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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. 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. 
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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 

 

 

 

 

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 6 

Πνηόηεηα Παξάθηηωλ Τδάηωλ 

 

 

1| Θεωξεηηθό ππόβαζξν     

 

Ρα παξάθηηα ύδαηα θαη ε πνηόηεηα ηνπο απνηειεί έλαλ από ηνπο πην 

επαίζζεηνπο θπζηθνύο πόξνπο, νη νπνίνη πιήηηνληαη από δηάθνξεο 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. Ρα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ εληαζεί 

νη πξνζπάζεηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζηόρν, 

αλάκεζα ζηνπο άιινπο, ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ 

πδάησλ. Ζ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαθηίσλ πδάησλ 

πξνθαιεί δηεζλή αλεζπρία.  

 

Πηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε πνηόηεηα ησλ παξάθηησλ πδάησλ 

θαζνξίζηεθε αξρηθά από ηελ νδεγία ηνπ 1976 γηα ηελ πνηόηεηα ησλ 

πδάησλ θνιύκβεζεο 76/160/ΔΝΘ, ε νπνία είρε ζέζεη όξηα γηα 

θπζηθέο, ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο, γηα ηηο νπνίεο 

επηβαιιόηαλ ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ. Ζ νδεγία ηνπ 1976 νδήγεζε ζηελ νδεγία 

ηνπ 2006 γηα ηα ύδαηα θνιύκβεζεο 2006/7/ΔΘ. Απηή ε λέα νδεγία 

κεηαθέξεη ην επίθεληξν ηεο πξνζπάζεηαο από ηελ απιή 

παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη επίζεο ελζσκαηώλεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θπαλνβαθηεξίσλ. 
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Πίλαθαο 1. Πεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα παξαθνινύζεζε (ζύκθσλα κε ηελ Νδεγία ηνπ 

2006  γηα ηα λεξά θνιύκβεζεο ηνπ 2006/7/ΔΘ) [6]: 

 

 

 
Ρα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη ε παξαθνινύζεζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 γίλεηαη ζύκθσλα κε ην 

Ξαξάξηεκα IV ηεο νδεγίαο 2006/7/ΔΘ. Θάζε ρξόλν ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ θαη λα 

ζπληάζζεηαη ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινύζεζεο γηα ηα ελ ιόγσ 

ύδαηα. Ρν πξόγξακκα ηεο δεηγκαηνιεςίαο πξνλνεί γηα ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξα δείγκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη αλά ζεδόλ (εθηόο αλ ε 

ζεδόλ είλαη πνιύ κηθξή ή αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θπζηθνί 

πεξηνξηζκνί). Ρν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δεηγκαηνιεςηώλ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα. Πε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ξύπαλζεο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη δείγκα γηα επηβεβαίσζε ηεο ξύπαλζεο, αιιά 

απηό ην δείγκα κπνξεί λα εμαηξείηαη από ηα δείγκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην γεληθό πξόγξακκα δεηγκαηνιεςίαο. Πε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, έλα επηπιένλ δείγκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεηά ηελ 

ιήμε ηεο πεξηόδνπ ξύπαλζεο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμαηξνπκέλνπ 

δείγκαηνο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα αξρή αξκόδηα γηα θάζε ρώξα, 

κε αξκνδηόηεηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ. 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη πεξηγξαθή ησλ πδάησλ 
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θνιύκβεζεο θαη ηελ ελδερόκελε ξύπαλζή ηνπο πξέπεη λα δηαηίζεληαη 

ζην θνηλό κε ηξόπν εππξόζηην, θαη θνληά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 

ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια κέζα επηθνηλσλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Δηδηθόηεξα, νη αλαθνηλώζεηο 

απαγόξεπζεο ή απηέο κε ζπκβνπιέο ή πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

είλαη γξήγνξα θαη εύθνια αλαγλσξίζηκεο [10]. Θάζε ρξόλν, ε 

Δπηηξνπή ζα δεκνζηεύζεη κηα ζπλνπηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο, κε βάζε ηηο εθζέζεηο πνπ ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε 

θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ. Πύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό Νξγαληζκό 

Ξεξηβάιινληνο (EEA) κεηαμύ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2010, ε πνηόηεηα ησλ 

πδάησλ θνιύκβεζεο ζηελ Δπξώπε ζεκείσζε ειαθξά πηώζε, 

παξακέλνληαο όκσο ζπλνιηθά πςειή.  

Ξάλσ από 9 ζηηο 10 πεξηνρέο θνιύκβεζεο πιεξνύλ πιένλ ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο.  

Ρελ θαιύηεξε επίδνζε εκθαλίδεη ε Θύπξνο, κε ηήξεζε απζηεξώλ 

θαηεπζπληήξησλ ηηκώλ ζην 100% ησλ πεξηνρώλ θνιύκβεζεο ηεο 

ρώξαο. Αθνινπζνύλ ε Θξναηία (97,3%), ε Κάιηα (95,4%), ε 

Διιάδα (94,2%) θαη ε Ηξιαλδία (90,1%). Ρα ζηνηρεία πξνέξρνληαη 

από ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηα ύδαηα θνιύκβεζεο πνπ ζπληάζζεηαη 

από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Δπξσπατθό Νξγαληζκό 

Ξεξηβάιινληνο θαη ζηελ νπνία ζπγθξίλεηαη ε πνηόηεηα ησλ πδάησλ 

πεξηζζόηεξσλ από 21.000 παξάθηησλ θαη εζσηεξηθώλ πεξηνρώλ 

θνιύκβεζεο ηεο EΔ-27.  

Ζ Δπηηξνπή έρεη επίζεο ζεζπίζεη λέα ζήκαηα θαη ζύκβνια πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

επηβάιινληαη ζηελ θνιύκβεζε. [11]. 
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2| ηόρνο        

 

Αλ θαη ην δήηεκα ηεο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ έρεη ιάβεη 

εδώ θαη ρξόληα κεγάιε έθηαζε, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη ηνπηθνί θνξείο 

δελ είλαη αθόκε θαιά ελεκεξσκέλνη ή εθπαηδεπκέλνη θαη επνκέλσο, 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ απνθάζεηο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζεηο 

πνπ λα πξνσζνύλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ρν LitusGo 

θάλεη κηα πξνζπάζεηα έηζη ώζηε λα ζπκβάιεη ζην λα θαιύςεη ην θελό 

πνπ ππάξρεη ζην ζέκα ηεο θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ 

παξάθηησλ πδάησλ θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 

3| Πξνβιήκαηα    

 

Ζ πνηόηεηα ησλ παξάθηησλ πδάησλ επεξεάδεηαη από ρεξζαίεο θαη  

ζαιάζζηεο πεγέο ξύπαλζεο. Δδώ αλαθέξνληαη κεξηθέο από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πεγέο: 

 

Υεξζαίεο πεγέο  

• Ξαξάθηηα αζηηθνπνίεζε: 130 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη δνπλ κόληκα 

θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Κεζνγείνπ, αξηζκόο πνπ 

δηπιαζηάδεηαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ιόγσ ηνπ ηνπξηζκνύ. 

• Ξαξάθηηα ππεξαλάπηπμε 

• Δληαηηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ  

• Απόξξηςε αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα 
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• Βηνκεραληθά απόβιεηα από παξάθηηεο εθβνιέο 

• Ξεξίνδνη κεγάισλ βξνρνπηώζεσλ, κε κεγάιεο απνξξνέο, πνπ 

κεηαθέξνπλ ζθνππίδηα ζηηο αθηέο. 

• Θεξκόηεηα ή ζεξκηθή ξύπαλζε 

  

Θαιάζζηεο πεγέο 

• Ξινία: αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ. 

• Λαπηηιηαθά απνξξίκκαηα από ηνπξηζηηθά ζθάθε (ηα νπνία 

ζπζζσξεύνληαη ζηηο αθηέο). 

• Αηπρήκαηα/πεηξειαηνθειίδεο. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δύν «κεγάινη ζθνππηδόηνπνη ηνπ 

Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ»: ππάξρνπλ δύν δίλεο ζηνλ Δηξεληθό Ωθεαλό 

κεηαμύ ηεο Σαβάεο θαη ηεο Ηαπσλίαο, πνπ δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο 

θαηάιιειεο γηα ηε ζπζζώξεπζε ησλ ζθνππηδηώλ πνπ 

«θπθινθνξνύλ» ζηνλ Δηξεληθό Ωθεαλό. πνινγίδεηαη όηη απηή ηε 

ζηηγκή νη δύν απηνί σθεάληνη «ζθνππηδόηνπνη» έρνπλ καδέςεη 

πεξίπνπ 100 εθαηνκκύξηα ηόλνη απνξξηκκάησλ (εηθόλα 1).  

 

 
Δηθόλα 1. Γίλε απνξξηκκάησλ θνληά ζηελ Σαβάε θαη ηελ Ηαπσλία [8]. 



 

 www.litusgo.eu   12 

4| Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα    

 

Νη Ρνπηθέο Αξρέο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν λα 

παίμνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ. Γηα 

απηόλ ηνλ ιόγν, είλαη αλαγθαία ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα. 

Κεξηθέο πξνηάζεηο είλαη νη εμήο: 

  

 Θαζηέξσζε ηεο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ 

θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπηθώλ παξαγόλησλ (π.ρ. 

θνηλσλία ησλ πνιηηώλ (ΚΘΝ) θιπ. 

 
 Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο: νη Γήκνη κπνξνύλ λα 

δηνξγαλώλνπλ ζεκηλάξηα πνπ ζα απεπζύλνληαη ζε 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη νκάδεο πνιηηώλ, όπσο: 

 
 Πε αγξόηεο, κε πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, σο έλαο ηξόπνο γηα ηελ 

πξόιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο κεηαθνξά ηεο πεξίζζηαο ησλ 

θπηνθαξκάθσλ ζηελ αθηή κέζσ ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο. 

 Πε ςαξάδεο, κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θηιηθνύ πξνο 

ην πεξηβάιινλ αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηελ αύμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (π.ρ. νξζή 

δηάζεζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, ρξήζε 

βηνδηαζπώκελσλ πεηνληώλ θιπ) 

 Πηνλ Ρνπξηζηηθό ηνκέα: παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξάθηηα πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πξνο ηνπο ηνπξίζηεο. 

 Δθδειώζεηο / δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε 
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ζρεηηθά κε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ πνπ 

λα απεπζύλνληαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία αιιά θαη εηδηθά 

ζηνπο καζεηέο. 

 Νη δήκνη κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ εθζηξαηείεο θαζαξηζκνύ ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρώλ  κε ηε εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

 

 Αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θαη απαγόξεπζε ηεο απόξξηςεο αλεπεμέξγαζησλ 

ιπκάησλ ζε παξάθηηα ύδαηα. 

 
 Ξαξάθηηα πεξηπνιία θαη ππνδνκή γηα θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξύπαλζεο: νη ηνπηθέο αξρέο κπνξνύλ λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζαιάζζηα ζθάθε γηα πεξηπνιία θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε γηα αθόκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

Κπνξνύλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά, δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία ελόο αληηξξππαληηθνύ ζθάθνπο γηα ηε κείσζε ησλ 

ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ (θσηνγξ. 1). 

 

 
 Φωηνγξ. 1. Πθάθνο πεξηζπιινγήο ζθνππηδηώλ [7]. 

 Γηαηεξνύκε θαζαξνύο ηνπο δξόκνπο, ηα πεδνδξόκηα, ηνπο 
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ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη ηνπο ππνλόκνπο από ζθνππίδηα θαη 

κπάδα. 

 
 π.ρ. νη δήκνη κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ θαιύκκαηα 

απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ πδάησλ πάλσ ζηα θξεάηηα ησλ 

νκβξίσλ. Ρα θαιύκκαηα απηά επηηξέπνπλ κεγάιε ξνή λεξνύ δηα 

κέζνπ ηνπο θαη παξάιιεια καδεύνπλ ηα ζθνππίδηα, ηα ηδήκαηα 

θαη ηα ππνιείκκαηα πεηξειαίνπ θαη δελ ηα αθήλνπλ λα κπνπλ 

ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε 

ζάιαζζα [9] (θσηνγξ. 2). 

 

 

 
Φωηνγξ. 2. Θάιπκκα απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ πδάησλ. Δπηηξέπεη ηελ ξνή δηα κέζνπ 

ηνπ 750 lt λεξνύ / ηεηξ. πόδη [9]. 
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Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο:  

 

Γηαδηθηπαθέο πεγέο: 

1. http://www.coastalpractice.net/gr/tourismdb/index.htm  

2. http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2003j/hokkaido3/ozhan-ab-

e.pdf 

3. http://www.nrc.govt.nz/upload/3465/Coastal%20Water%20Quality.pdf  

4. http://akti.org.cy/turkish/FISI-XENIA-64-LOW.pdf 

5. http://oceancommission.gov/documents/prelimreport/chapter14.pdf  

6. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:005

1:EN:PDF 

7. http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=4&artid=51617   

8. http://greennewworld.org/WaterPollution.html  

9. http://www.erosionpollution.com/stormdraincovers.html  

10. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l

28007_en.htm  

11. http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/bathing-water-

quality-remains-high  
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http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2003j/hokkaido3/ozhan-ab-e.pdf
http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2003j/hokkaido3/ozhan-ab-e.pdf
http://www.nrc.govt.nz/upload/3465/Coastal%20Water%20Quality.pdf
http://akti.org.cy/turkish/FISI-XENIA-64-LOW.pdf
http://oceancommission.gov/documents/prelimreport/chapter14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=4&artid=51617
http://greennewworld.org/WaterPollution.html
http://www.erosionpollution.com/stormdraincovers.html
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l28007_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l28007_en.htm
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/bathing-water-quality-remains-high
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/bathing-water-quality-remains-high
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