη ώζηε λα ζεξκαίλεηαη ην δσκάηην
από ηνλ ήιην θαη λα κεηώλνληαη νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε. Σν
αληίζεην γηα ην θαινθαίξη: Αλνίγνληαο ηηο θνπξηίλεο θαη ηα
ζηόξηα ην βξάδπ θαη θιείλνληαο ηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο ην ζπίηη παξακέλεη δξνζεξό θαη ε αλάγθε γηα
θιηκαηηζκό ειαρηζηνπνηείηαη.
 Πιύζηκν ησλ ξνύρσλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (30 βαζκνί)
λεξνύ.
90% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πιπληήξηα
πεγαίλεη γηα λα ζεξκάλεη ην λεξό.
 Υξήζε πιπληεξίνπ πηάησλ θαη ξνύρσλ κόλν όηαλ είλαη
πξαγκαηηθά
 σζηή κόλσζε ησλ ζπηηηώλ.
 Υξήζε ρξνλόκεηξνπ θσηόο
 Φύηεπζε δέληξσλ γηα παζεηηθή ειηαθή πξνζηαζία
 Εγθαηάζηαζε

θξνπλώλ

ρακειήο

ξνήο

ζην

ληνπο.

Λε

ιηγόηεξν λεξό πξνο ζέξκαλζε. Εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη
ελέξγεηαο.
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 Γηαρείξηζε απνβιήησλ :
 Πξνώζεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Οη Σνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ
λα επηδνηήζνπλ πνιηηηθά ζρέδηα γηα αγνξά θνκπνζηνπνηεηή
νξγαληθώλ (νηθηαθώλ) απνβιήησλ. ε Λεζνγεηαθέο ρώξεο,
ηα νξγαληθά απόβιεηα απνηεινύλ πεξηζζόηεξν από 50%
ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ. Σα λνηθνθπξηά κπνξνύλ λα έρνπλ
ιηγόηεξα απόβιεηα θαη λα δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο έδαθνο
γηα θεπνπξηθή.
 Οη ηνπηθέο αξρέο κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ζρεδηαζκνύο κε
θνξνιόγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλνπλ ηνπο πνιίηεο λα
θνζκπνζηνπνηνύλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνύλ.
 Αλαθύθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ραξηηνύ θηι.
 Υξήζε κε ηνμηθώλ θαζαξηζηηθώλ θηι.
 Οη Σνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο πνιίηεο
πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα λέν ζπίηη λα
εθαξκόζνπλ παξνρέο πξάζηλεο δόκεζεο, όπσο:
 Υξήζε

πιηθώλ

πνπ

είλαη

δηαιεγκέλα

κε

βάζε

ησλ

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο
 Υξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο
 Εγθαηάζηαζε ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ θαη θσηνβνιηατθώλ
ζπζηεκάησλ
 Ειαρηζηνπνίεζε

ηεο

ρξήζεο

ησλ

ζπάλησλ

νξπθηώλ

κεηάιισλ θαη επίκνλσλ ζπλζεηηθώλ ελώζεσλ.
 Εθαξκνγή κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο
πιηθώλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη θαηεδάθηζεο
 Εγθαηάζηαζε

ζπζηήκαηνο

επαλαρξεζηκνπνίεζεο

γθξίδνπ

λεξνύ

www.litusgo.eu
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 Λείσζε ησλ πξντόλησλ ησλ επηβιαβώλ απνβιήησλ πνπ
παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.
Ιαζώο επαηζζεηνπνηνύκαζηε, ρξεηάδεηαη λα βάινπκε ό,ηη γλσξίδνπκε
ζηελ πξάμε θαζώο απηόο είλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ κπνξνύκε λα
επηηξέςνπκε ζηε θύζε λα ζπκβαδίζεη κε ην ξπζκό πνπ νη απαηηήζεηο
καο κεγαιώλνπλ. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ζα ρξεηαζηεί λα θαηαπλίμνπκε
ηελ αλάπηπμε. Αληίζεηα ζεκαίλεη ηε δηαηήξεζε ηεο παξνρήο έηζη
ώζηε λα δηαηεξήζεη ηελ αλζξώπηλε αλάπηπμε.
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