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Πεξίιεςε  

 

Σν ζέκα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Αεηθνξείαο έρεη ηεζεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ 

παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Δηδηθφηεξα ζηα φξηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ζπδεηεζεί θαη κειεηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε 

απνηέιεζκα ηελ ελζσκάησζε ησλ  δχν ελλνηψλ ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηεο χπαξμεο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. λα γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Με ηνλ φξν αηεθνξία νξίδεηαη ζχκθσλα ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε  “ε 

αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο” 

(Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ, 1987). Με άιια ιφγηα ε κέξηκλα ψζηε ε 

ζεκεξηλή κεγέζπλζε λα κελ ππνλνκεχεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, Ζ 

αεηθφξνο αλάπηπμε έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο : 

 Οηθνλνκηθή 

 Κνηλσληθή 

 Πεξηβαιινληηθή 

νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηζφξξνπε πνιηηηθή ζπλεθηίκεζε . 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο έγηλε πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηεο Βηψζηκε Αζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Χο πεξηνρή κειέηεο 

νξίζηεθε ν δήκνο Γιπθάδαο.  

Mεηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνζδηνξίζηεθε ε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εμέηαζεο ησλ επηπηψζεσλ θαζψο θαη νη κεηαβιεηέο θαη 

ππνκεηαβιεηέο νη νπνίεο ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ δεηθηψλ 

εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο. ηελ ζπλέρεηα εθαξκφζηεθαλ νη 

κεζνδνινγίεο πνπ επηιέρζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ παξνπζηάζηεθαλ 

είηε ζε ράξηεο είηε κε άιινπο ηξφπνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά. 
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Abstract  

The subject of Sustainable Development and Sustainability has been mooted by the 

global scientific community for many years. Especially within the European Union 

has been discussed and studied in such depth, that these two concepts have been 

incorporated in the communal legislation. This lead to the creation of existence as a 

precondition for the materialization of any activity within the E.U. to be done 

according to the Sustainable Development and Sustainability. 

The term sustainability is defined by the European Union as “the growth that satisfies 

the needs of the present without endangering the possibility of the future generations 

to satisfy their own needs” (Global Environmental Committee, 1987). In other words, 

the concern that today‟s growth won‟t undermine the potential of  future generations. 

Sustainable Development has three components: 

 Economical 

 Social 

 Environmental 

which should be taken into account with balanced political quantification. 

This paper is an effort to examine Sustainable Development and its environmental 

consequences. The region of study was set to be the municipality of Glyfada. 

After the analytical presentation of the region of study, the methodological approach 

of examination of the consequences was specified, as well as the variables and sub-

variables that were taken into account for the deduction of the final indicators of 

examination of the subject of this paper. Then, I applied the chosen methodologies 

and the deducted results were presented in maps or in other ways which are described 

analytically.    
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1 Δηζαγσγή 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

βησζηκφηεηαο ηνπ δήκνπ Γιπθάδαο κε έκθαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο έγηλε κέζα απφ ηελ κειέηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γιπθάδαο απφ ηελ ππάξρνπζα κνξθή αζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ 

εθηίκεζε απηή ζα πξνζδηνξίζεη ηηο θπζηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο επηβαξχλνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Ζ εθηίκεζε θαη ε κειέηε ησλ 

επηπηψζεσλ απηψλ έγηλαλ κε γλψκνλα ηελ ππάξρνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη ηηο επηιεγκέλεο θπζηθέο κεηαβιεηέο  πνπ 

εμεηάζηεθαλ. 

Σν δήηεκα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο είλαη αξθεηά ζχλζεην θαη πεξηιακβάλεη 

ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εμέηαζεο: 

 Αζηηθφ πεξηβάιινλ (Γνκεκέλν θαη ιεηηνπξγίεο)  

 Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

 Γξαζηεξηφηεηεο (ηνκείο αλάπηπμεο θαη ρξήζεηο γεο) 

Ο θάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο ρξεηάδεηαη μερσξηζηή εμέηαζε θαη κειέηε. 

ην ηέινο πξέπεη λα γίλεη ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή αληηθεηκεληθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο, επηζπκεηήο,  αληηθεηκεληθφηεηαο φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο έγηλαλ ππφ ην πξίζκα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο – Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε. 

Ζ φιε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο 

πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν έγηλε ε πξνζέγγηζε, ελψ ζην 

δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. 

ην πξψην κέξνο γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. Ζ πεξηγξαθή απηή γίλεηαη ππφ ην πξίζκα θαη ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ, αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Γιπθάδαο νη νπνίνη επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν. Δπηπιένλ 
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παξνπζηάδεηαη  ε πθηζηάκελε κνξθή αλάπηπμεο ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ζην δήκν 

θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ηνπ δήκνπ. 

Δπηιέρζεθαλ νη  πεξηβαιινληηθνί δείθηεο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. Βάζεη ησλ επηβαξπλφκελσλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαζψο θαη ησλ αθφινπζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ έγηλε ε 

ηειηθή επηινγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ επηιέρζεθαλ  βαζίζηεθαλ: 

 ηα δηαηηζέκελα κεζνδνινγηθά πιαίζηα αλάπηπμεο δεηθηψλ φπσο DPSIR,PSR 

θ.ιπ. 

 ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

 ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο επηηαγέο πνπ θαζνξίδεη 

 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο έγηλε ν 

πξνζδηνξηζκφο γηα ην θαηά πφζν ε πθηζηάκελε κνξθή αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάινληνο είλαη βηψζηκε σο πξνο ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Ζ εθαξκνγή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ δεηθηψλ πνπ επηιέρζεθαλ θαη ηεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο κε ηελ νλνκαζία “Αξάρλε” ε νπνία αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Κ. 

Καζζηφ (1975).  
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Α` ΜΔΡΟ 

Παξνπζίαζε ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο ηεο Πεξηνρήο ηεο Γιπθάδαο 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 

δήκν Γιπθάδαο. Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ θεθάιαην έρνπλ επηιεγεί  

θάησ απφ ην πξίζκα ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ πθηζηάκελε 

κνξθή αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο (εκπνξηθή, νηθηζηηθή, αλαςπρή).  

 

2 Υσξνηαμηθή δηάξζξσζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

2.1 Θέζε – Οξηνζέηεζε – Γεσγξαθηθή δηαίξεζε 

 

Ο δήκνο Γιπθάδαο είλαη ν κεγαιχηεξνο δήκνο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

γεηηληάδεη κε ηνπο δήκνπο Διιεληθνχ, Αξγπξνχπνιεο θαη Βνχιαο, θαη βξέρεηαη ζηε 

ΝΓ πιεπξά ηεο απφ ην αξσληθφ. Γηνηθεηηθά, αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη 

ζηε Ννκαξρία Αζελψλ. Υσξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε επηά πεξηνρέο: ηελ Δπξπάιε (ζε 

απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θέληξν), ην Ππξλάξη – Καξβειά Παιαηνρψξη, ηελ 

Αημσλή, ην πλεηαηξηζκφ Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, ηελ πεξηνρή 

άκπσλ – Ηθάξσλ, ηε πλνηθία ησλ Δξγαηηθψλ ηειερψλ, ηνπο Καθεπψιεο, ηελ 

Σεξςηζέα θαη ηελ Παλησλία (βι. ΥΑΡΣΖ 1). Έρεη γεσγξαθηθή ζέζε 

EN oo ''12'4523,''48'5237  θαη έθηαζε ίζε κε πεξίπνπ 24197733 η.κ. Ζ ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη 15ρικ., απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 18ρικ. 

θαη απφ ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο 20ρικ. πεξίπνπ. 
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Δηθόλα 1: Γεσγξαθηθή Θέζε Πεξηνρήο Μειέηεο 

 

2.2 Ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

2.2.1 Ζ Γιπθάδα από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα 

 

ηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα απιψλεηαη ν Γήκνο ηεο Γιπθάδαο ζηελ αξραηφηεηα ππήξρε 

ν δήκνο ηεο Αημσλήο, ν νπνίνο ήηαλ γλσζηφο γηα ηελ Αημσληθή Σξίγιε (ην 

κπαξκπνχλη), πνπ ςαξεπφηαλ ζηε ζάιαζζά ηεο. Κχξηα βάζε νηθνλνκηθήο άλζεζεο 

εθηφο απφ ηελ αιηεία ήηαλ θαη νη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Ο κεγάινο αηηηθφο δήκνο ηεο Αημσλήο αλήθε, ζχκθσλα κε ηε δηαίξεζε ηνπ 

Κιεηζζέλε, ζηελ παξαιηαθή ηξηηηχ ηεο Κεθξνπίδνο θπιήο. Ο αξραίνο γεσγξάθνο 

ηξάβσλ (67 π.Υ. - 23 κ.Υ.) πεξηγξάθνληαο ηνπο δήκνπο ηεο δπηηθήο Αηηηθήο κε ηε 

ζεηξά απφ ην Φάιεξν σο ην νχλην, αλαθέξεη ηελ Αημσλή κεηαμχ ηνπ Αιηκνχληνο θαη 

ησλ Αιψλ Αημσλίδσλ. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί 

πεξίπνπ ε έθηαζε ηνπ δήκνπ ηεο Αημσλήο, αλ θαη ηα φξηά ηνπ δελ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα.  

Υμηττόσ 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 13 
 

Ο Τκεηηφο θαη ε ζάιαζζα απνηεινχζαλ ηα θπζηθά φξηα ηνπ δήκνπ πξνο ηα 

αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά αληίζηνηρα. Σν βφξεην φξην αθνινπζνχζε κάιινλ θάπνην 

απφ ηα κεγάια ξέκαηα ηνπ Τκεηηνχ, θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα θνληά ζην Διιεληθφ. 

Σν λφηην φξην πξέπεη, ζχκθσλα κε ην ηξάβσλα, λα πεξηιάκβαλε θαη ηκήκα ηεο 

ζεκεξηλήο Βνχιαο. ζν αθνξά ην φξην κε ην γεηηνληθφ δήκν ησλ Αιψλ Αημσλίδσλ 

ζα πξέπεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα ήηαλ θάπνην θπζηθφ εκπφδην φπσο ε θνίηε 

ελφο απφ ηα ξέκαηα ηνπ Τκεηηνχ θάπνπ κεηαμχ Βνχιαο θαη Άλσ Βνχιαο. 

Ζ πεξηνρή ηεο Αημσλήο θαηνηθήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο, ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο 

ηεο αξραηφηεηαο, απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή σο ηα βπδαληηλά ρξφληα. 

Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Πνχληαο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζέζεηο ηεο Αηηηθήο πνπ 

θαηνηθήζεθαλ ζηα λενιηζηθά ρξφληα (6000 - 2800 π.Υ.) αλ θαη δελ είλαη γλσζηά 

θηηξηαθά ιείςαλα απηήο ηεο πεξηφδνπ. ηελ πξσηνειιαδηθή επνρή (2800 - 2000 π.Υ.) 

αλήθεη ηάθνο πνπ βξέζεθε θνληά ζηελ παξαιία ζηα λφηηα ηεο Πνχληαο. Φαίλεηαη φηη 

θάπνπ εθεί ππήξρε παξαζαιάζζηνο πξσηνειιαδηθφο νηθηζκφο κε ην λεθξνηαθείν ηνπ. 

Βέβαηε ζεσξείηαη ε χπαξμε κπθελατθνχ νηθηζκνχ, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλήθε 

λεθξνηαθείν ηεο πζηεξνειιαδηθήο III Β-Γ πεξηφδνπ (1300-1150 π.Υ.) πνπ 

απνθαιχθζεθε ζηελ Αιπθή, ζηα αλαηνιηθά ηεο Πνχληαο. Κηίζκαηα ησλ κπθελατθψλ 

ρξφλσλ είραλ θαηαγξαθεί παιαηφηεξα ζε χςσκα πάλσ απφ ηνλ Αγ. Νηθφιαν, ζηηο 

πιαγηέο ηνπ Τκεηηνχ, ζηα αξηζηεξά ηεο ραξάδξαο ηνπ "Γπξηζκνχ". Σα ιείςαλα απηά 

δελ εληνπίζηεθαλ ζε λεφηεξεο έξεπλεο. 

Ζ Αημσλή ζεσξείηαη φηη απνηεινχζε ηε δσδέθαηε πφιε ηνπ Θεζέα, ηεο νπνίαο ην 

φλνκα είρε παξαιεηθζεί απφ ην ζρεηηθφ θαηάινγν ηνπ Φηιφρνξνπ, πνπ δηαζψδεη ν 

ηξάβσλ. Αγγεία ηεο γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ (9νο - 8νο αη. π.Υ.), πνπ βξέζεθαλ ζηελ 

Αιπθή καδί κε ηα κπθελατθά, δείρλνπλ φηη ε θαηνίθεζε ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή 

θαη κεηά ην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Καηά ηνπο αξρατθνχο (7νο-6νο αη. π.Υ.) ε 

Αημσλή θαίλεηαη φηη παξνπζίαδε ηε κνξθή αγξνηηθήο θνηλφηεηαο. Πξνο ην ηέινο ηνπ 

6νπ αη. π.Υ. νη Αημσλείο, παξαθηλεκέλνη κάιινλ απφ ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή ηνπ 

Πεηζίζηξαηνπ, μερέξζσζαλ θαη θαιιηέξγεζαλ εληαηηθά ηα θηήκαηά ηνπο. Κέληξν ηνπ 

νηθηζκνχ ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο γίλεηαη ε πεξηνρή Ππξλάξη, φπνπ έρνπλ 

απνθαιπθζεί ηα πεξηζζφηεξα ιείςαλα θαηνηθηψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Απφ εθεί, 

δίπια ζηνλ Αγ. Νηθφιαν, πεξλνχζε ε αξραία νδφο πξνο ην νχλην, δηαζρίδνληαο ην 

θέληξν ηνπ αξραίνπ δήκνπ. Καηά κήθνο ηεο εθηείλνληαλ αμηφινγα θιαζηθά 
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λεθξνηαθεία κε επηβιεηηθά ηαθηθά κλεκεία. Ο πιεζπζκφο, ινηπφλ, είρε ζπγθεληξσζεί 

ζην εζσηεξηθφ, αιιά πνηέ δελ εγθαηαιείθζεθε ε παξαιία, γηαηί εθεί βξηζθφηαλ ην 

ιηκάλη ησλ Αημσλέσλ (ζηνλ φξκν πξνο Β. ηεο Πνχληαο). Καηά ηε ξσκατθή θαη 

βπδαληηλή πεξίνδν ν νηθηζκφο απιψζεθε ή κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ πεξηνρή ηεο 

Πνχληαο, φπσο δείρλνπλ ζεκαληηθά νηθνδνκηθά ιείςαλα ησλ κεηαρξηζηηαληθψλ 

ρξφλσλ. 

Απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε πεξηνρή Αημσλή είρε 

δηαηεξήζεη ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο. Χο ην 1830 ηελ έθηαζε ηεο ζεκεξηλήο 

Γιπθάδαο θάιππηαλ δχν ζπλερφκελα ηνχξθηθα ηζηθιίθηα, πεξηιακβάλνληαο ηελ 

πεξηνρή απφ ην Υαζάλη σο ηε Βνχια θαη απφ ην δξφκν Αζελψλ - Βάξεο (ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ Τκεηηνχ) σο ηε ζάιαζζα. 

Ζ πεξηνρή, κεηνλνκάζηεθε ζε Γιπθάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 αηψλα απφ θάπνηα πεγάδηα 

πνπ ππήξραλ κε γιπθφ λεξφ. Σν 1926 απνζπάζηεθε απφ ηελ θνηλφηεηα Μπξαρακίνπ 

πνπ σο ηφηε αλήθε θαη έγηλε αλεμάξηεηε θνηλφηεηα. Σν 1943 επήιζε δηνηθεηηθή 

κεηαβνιή κε ην Νφκν 239/43 θαη νη θνηλφηεηεο Γιπθάδαο θαη Διιεληθνχ 

θαηαξγήζεθαλ. ηε ζέζε ηνπο δεκηνπξγείηαη ν Γήκνο Δπξπάιεο κε έδξα ην 

ζπλνηθηζκφ Γιπθάδαο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα κε αλαγθαζηηθφ λφκν ν Γήκνο 

Δπξπάιεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γήκν Γιπθάδαο. Σα πξψηα ζπίηηα ρηίδνληαη ην 1920 θαη 

ζχληνκα αξρίδεη ε ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο παξαιίαο. Ζ Γιπθάδα αλαπηχζζεηαη 

ζε ζχγρξνλε ινπηξφπνιε. 

Οη κεγάιεο δηαζέζηκεο γηα βνζθή εθηάζεηο θαη ε πνηθηιία βιάζηεζεο ηεο Γιπθάδαο 

ζπλέβαιιαλ ζηελ απηάξθεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε είδε δηαηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ  2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο Καηνρήο ε Γιπθάδα 

βνκβαξδίζηεθε θαη θαηαζηξάθεθε ζρεδφλ νιφθιεξε ε ζπλνηθία ηνπ Βνζπφξνπ 

(θνληά ζην παιηφ αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ). ηε ζπλνηθία απηή δνχζαλ πεξίπνπ 

100 ζπλνιηθά νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ πνπ δνχιεπαλ σο κηθξνεπαγγεικαηίεο, 

έκπνξνη, εξγάηεο γηα ην αεξνδξφκην πνπ επεθηεηλφηαλ. Πνιιέο νηθνγέλεηεο βξέζεθαλ 

ρσξίο ζηέγε θαη γχξσ ζην 1967, φηαλ απαιινηξίσζαλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο γηα λα 

επεθηείλνπλ ην αεξνδξφκην. Παιηφηεξα Γιπθάδα νλνκαδφηαλ ε πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο Κάησ Γιπθάδαο, αθνχ ε Άλσ Γιπθάδα, δειαδή ε πεξηνρή ηεο Σεξςηζέαο, 

άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη πνιχ αξγφηεξα απφ ην 1960. ηελ πεξηνρή απηή ππήξραλ 

καληξηά, βνζθνηφπηα, νηθφπεδα θαη αιάλεο.  Οη πξψηνη αγνξαζηέο γεο 
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εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Σεξςηζέα ην 1933, φπνπ ηφηε ε εθεκεξίδα «Διεχζεξνο 

Άλζξσπνο» έδηλε θνκκάηη γεο ζηελ πεξηνρή έλαληη νξηζκέλσλ θνππνληψλ θαη ελφο 

κηθξνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σφηε ε Σεξςηζέα είρε ρσκαηφδξνκνπο, δελ είρε λεξφ θαη 

θσο, δελ ππήξρε ζπγθνηλσλία λα ηε ζπλδέεη κε άιιεο πεξηνρέο θαη δελ είρε θαζφινπ 

πξάζηλν. 

ήκεξα, ε Γιπθάδα δηαζρίδεηαη απφ ηε Λεσθφξν Βνπιηαγκέλεο πνπ ηε ρσξίδεη ζε 

Άλσ θαη Κάησ Γιπθάδα. Ζ Κάησ Γιπθάδα έρεη δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκπνξηθά 

θέληξα, ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο. Γηαζέηεη ηέζζεξηο καξίλεο, ην γήπεδν 

ηνπ Γθνιθ, γήπεδν πνδνζθαίξνπ, θνιπκβεηήξηα γήπεδα ηέληο θαη κπάζθεη. Ζ Άλσ 

Γιπθάδα έρεη γεηηνληέο, κνλνθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο θαη είλαη ιηγφηεξν 

ππθλνθαηνηθεκέλε. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη έληνλε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ Άλσ Γιπθάδα. 

 

2.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο πόιεο 

Γιππηφ Θέαηξν «Αημσλή» 

Ζ "Αημσλή" (δειαδή θαηζηθνπάδαξν), φπσο αλαθέξζεθε, ήηαλ έλαο κεγάινο θαη 

έλδνμνο αξραίνο ειιεληθφο δήκνο ηεο λφηηαο Αηηηθήο. Πεξηειάκβαλε έλα αξραίν 

ζέαηξν (δελ έρεη αλαζθαθεί), φπνπ δφζεθαλ πξψηεο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ νθνθιή. 

Γηα ηνλ ηφπν απηφ ν δηάζεκνο Έιιελαο αξρηηέθηνλαο Γεκήηξεο Πηθηψλεο πξφηεηλε 

έλαλ νιφθιεξν νηθηζκφ, ζρεδίαζε ιεπηνκεξψο θάζε επηκέξνπο ζπίηη, εθθιεζία, 

καγαδί, αγνξά θιπ., καδί κε πνιχ επηκειεκέλε πεξηβαιινληνινγηθή επεμεξγαζία. 

Αιιά απηή ε πξφηαζε πνηέ δελ έγηλε έξγν ειιείςεη πηζηψζεσλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

ζεκεξηλνχ έξγνπ έγηλε κε ηελ επίβιεςε ηεο Νέιιαο Γθφιαληα, ε νπνία ην είρε 

κειεηήζεη θαη ζρεδηάζεη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Γηεχζπλζεο Καηαζθεπήο Έξγσλ 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη απφ ην Γήκν Γιπθάδαο. 
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Δηθόλα 2: Γιππηό Θέαηξν Αημσλήο 

Γήπεδν Γθνιθ  "Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο" 

Σν γήπεδν Γθνιθ ηεο Γιπθάδαο θαηαζθεπάζηεθε ην 1962 θαη είλαη δηεζλψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Έρεη έθηαζε 530 πεξίπνπ ζηξέκκαηα, πνπ πεξηιακβάλεη: Σν θπξίσο 

γήπεδν γθνιθ 18 νπψλ, γήπεδα πξνπνλήζεσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γθνιθ 

Γιπθάδαο ζρεδηάζηεθαλ απφ ηνλ θσηζέδν αξρηηέθηνλα γεπέδσλ D. Harradine θαη 

έρνπλ ππνζηεί δχν ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, κηα ιφγσ ηνπ Παγθνζκίνπ Δξαζηηερληθνχ 

Πξσηαζιήκαηνο Γθνιθ ην 1979 θαη κηα ην 1991 γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΥΗ 

Μεζνγεηαθψλ Αγψλσλ Γθνιθ.  

 

Δηθόλα 3: Γήπεδν Γθνιθ Γιπθάδαο 
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Παξαιία   

ηε Γιπθάδα ππάξρνπλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα κηθξά ιηκάληα, θαηά κήθνο ηεο 

αθηήο ηνπ Γήκνπ πξννξηζκέλα εηδηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο, 

ζαιακεγψλ, ηνπξηζηηθψλ πινίσλ ή πινηαξίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζαιάζζηα ςπραγσγία ή ην λαπηηθφ αζιεηηζκφ. 

 

Δηθόλα 4:Έλα από ηα ιηκάληα ηεο Γιπθάδαο. 

Ζ Μαξίλα Γιπθάδαο απνηειείηαη απφ 4 ιεθάλεο, ηελ 1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
 θαη έρεη γεληθά 

είζνδν κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο EN oo ''30'4523,''30'5137 . Πεξηιακβάλεη 

ζαιάζζην ρψξν θαζψο θαη ρεξζαία δψλε αθηήο, δειαδή ακκψδε παξαιία ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 3 ρικ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 ιεθάλεο είλαη 250 κ. πεξίπνπ, 

κεηαμχ ηεο 2
εο

 θαη 3
εο

 ιεθάλεο είλαη 150 κ. πεξίπνπ, κεηαμχ 3
εο

 θαη 4
εο

 ιεθάλεο είλαη 

300 κ. πεξίπνπ θαη κεηαμχ 4
εο

 ιεθάλεο θαη νξίνπ 350 κ. πεξίπνπ κε φιεο ηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη θηηξηαθέο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο. 
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Δηθόλα 5: Μαξίλεο Γιπθάδαο 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο είλαη 810 ζθάθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 1
ε
 ιεθάλε 180 ζθάθε, 

ζηελ 2
ε
 ιεθάλε 100 ζθάθε, ζηελ 3

ε
 ιεθάλε 280 ζθάθε θαη ζηελ 4

ε
 ιεθάλε 250 

ζθάθε. Ζ παξαιία πξνζθέξεηαη εθηφο ηεο θνιχκβεζεο θαη γηα πεξίπαην, πνηφ ή 

θαγεηφ θαζψο ιεηηνπξγνχλ εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θαη κπαξ θαηά κήθνο ηεο θαζψο 

θαη έλα ινπλαπάξθ  ζην ηέξκα ηεο, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. 

 

 Δηθόλα 6: Καθεηέξηεο ζηηο Μαξίλεο 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2.3 Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

2.3.1 Φπζηνγξαθία-Δδάθε 

 

Ζ πιεξνθνξία γηα ην έδαθνο ηεο Γιπθάδαο αληιείηαη απφ ηνλ Δδαθνινγηθφ Υάξηε 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΔ). Ζ πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ ηα Φχιια 

Υάξηνπ Αζήλα – Κνξσπί θαη Αζήλα – Πεηξαηάο θιίκαθαο 1:50000 (κε βάζε ηε 

δηαλνκή ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ). Ζ πιεξνθνξία σζηφζν απηή, 

βξίζθεηαη κφλν ζην πξψην θαζψο ε ππφινηπε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί 

νηθνδνκεκέλε. 

πλεπψο ην ηκήκα ηνπ Τκεηηνχ (πξφπνδεο) πνπ ζπλνξεχεη κε ηε Γιπθάδα απνηειεί 

ην πεξηαζηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη σο έδαθνο ζην 

ράξηε απηφ.  

Με βάζε ηνλ εδαθνινγηθφ ράξηε, ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρεη ηχπν: C7C3 - 

825 – GX3NΒ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πιεπξά ηνπ Τκεηηνχ  πάλσ απφ ηνλ νηθηζκφ 

πλεηαηξηζκνχ Καθεπσιψλ κέρξη ηα ζχλνξα Αξγπξνχπνιεο – Γιπθάδαο 

ζπλαληψληαη, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ακηγείο ζπζηάδεο Υαιέπηνπ Πεχθεο κε εθζέζεηο  

Βφξεηεο θαη Νφηηεο. κσο φπνπ νη ζπλζήθεο δελ είλαη ηφζν επλντθέο ε Υαιέπηνο 

Πεχθε εκθαλίδεηαη κε ζακλψδε κνξθή φπσο ζηελ πεξηνρή Ππξλάξη Γιπθάδαο ή θαη 

κε λαλψδε κνξθή φηαλ ηα εδάθε είλαη αβαζή. Ο εδαθνινγηθφο ράξηεο παξέρεη αθφκα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κεηξηθφ πιηθφ ηνπ πνπ είλαη νη ζθιεξνί αζβεζηφιηζνη θαη 

κε άιια ζηνηρεία φπσο ην φηη πξφθεηηαη γηα βξαρψδεο, αβαζέο έδαθνο κε 

απνζηξνγγπιεκέλεο θνξπθέο θαη κέηξηεο θιίζεηο. Σέινο ε δηάβξσζε (ραξαδξσηηθή) 

είλαη κεδεληθή έσο κέηξηα. 

Σε ζεζκηθή πξνζηαζία ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Τκεηηνχ πξνβιέπεη ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα «Πεξί Εσλψλ ξχζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ φξνπο Τκεηηφο» (ΦΔΚ 544 

Γ‟/20.10.1978), φπνπ θαζνξίζηεθαλ δχν δψλεο πξνζηαζίαο, κε πεξηνξηζκνχο ζηελ 

ρξήζε θαη ηελ δφκεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιένλ νξεηλή δψλε Α, θαζνξίζηεθε σο 

ρψξνο αλαςπρήο θαη πεξηπάηνπ, ελψ πεξηθεξεηαθά ζε απηήλ ε δψλε Β, θαζνξίζηεθε 

γηα εγθαηάζηαζε κφλν θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ. Έθηνηε έρεη 

ππνζηεί δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζην θαζνξηζκφ ησλ 

επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ζηηο δψλεο απηέο. ηελ εηθφλα 7 πνπ αθνινπζεί 

απεηθνλίδεηαη ε ηειεπηαία πξφηαζε  ηξνπνπνίεζεο ηνπ ήδε ηζρχνληνο Πξνεδξηθνχ 
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Γηαηάγκαηνο απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ πνπ αθνξά ζην δηαρσξηζκφ ηνπ Τκεηηνχ ζε 8 δψλεο 

πξνζηαζίαο αληί ησλ 2 ήδε ππαξρφλησλ. 

 

Δηθόλα 7: Πξνηεηλόκελεο δώλεο Γηαρσξηζκνύ ηνπ Υκεηηνύ (ΦΔΚ 544/Γ`/1978) 

Αθφκα, γηα ηνλ Τκεηηφ ηζρχνπλ:  

1. Έρεη ραξαθηεξηζηεί «Σνπίν ηδηαίηεξνπ Αηζζεηηθνχ Κάιινπο» (Άξζξν 1 Ν. 

1469/50, θαη κε ηελ Τ.Α ηνπ ΦΔΚ 669/30.11.68).  

2. Με ην Π.Γ 91/22.1.1974 (ΦΔΚ 31Α‟/ 6.2.1974) θεξχρζεθε σο «αηζζεηηθφ 

δάζνο», ε πεξί ηελ Ηεξά Μνλή Καηζαξηαλήο παξαρσξεζείζα ζηε 

Φηινδαζηθή Έλσζε Αζελψλ (ΦΔΑ) έθηαζε, ε νπνία πξνρψξεζε ζε 

αλαδάζσζε έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 6.400 ζηξεκκάησλ. 

3. Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 38070/1972/6.5.1976 (ΦΔΚ 683 

Β‟/24.5.1976) ηδξχζεθε κφληκν θαηαθχγην ζεξακάησλ ζηελ πεξηνρή 

Τκεηηνχ. 

4. ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ, έρεη εληαρζεί κε ηνλ θσδηθφ GR 3000006, 

ζην «Γίθηπν Πεξηνρψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε Ηδηαίηεξε Οηθνινγηθή 

Αμία» (Δπξσπατθφ Γίθηπν Φχζε 2000 / Ναtura 2000),  πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Οδεγίαο 92 / 43 ηεο ΔΟΚ.  
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2.4 Κιίκα 

 

Ζ Γιπθάδα φπσο θαη ε Αηηηθή έρεη μεξφ θιίκα (κεζνγεηαθφ) κε ήπηνπο θαη 

βξνρεξνχο ρεηκψλεο, ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα θαη κεγάιε ειηνθάλεηα φιν ζρεδφλ 

ην ρξφλν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεη γεληθφηεξα 

θαη ηελ Διιάδα, είλαη φηη νη επνρέο δελ ηεξνχλ απφιπηα ηε δηαδνρή ηνπο ζηελ 

ηξίκελε δηάξθεηά ηνπο, νχηε θαη ηα ηδηαίηεξά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σν έηνο κπνξεί λα 

ρσξηζηεί θπξίσο ζε δχν επνρέο: Σελ ςπρξή θαη βξνρεξή ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ 

δηαξθεί απφ ηα κέζα ηνπ Οθησβξίνπ θαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ θαη ηε ζεξκή θαη 

άλνκβξε επνρή πνπ δηαξθεί απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην. Ζ δηάξθεηα ηεο 

άλνημεο θηάλεη κέρξη ηα κέζα Μαΐνπ πεξίπνπ γηαηί απφ ηφηε αξρίδνπλ νη ζεξκέο 

θαινθαηξηλέο κέξεο. Σν θαινθαίξη αξρίδεη απφ ηα κέζα Μαΐνπ θαη πνιιέο θνξέο 

θαιχπηεη θαη ην επηέκβξην. Παξαηεξείηαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο άλνημεο θαη ηνπ 

θζηλνπψξνπ θαη ρξνληθή δηεχξπλζε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ ρεηκψλα. 

2.4.1 Θεξκνθξαζία 

 

Ζ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία δελ παξέρεη δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 

θιίκα ζηε Γιπθάδα. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη ν δήκνο ηνπ Διιεληθνχ, γηα ηνλ 

νπνίν παξέρνληαη δεδνκέλα θαη ν νπνίνο γεηηληάδεη ηεο Γιπθάδαο. Οη δχν δήκνη 

ινηπφλ, ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο εμίζνπ ζρεηηθά κε ην θιίκα ηεο Γιπθάδαο. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα 1 ησλ εηψλ 1955 – 1997 παξέρεηαη ε ειάρηζηε, κέζε θαη  

κεληαία ζεξκνθξαζία ζην Διιεληθφ. 
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Γηάγξακκα 1: Η ειάρηζηε, κέζε θαη κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία ζην Διιεληθό 

(Δ.Μ.Υ.) 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα: 

 ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 7 – 22 Co ,  

 ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 – 28 Co  θαη  

 ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 13 - 31 Co  

 

Ζ Γιπθάδα απνδείρηεθε, κε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2004 απφ ην Δζληθφ 

Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, φηη αλήθεη ζηηο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο 1 Co  

απφ ηηο θιηκαηηθέο ηηκέο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ εηψλ 1960 – 

1990. Σα απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 

 

Ελάχιςτη μηνιαία θερμοκραςία 

Μζςη μηνιαία θερμοκραςία 

Μζγιςτη μηνιαία θερμοκραςία 

 

Μζγιςτη μηνιαία θερμοκραςία 
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Δηθόλα 8: Φάξηεο απόθιηζεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ έηνπο 2004 από ηηο θιηκαηηθέο 

ηηκέο ησλ εηώλ 1961 – 1990 

 

Δηθόλα 9: Φάξηεο απόθιηζεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ έηνπο 2004 από ηηο 

θιηκαηηθέο ηηκέο ησλ εηώλ 1961 – 1990 

2.4.2 Τγξαζία ηνπ αέξα 

 

Σν πνζνζηφ πγξαζίαο ηνπ αέξα παξέρεηαη νκνίσο απφ ηελ Δ.Μ.Τ. γηα ην Διιεληθφ 

θαη ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηεη κε απηφ ηεο Γιπθάδαο. ην δηάγξακκα 2 θαίλεηαη φηη ε 

κέζε κεληαία πγξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 47% (ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην) θαη 

70% ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην, Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην. 
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Γηάγξακκα 2: Η κεληαία πγξαζία ζην Διιεληθό 

2.4.3 Βξνρή 

 

Απφ ηελ Δ.Μ.Τ. νκνίσο παξέρνληαη δεδνκέλα γηα ην Διιεληθφ, θαη ζπλεπψο γηα ηε 

Γιπθάδα, πνπ αθνξνχλ ζην χςνο ηεο βξνρήο κεηξεκέλν ζε mm. Αθφκα δίδνληαη νη 

ζπλνιηθέο κέξεο βξνρήο γηα θάζε κήλα. Σν παξαθάησ δηάγξακκα – ξαβδφγξακκα 

δίλεη ηηο ηηκέο απηέο.     

 

 

Γηάγξακκα 3: Η κεληαία βξνρόπησζε ζε (mm) ζην Διιεληθό 
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πσο είλαη αλακελφκελν ην κηθξφηεξν χςνο βξνρήο παξαηεξείηαη ηνλ Ηνχλην, Ηνχιην 

θαη Αχγνπζην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιηγφηεξεο εκέξεο βξνρήο, ελψ ην κεγαιχηεξν 

χςνο παξαηεξείηαη ην Ννέκβξην, Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο βξνρήο. Αξηζκεηηθά ην χςνο βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 – 64 

mm θαη νη ζπλνιηθέο εκέξεο βξνρήο ην κήλα κεηαμχ 1 – 13.   

2.4.4 Έληαζε ηνπ αλέκνπ 

Γηα ηε έληαζε ηνπ αλέκνπ νκνίσο παξέρνληαη δεδνκέλα απφ ηε Δ.Μ.Τ. γηα ην 

Διιεληθφ. Αληηζηνίρσο νη ηηκέο απηέο ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηνπλ γηα ηε Γιπθάδα θαη 

θαίλνληαη ζην παξαθάησ ξαβδφγξακκα. 

1
ν
Δμάκελν ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ 

Μέζε 

Μελαία 

Γηεχζπλζε 

Αλέκσλ 

Β Β Β Ν Ν Ν 

Μέζε 

Μεληαία 

Έληαζε 

Αλέκσλ 

7.6 7.7 7.3 6.4 6.0 6.4 

2
ν
 

Δμάκελν 

ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Μέζε 

Μεληαία 

Γηεχζπλζε 

Αλέκσλ 

Β Β Β Β Β Β 

Μέζε 

Μεληαία 

Έληαζε 

Αλέκσλ 

7.6 7.8 7.0 7.1 6.7 7.4 

Πίλαθαο 1: Τηκέο ηεο κεληαίαο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ζην Διιεληθό 
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πσο παξαηεξείηαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ ζε θφκβνπο (Knots) θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ 6 – 7.8. Ζ έληαζε ηνπ αλέκνπ δειαδή εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ηαρχηεηάο ηνπ, 

εθφζνλ ν θφκβνο είλαη κνλάδα κέηξεζεο ηαρχηεηαο θαη ηζνχηαη κε έλα λαπηηθφ κίιη 

αλά ψξα.  

 

2.5 Πνηόηεηα Αέξα 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ αέξα γηα κία πεξηνρή εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο 

ζηελ αηκφζθαηξα ησλ ζηνηρείσλ φπσο: 

1. 2CO  :Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

2. CO   :Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

3. 2NO  :Γηνμείδην ηνπ αδψηνπ 

4. NO   :Μνλνμείδην ηνπ αδψηνπ  

5. 2CO  :Αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

 

Σν Σκήκα Πνηφηεηαο Αηκφζθαηξαο, πνπ αλήθεη ζηε δ/λζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο 

Ρχπαλζεο θαη Θνξχβνπ (ΔΑΡΘ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηχνπ κέηξεζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηεο πεξηνρήο Αζελψλ. Ζ αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα ην 2008, θαζψο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε απφ ην 1984, 

πεξηέρεηαη ζηελ Έθζεζε 2008 «Ζ Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε ζηελ Αζήλα», πνπ 

εθδφζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαη είλαη δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ.  
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Δηθόλα 10: Φάξηεο ηεο πεξηνρήο Αηηηθήο πνπ εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο κέηξεζεο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

πσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα 9 δελ ππάξρεη ζηαζκφο κέηξεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηε Γιπθάδα. Γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο έγηλαλ δεθηέο νη κεηξήζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο απφ ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ Νέα κχξλε. Με παξαδνρή φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο Νέαο 

κχξλεο θαη ηεο Γιπθάδαο δελ είλαη απαγνξεπηηθή γηα ηελ απνδνρή θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηηκψλ απηψλ.  

2.6  Τδάηηλνη Πόξνη 

 

Σα χδαηα κπνξεί λα είλαη επηθαλεηαθά ή ππφγεηα, ιηκλαία ή ζαιάζζηα. ηε Γιπθάδα 

φηη ειέγρεηαη απφ πδάηηλνπο πφξνπο είλαη: 

 Σα ξέκαηα (πεξηνδηθή ξνή νκβξίσλ πδάησλ)  

 Τπφγεηα λεξά (θξεάηηνο νξίδνληαο γηα εθεδξηθή ρξήζε ζε πεξηφδνπο 

ιεηςπδξίαο) 
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 Παξάθηηα χδαηα 

H εχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

πξνέθπςε απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. ηνλ πδξνγεσινγηθφ ράξηε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ ζε θιίκαθα 1:50000  

ηνπ 1997. 

2.  Σελ αιιειεπίζεζε ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ, ηνπ 1972 θαη παιαηφηεξα, κε 

ηα ζεκεξηλά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα φπνπ εληνπίδνληαη ηα πξνυπάξρνληα 

ξέκαηα (βι. ΥΑΡΣΖ 4) 

3. Σνπο ράξηεο ξεκάησλ, ρεηκάξξσλ θαη ξπαθίσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο πνπ βάζεη 

ΦΔΚ281/23.3.93Γ, ραξαθηεξίδνληαη ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

4. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξάθηησλ πδάησλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ 

 

Ο πδξνγεσινγηθφο ράξηεο πξνέθπςε απφ κία έξεπλα πνπ δηεμήγε ν Οξγαληζκφο 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δ.Μ.Π ζρεηηθά κε ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην θαζεζηψο εθκεηάιιεπζεο 

ππνγείσλ λεξψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ησλ Αζελψλ. ην ράξηε απηφ ε Αηηηθή ρσξίδεηαη 

ζε πδξνινγηθέο ελφηεηεο θαη γηα θάζε κία δίλεηαη ε ιηζνινγηθή πεξηγξαθή θαη ε 

πδξνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο. Γηα ηε Γιπθάδα πξνθχπηεη φηη εληνπίδνληαη 

λενγελείο απνζέζεηο (κάξγεο, ςακκνχρεο κάξγεο, ςακκίηεο, θξνθαινπαγή θαη 

άζηξσηνη ηξαβεξηηλνεηδείο αζβεζηφιηζνη). Πξφθεηηαη γηα πξαθηηθά πδαηνζηεγείο 

ζρεκαηηζκνχο έσο εκηπεξαηνχο θαηά ζέζεηο, κε πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ 

εθκεηάιιεπζεο γηα ην ιεθαλνπέδην.  

Ζ έξεπλα απηή απέδεημε αθφκα, έπεηηα απφ εθηεηακέλεο πδξνρεκηθέο αλαιχζεηο, φηη 

ηα ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο 

θαη αλαλέσζεο θη έρνπλ ππνζηεί, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, κέηξηα έσο εληνλφηαηε 

αλζξσπνγελή ξχπαλζε. Αθφκα, έρεη πξνθχςεη φηη ηα ππφγεηα λεξά έρνπλ ππνζηεί θαη 

πθαικχξσζε. Σειηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζεσξνχληαη αθαηάιιεια γηα χδξεπζε θαη άξδεπζε.  
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Ζ χδξεπζε ηεο πεξηνρήο, φπσο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ γίλεηαη απφ ην 

δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ. Πιεξνθνξία γηα ζεκεία δπλαηφηεηαο γεσηξήζεσλ ζε πεξίνδν 

ιεηςπδξίαο δελ ππάξρεη. 

Ήδε απφ ην 1996 μεθίλεζε ε πξψηε θάζε θαζαξηζκνχ ησλ πδάησλ πνπ θαηαιήγνπλ 

ζην αξσληθφ (πξσηνβάζκηα θαζίδεζε). Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Βηνινγηθνχ 

Καζαξηζκνχ ζηελ Φπηάιιεηα θαη ζπλεπψο ε δεχηεξε θάζε θαζαξηζκνχ ησλ πδάησλ 

(βηνινγηθή επεμεξγαζία), πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007. Έθηνηε ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

ηνπ αξσληθνχ έρεη αλαβαζκηζζεί ζεκαληηθά. Ζ ξχπαλζε απφ ηα απφβιεηα ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηνπο νρεηνχο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

δηθηχνπ αγσγψλ απνρέηεπζεο θαη θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ηνπο, έρεη εμαιεηθζεί. Σα 

λεξά είλαη ηψξα αξθεηά δηαπγή θαη θαζαξά.  

Ζ αιιειεπίζεζε ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, βάζεη ησλ ΦΔΚ276Α‟/08.10.1955, 

ΦΔΚ60Γ‟/24.05.1960, ΦΔΚ19/28.01.1972, ΦΔΚ66Γ‟/24.05.1960, κε ηα ζεκεξηλά 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα απνθαιχπηεη έλα κεγάιν αξηζκφ ξεκάησλ πνπ έρνπλ 

κπαδσζεί. Χζηφζν έπεηηα απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιά αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηελ πεξηνρή. ην πιαίζην απηψλ 

έγηλαλ εθζθαθέο θαηά κήθνο θάπνησλ απφ ηα κπαδσκέλα ξέκαηα, θαη ηνπνζεηήζεθαλ 

αγσγνί νκβξίσλ πδάησλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Έλαο απφ απηνχο δηέξρεηαη ππνγείσο 

απφ ηελ νδφ Γξεγνξίνπ Λακπξάθε, φπνπ ηα φκβξηα εθρχλνληαη ζηελ παξαιία 

Αζηέξηα, ελψ απφ έλαλ άιιν εθρχλνληαη ζηελ 3
ε
 Μαξίλα.   

ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Γιπθάδαο, ε 

δηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

δηελεξγεί Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Νεξψλ Κνιχκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο. 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ 2008 ινηπφλ, νη αθηέο ηεο Γιπθάδαο πιεξνχλ ζε 

πνζνζηφ πάλσ απφ 80% ηηο επηζπκεηέο θαη / ή ηηο ππνρξεσηηθέο ηηκέο ηεο Οδεγίαο 

76/160/ΔΟΚ. Ο λφκνο ελαξκφληζεο ηεο νδεγίαο απηήο, Ν3199/2003, αθνξά ζηνλ 

θαζνξηζκφ νξίσλ ηηκψλ γηα:  

1. ηηο παξακέηξνπο νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή θαη θνινβαθηεξηνεηδή 

θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο θαη 
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2. ηηο θπζηθνρεκηθέο κε εξγαζηεξηαθά εθηηκνχκελεο (νξπθηέιαηα, 

επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο, θαηλφιεο) θαη ηηο νπηηθά παξαηεξνχκελεο 

παξακέηξνπο (ρξψκα θαη επηπιένληα αληηθείκελα). 

Σέινο απφ ην ΦΔΚ 281Γ/23.3.93 πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θάπνην ξέκα ην νπνίν λα 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο.  Σν πιεζηέζηεξν 

ζηε Γιπθάδα ξέκα ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηβαιινληηθά ελδηαθέξνλ είλαη 

απηφ ηεο Πηθξνδάθλεο ην νπνίν εθβάιεη ζηνλ Φαιεξηθφ φξκν ν νπνίνο βξίζθεηαη 

πεξίπνπ 5.5 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηε Γιπθάδα. 

 

ζν αθνξά ηηο παξαιίεο θαη ηε πνηφηεηα ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ηεο Γιπθάδαο 

εμήρζεζαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο 

πνηφηεηαο λεξψλ θνιχκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο – 2008. 

λνκα 

Αθηήο 

Πεξηγξαθή 

ζεκείνπ 

δεηγκαηνιεςίαο 

Γήκνο Αξ. 

δείγκαηνο 

Υαξ/ζκνο Φπζ/θα Ννκφο 

Αζηέξηα Γεμηφ άθξν 

αθηήο έλαληη 

ζθαθψλ 

Surfing 

Γιπθάδαο 11 EI Α Αηηηθήο 

Αζηέξηα Γηαρσξηζηηθφ 

ζπξκαηφπιεγκα 

έλαληη 

θαηαησληζηή 

Γιπθάδαο 11 EI Α Αηηηθήο 

Αζηέξηα Μέζνλ 

θνιπίζθνπ 

έλαληη 

Bangalows 

Γιπθάδαο 11 GI Α Αηηηθήο 

Γηακάληη Γεμηφ άθξν 

έλαληη θέληξνπ 

“Υξπζή Αθηή” 

Γιπθάδαο 11 GI Α Αηηηθήο 
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Γηακάληη Αξηζηεξφ άθξν 

έλαληη θέληξνπ 

“Γηακάληη” 

Γιπθάδαο 11 EI Α Αηηηθήο 

Πίλαθαο 2 : Φαξαθηεξηζκόο αθηώλ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ηεο 

Γιπθάδαο. 

 

πνπ: 

 Υαξαθηεξηζκφο GI: εκεία ζηα νπνία ηα Νεξά Κνιχκβεζεο πιεξνχλ θαηά 

80% ηηο Δπηζπκεηέο (G) θαη θαηά 95% ηηο Τπνρξεσηηθέο (I) ηηκέο ηεο Οδεγίαο 

76/160/ΔΟΚ γηα ηηο παξακέηξνπο νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή  θαη  

θνινβαθηεξηνεηδή θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο . 

 Υαξαθηεξηζκφο EI: εκεία ζηα νπνία ηα Νεξά Κνιχκβεζεο πιεξνχλ θαηά 

95% ηηο Τπνρξεσηηθέο (I) ηηκέο ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ γηα ηηο παξακέηξνπο 

νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή  θαη  θνινβαθηεξηνεηδή θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο. 

 Υαξαθηεξηζκφο A: εκεία ζηα νπνία ηα Νεξά Κνιχκβεζεο πιεξνχλ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 95%  ηηο Τπνρξεσηηθέο (I) ηηκέο ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ 

γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο κε εξγαζηεξηαθά εθηηκνχκελεο (νξπθηέιαηα, 

επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο, θαηλφιεο) θαη ηηο νπηηθά παξαηεξνχκελεο 

παξακέηξνπο (ρξψκα θαη επηπιένληα αληηθείκελα). 

Σα φξηα κε βάζε ηα νπνία εμήρζεζαλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ηα 

εμήο:  

 Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή (Tcol) : 10.000 / 100ml ην ππνρξεσηηθφ(Η)  θαη 

500 /100ml ην επηζπκεηφ (G)  

 Κνινβαθηεξηνεηδή θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο (Fcol)  : 2.000 /100ml ην 

ππνρξεσηηθφ (I) θαη 100 /100ml ην επηζπκεηφ (G). 

 

2.7 Βηνπνηθηιόηεηα  

 

Ζ βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζσ ηεο ηρζπνπαλίδαο 

ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηνπ Τκεηηνχ. χκθσλα κε κειέηε ηεο 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 32 
 

Δηαηξίαο Τπνβξπρίσλ Δξεπλψλ γηα ηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ηνπ αξσληθνχ, ζην 

ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ηεο Γιπθάδαο εληνπίδνληαη ζπφγγνη, αλεκψλεο, αζηεξίεο, 

θξηλνεηδή, ζπεηξνγξάθνη, πξσηνχιεο, δίζπεηξα, θπξίαλζνη θαη αζθίδηα. Αθφκα 

ρηαπφδηα, ζνππηέο, ζθνξπηνί, ζαινχβαξδνη, ιίρλνη , ζηείξα, ιείηζεο, κπαξκπνχληα θαη 

ξνθνί. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11: Σπόγγνη θαη κπαξκπνύληα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ 

Σαξσληθνύ. 

Ο αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ δνπλ ζηνλ αξσληθφ δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί αθφκα, σζηφζν 

είλαη δπλαηφ λα ζπλαληήζεη θαλείο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηδψλ ηνπ Διιεληθνχ 

Βπζνχ. Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ζρήκα, ηελ 

θίλεζε, ηελ δηαηξνθή θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ςαξηψλ. ηελ πεξηνρή ησλ 

αθηψλ ηνπ αξσληθνχ ππάξρεη νκνηνκνξθία πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ 

ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 21°C ην θαινθαίξη κέρξη 11°C ην ρεηκψλα. 

Ο Τκεηηφο είλαη κνλαδηθφο ζε ρισξίδα, κε πεξηζζφηεξα απφ 600 είδε θπηψλ, απφ ηα 

νπνία ηα 40 είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο. Μεξηθά απφ ηα είδε απηά πξνζηαηεχνληαη 

κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (67/81), κε ηε πλζήθε ηεο Βέξλεο θαζψο θαη κε Απνθάζεηο 

ηεο Δ.Δ. Απφ άπνςε βιάζηεζεο δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα :   

A) Οηθνζχζηεκα Υαιέπηνπ Πεχθεο (Pinus halepensis), 

B) Οηθνζχζηεκα Σξαρείαο Πεχθεο (Pinus brutia),   

C) Οηθνζχζηεκα Αείθπιισλ Πιαηχθπιισλ θαη   

D) Υνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. 
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ε πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξζεθε πσο ζην ηκήκα ηνπ Τκεηηνχ πνπ ζπλνξεχεη 

κε ηε Γιπθάδα εληνπίδεηαη ε Υαιέπηνο Πεχθε. 

 

Δηθόλα 12: Φαιέπηνο Πεύθε 

Ζ πεξηνρή ηνπ Τκεηηνχ επίζεο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνηθηινκνξθίαο νηθνηφπσλ, 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μεξνζεξκηθψλ Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ, παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ απφ άπνςε παλίδαο. 

Ζ δσνθνηλφηεηα ηέηνησλ νηθνζπζηεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κηθξή ζρεηηθά 

πνηθηινκνξθία εηδψλ, ηελ επηθξάηεζε εθείλσλ κε κηθξέο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ηελ παξνπζία εηδψλ κε ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ρξφλν 

κε ην ρξφλν έληνλε ππνβάζκηζε απφ αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο, ζην γεληθφηεξν 

πεξηβάιινλ ηνπ Τκεηηνχ. 

Γξαζηεξηφηεηεο φπσο: νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, δηαλνίμεηο 

δξφκσλ, ελαπφζεζε αζηηθψλ απνβιήησλ, ιαηνκεία, ππξθαγηέο, θ.ι.π. ζπλεηέιεζαλ 

θαη ζπληεινχλ ψζηε πνιιά είδε λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηελ πεξηνρή σο ζέζε 

θσιενπνίεζεο εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. Ζ 

πιεζπζκηαθή ηνπο ππθλφηεηα έρεη γηα παξάδεηγκα κεησζεί ζεκαληηθά θαζψο ε 

πεξηνρή ηνπ Τκεηηνχ ζηεξείηαη επαξθνχο αξηζκνχ θπζηθψλ πεγψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε λεξφ.   

ηελ πεξηνρή ηνπ Τκεηηνχ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην 1988 έσο ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ 

100 είδε πηελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πεξηνρή είηε σο κφληκνη θάηνηθνη είηε σο 

επνρηαθνί επηζθέπηεο ζηελ δηάξθεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ηνπο κεηαθηλήζεσλ.  
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Σα είδε αλήθνπλ ζε 29 νηθνγέλεηεο απφ ηηο νπνίεο θπξίαξρε είλαη ε νηθνγέλεηα 

Turdidae φπνπ αληηπξνζσπεχεηαη κε ηα πεξηζζφηεξα είδε (αεδφλη, θειαεδφηζηρια, 

θνθθηλνιαίκεο, θ.η.ι.) θαη αθνινπζνχλ νη νηθνγέλεηεο Muscicarpidae 

(ζακλνηζηξνβάθνο, καπξνλπγνράθηεο, θ.η.ι.), Accipitridae (ζαΐλη, αεηνβαξβαθίλα, 

θ.η.ι.), Fringiilidae (θαξδεξίλα, ζπίλνο, θ.η.ι.), Emberizidae (θξαζνπνχιη, 

βνπλνηζίριαλν,θ.η.ι.). Αληίζηνηρα απφ ηα ζειαζηηθά θαηαγξάθεθαλ 7 είδε ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε 5 νηθνγέλεηεο απφ ηηο νπνίεο ε πνιππιεζέζηεξε είλαη ε Mustelidae 

(αζβφο, αιεπνχ, Νπθίηζα, πεηξνθνχλαβν) θαη αθνινπζνχλ νη νηθνγέλεηεο Muridae 

(αξνπξαίνο), Leporidae (ιαγφο), Erinacidae (ζθαληδφρνηξνο). 
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3 Κνηλσληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

3.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ, απφ ηελ Δ..Τ.Δ. ην 2001, ν πξαγκαηηθφο 

πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ Γιπθάδαο είλαη  80.409 θάηνηθνη. 

Πιεζπζκόο θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ 

ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο 

νκάδεο 

ειηθηψλ 

Ακθνηέξσλ 

ησλ θχισλ 
Άξξελεο Θήιεηο 

 80.409 37.901 42.508 

0-4 4.066 2.070 1.996 

5-9 4.143 2.121 2.022 

10-14 4.456 2.272 2.184 

15-19 5.171 2.613 2.558 

20-24 5.612 2.637 2.975 

25-29 6.111 2.758 3.353 

30-34 6.878 3.196 3.682 

35-39 6.472 3.006 3.466 

40-44 6.650 3.014 3.636 

45-49 6.063 2.783 3.280 

50-54 5.826 2.821 3.005 

55-59 4.402 2.142 2.260 

60-64 4.089 1.958 2.131 

65-69 3.495 1.685 1.810 

70-74 3.009 1.315 1.694 

75-79 1.983 795 1.188 
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80-84 1.143 418 725 

85+ 840 297 543 

Πίλαθαο3:Καηαλνκή πιεζπζκνύ Γιπθάδαο θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη θύιν(ΔΣΥΔ,2001) 

3.2 Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

 

Σν ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην δήκν Γιπθάδαο είλαη 36.068 

θάηνηθνη, δειαδή πεξίπνπ ην 45% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αλαιπηηθά ν 

νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε 

ζην επάγγεικα, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Α1 πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ζηε ζει. 

132.  

πσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα Α1 νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, είλαη: 

1. Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, 

κνηνζπθιεηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο, ζε πνζνζηφ 20%  

2. Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο, ζε πνζνζηφ 11%  

3. Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο, ζε πνζνζηφ 10% 

4. Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε πνζνζηφ 9%  

5. Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, ζε πνζνζηφ 7%  

6. Καηαζθεπέο, ζε πνζνζηφ 5% 

 

3.3 Υξήζεηο Γεο 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη ζην Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ δήκνπ Γιπθάδαο ε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεηαη ζην 

ΦΔΚ474Γ/ 7.8.89. Ζ επηθχξσζή ηνπ έγηλε ην 1992, ζπκθσλά κε ην ΦΔΚ580Γ/ 7.8.92 

φπνπ δηαηππψζεθαλ θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

Δηδηθφηεξα νη θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ΦΔΚ είλαη νη 

αθφινπζεο: 
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 Γεληθήο θαηνηθίαο ζηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο σο θαη ηηο πεξηνρέο ησλ 

επεθηάζεσλ κε επηηξεπφκελεο ρσξνζεηήζεηο δξαζηεξηνηήησλ, κε εμαίξεζε ηα 

μελνδνρεία θαη ηνπο μελψλεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζήκεξα νη ρξήζεηο 

γεληθήο θαηνηθίαο έρνπλ επεθηαζεί θπξίσο επί ηεο νδνχ Γνχλαξε. 

 Σν θέληξν ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο , πνπ απφ ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην Αζελψλ 

έρεη ραξαθηεξηζζεί ζαλ ππεξηνπηθφ θέληξν, νξηνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή πνπ 

έρεη ήδε αλαπηπρζεί κε επέθηαζή ηνπ κέρξη ηελ νδφ Παλδψξαο θαη ηε νδφ 

Κχπξνπ σο θαη κέρξη ηε Λ. Πνζεηδψλνο. Ζ επέθηαζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εθηνλσζεί ε ηάζε αλάπηπμεο θαη λα ρσξνζεηεζνχλ 

δηνηθεηηθέο θαη άιιεο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο επηπέδνπ Γήκνπ. 

 Γεχηεξν αλεπηπγκέλν πνιενδνκηθό θέληξν ζηελ πεξηνρή Καξαράιηνπ. 

 Καζνξηζκφο πνιενδνκηθνύ θέληξνπ. 

 Ακηγνύο θαηνηθίαο, έπεηηα απφ ηξνπνπνίεζε βάζεη ηνπ ΦΔΚ96Γ/ 3.2.94, γηα 

ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ βξίζθνληαη επί ησλ αμφλσλ ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

 

Οη ρξήζεηο γεο πνπ εληνπίδνληαη ζην δήκν Γιπθάδαο εθηφο ησλ παξαπάλσ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ είλαη: 

1. Σν πεξηαζηηθφ πξάζηλν 

2. Σα ηνπηθά θέληξα γεηηνληάο 

3. Οη ρψξνη αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ 

4. Οη ρψξνη εθπαίδεπζεο 

5. Οη ρψξνη πνιηηηζηηθήο ιεηηνπξγίαο θ.α. 

 

ια ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε πνπ ζπλνδεχεη ην ΓΠ ηεο Γιπθάδαο 

(βι. ΥΑΡΣΔ 2 θαη 3). Ο ράξηεο απηφο είλαη θιίκαθαο 1:10000. Οη ρξήζεηο ακηγνχο 

θαηνηθίαο, πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, δελ θαίλνληαη ζην 

ράξηε. Χζηφζν αθνξνχλ θπξίσο ζηε κεηαηξνπή ησλ ρξήζεσλ γεληθήο θαηνηθίαο ζε 

ακηγνχο, ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ πξφζσπα ζε θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο 

φπσο θαηά κήθνο ηεο Λεσθφξνπ Βνπιηαγκέλεο, ελφο ηκήκαηνο ηεο Λεσθφξνπ 

Πνζεηδψλνο, ελφο ηκήκαηνο ηεο νδνχ Αλζέσλ, Γελλεκαηά θ.α.  
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Ξερσξηζηά απφ ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο γεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ παξαιηαθή δψλε ηεο Γιπθάδαο. Οη ρξήζεηο γεο ινηπφλ απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ αθνξά ζηνλ «Καζνξηζκφ δσλψλ 

πξνζηαζίαο, ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε 

ηεο Αηηηθήο απφ ην Φαιεξηθφ ξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κξψπηαο» 

(ΦΔΚ254Γ/04).  

χκθσλα ινηπφλ κε ην ζρεηηθφ ράξηε (βι. ΥΑΡΣΖ 3) πνπ ζπλνδεχεη ην παξαπάλσ 

Γηάηαγκα, ζηελ παξαιία ηεο Γιπθάδαο έρνπλ θαζνξηζηεί νη δψλεο 2β, 3α, 4β, 6γ, 7 

θαη 8  γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη νη δηάθνξεο ρξήζεηο (Βιέπε παξάξηεκα Α 

ζει.137). 

4 Έξγα, Μειέηεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Ζ πιεξνθνξία γηα ηα έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πξνέθπςε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δπέθηαζε Αγσγνχ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Τδάησλ θαη εμσηεξηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ ζε δηάθνξεο νδνχο. 

 Πεδνδξνκήζεηο. 

 Παξεκβάζεηο ζε θεληξηθνχο δξφκνπο κε δελδξνθχηεπζε. 

 Καηαζθεπή ππνδνκήο ζηελ πφιε γηα αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ ξχπσλ, 

γηα εμνκάιπλζε ζεξκνθξαζίαο θαη δηεπθφιπλζε ΑΜΔΑ. 

 Δλίζρπζε θαη αλάδεημε αζηηθνχ πξαζίλνπ ζην δήκν κε δελδξνθπηεχζεηο θαη 

εγθαηαζηάζεηο απηφκαηνπ πνηίζκαηνο. 

 

4.1 Άιια έξγα κε επηδξάζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Σα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ πεξηνρή κειέηεο, θαη ηνπ 

γεηηνληθνχο ηεο δήκνπο, είλαη ε θαηαζθεπή ησλ Νέσλ Απηνθηλεηφδξνκσλ ηεο 

Αηηηθήο πνπ έρεη πξνηείλεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε πξψηε επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2008. 

Οη Νένη Απηνθηλεηφδξνκνη Αηηηθήο ζα πεξηιακβάλνπλ:   
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1) Σε Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ, απφ ηελ λφηηα απφιεμε ηεο Αηηηθήο Οδνχ 

ζηελ Καηεράθε έσο ηελ Λεσθ. Πνζεηδψλνο, κήθνπο 14,5 ρικ. 

2) Σε κεγάιε ήξαγγα Τκεηηνχ, κήθνπο 3,5 ρικ, κε ηηο εθαηέξσζελ πξνζβάζεηο 

ηεο, πνπ ζπλδέεη ηε Νφηηα Πιεπξά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ κε ηα Μεζφγεηα, απφ 

Α/Κ αθέηα κέρξη ηνλ Α/Κ Μεζνγείσλ, κήθνπο 7,5 ρικ. 

3) Σνλ Οδηθφ Άμνλα ζχλδεζεο Μεζνγείσλ – Ραθήλαο, απφ ηνλ Α/Κ Μεζνγείσλ 

(κεηά ηε κεγάιε ήξαγγα Τκεηηνχ) κέρξη ηε Ραθήλα, κήθνπο 17,0 ρικ. κε 

ελδηάκεζν Α/Κ πξνο Αηηηθή Οδφ θαη Αεξνδξφκην. Πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε 

θαη ε ζχλδεζή ηνπο απφ ηε Ραθήλα κέρξη ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ – Λακίαο 

ζηηο Αθίδλεο, κήθνπο άιισλ 25 ρικ. 

4) Σνλ Οδηθφ Άμνλα Μεζνγείσλ – Αγ. Μαξίλαο, απφ ηνλ Α/Κ Μεζνγείσλ κέρξη 

ηελ Αγία Μαξίλα, κήθνπο 11,5 ρικ. 

5) Σελ νινθιήξσζε ηνπ Άμνλα ηαπξνχ – Ραθήλαο, ζε κήθνο άιισλ 2,9 ρικ. 

κέρξη ηνλ Α/Κ πάησλ, (επί ηνπ άμνλα Α/Κ Μεζνγείσλ Ραθήλαο) 

6) Σελ αλαθαηαζθεπή θαη ππνγεηνπνίεζε ηεο Λεσθ. Πνζεηδψλνο, κήθνπο 1,4 

ρικ. 

 

Έλα κεγάιν ηκήκα ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζα δηέξρεηαη απφ ηνλ Τκεηηφ, ππέξγεηα ή 

ππφγεηα ελψ ηα ππφινηπα ηκήκαηά ηνπ ζα δηέξρνληαη απφ πιήξσο δνκεκέλεο πεξηνρέο 

(Βχξσλαο, Ζιηνχπνιε, Αξγπξνχπνιε, Άιηκνο θαη Διιεληθφ). Καηά ζπλέπεηα ην έξγν 

απηφ ρξήδεη ιεπηνκεξνχο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο απηνχ θαη θπξίσο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ Τκεηηνχ. Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε 

είλαη: 

1) Ο ζνβαξόο θίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηνπ Τκεηηνύ θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε δηέιεπζε ηνπ δξφκνπ ζηνπο πξφπνδεο θαη ππφγεηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Ο Τκεηηφο απνηειεί αλακθηζβήηεηε πεγή πξαζίλνπ κε 

πνιιαπιά νθέιε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ παξάπιεπξσλ δήκσλ αιιά θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί. 

2) Ζ θπθινθνξηαθή επηβάξπλζε ηεο θάζε πόιεο (ερνξχπαλζε, αχμεζε 

ζπγθέληξσζεο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θιπ) θαη ε αιινίσζε ηνπ αζηηθνχ 
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πεξηβάιινληνο απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο απηνθηλήησλ θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ειεχζεξσλ ρψξσλ. 

 

ζν αθνξά ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ην ηκήκα ησλ δξφκσλ πνπ ζα δηέξρεηαη απφ ηε 

Γιπθάδα είλαη ν αληζφπεδνο θφκβνο εηζφδνπ ζην χςνο ηεο δηαθιάδσζεο ηεο 

Λεσθφξνπ Κχπξνπ πξνο Γνχλαξε θαη Γελλεκαηά. Πξφθεηηαη γηα ην φξην ησλ δήκσλ 

Αξγπξνχπνιεο, Διιεληθνχ θαη Γιπθάδαο θαη θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 11 πνπ 

απνηειεί απφζπαζκα ηεο νξηδνληηνγξαθίαο πνπ δεκνζίεπζε ην ΤΠΔΥΧΓΔ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ο θφκβνο απηφο πξνβιέπεηαη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην 

δεκφζην πάξθν πνπ βξίζθεηαη εθεί θαη πνπ απνηειεί πλεχκνλα πξαζίλνπ γηα ηελ 

πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο.  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη επηπηψζεηο 

ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη θαηαζηξνθέο πνπ πξφθεηηαη λα 

πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηεο πινπνίεζήο ηνπ, κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηεο αλ δελ 

πξνεγεζεί ηνπιάρηζηνλ πνιχπιεπξε επηζηεκνληθή πξνκειέηε ηνπ κε θχξην άμνλα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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Δηθόλα 13: Τκήκα ησλ Νέσλ Απηνθηλεηόδξνκσλ πνπ ζα δηέξρεηαη από ην όξην ησλ 

Γήκσλ Γιπθάδαο, Αξγπξνύπνιεο θαη Διιεληθνύ 

4.2 Πξνβιήκαηα πεξηνρήο κειέηεο 

 

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε Γιπθάδα αθνξνχλ ηα 

παξαθάησ: 

1. Δληνπίδεηαη απζαίξεηε δφκεζε ζε δαζηθέο (Β δψλε Πξνζηαζίαο ηνπ Τκεηηνχ) 

θαη δεκφζηεο πεξηνρέο. Ζ έθηαζε πνπ έρεη απνκείλεη αδφκεηε ζην ηκήκα απηφ ηνπ 

βνπλνχ ζπξξηθλψλεηαη ζπλερψο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ην βνπλφ, πνπ 

απνηειεί πλεχκνλα πξαζίλνπ, ζα πξέπεη λα θεξπρζεί εζληθφο δξπκφο θαη λα 

ζηακαηήζεη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε. 

2. Σα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιν ηκήκα ηνπ Τκεηηνχ θαίγεηαη απφ ηηο ππξθαγηέο ησλ 

θαινθαηξηλψλ κελψλ. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα ιεθζνχλ κέηξα ζπλερνχο 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαδάζσζεο ησλ ήδε θακέλσλ εθηάζεσλ.   

3. ηελ παξαιία παξαηεξείηαη ζπλερήο ππνβάζκηζε ηνπ αηζζεηηθνχ ηνπίνπ. Ο 

δεκφζηνο ειεχζεξνο ρψξνο κεηψλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηδησηηθέο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηεθδηθνχλ ηκήκαηα ηεο παξαιίαο, ζπλήζσο παξάλνκα.  

Ανιςόπεδοσ κόμβοσ 
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4.  ην ηνπηθφ εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο, παξαηεξείηαη θαζεκεξηλά έληνλνο 

θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηηο ψξεο αηρκήο. Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο δελ επαξθνχλ θαη 

ζπρλά παξαηεξείηαη ε παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε δεκφζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, κε 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηνίθνπο.   

5. Παξαηεξείηαη αθφκα έιιεηςε ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, θαζψο ε 

έθηαζή ηνπ ζπλερψο κεηψλεηαη θαη ζηε ζέζε ηνπ ρηίδνληαη πνιπθαηνηθίεο. 

6. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνυπαξρφλησλ θπζηθψλ ξεκάησλ έρεη κπαδσζεί, γεγνλφο 

πνπ απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα πιεκκχξσλ. 

7. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ κειινληηθψλ έξγσλ ζηηο γχξσ πεξηνρέο (λένη 

απηνθηλεηφδξνκνη Τκεηηνχ) ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ ζνβαξέο γηα ηε Γιπθάδα.   

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο 4α – 4δ επηπηψζεσλ ζηνπο νπνίνπο 

επηιέρζεθαλ νη ηέζζεξηο βαζηθέο θπζηθέο κεηαβιεηέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ρξήζεηο-δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο γηα θάζε κεηαβιεηή. 

 

 

 

Πίλαθεο επηπηώζεσλ 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ 

Αζηηθέο Υξήζεηο - Γξαζηεξηφηεηεο 
Αζηηθέο κεηαθηλήζεηο(εθπνκπέο 

θαπζαεξίσλ απφ κεραλνθίλεηα νρήκαηα) 

Δπηπηψζεηο  

Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

Έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

Δπηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο 

Δπηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο 

Μείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

Πίλαθαο 4α : «Δπηπηώζεηο ζηελ Αηκόζθαηξα» 
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ΤΓΑΣΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

Αζηηθέο Υξήζεηο - Γξαζηεξηφηεηεο 

Όδξεπζε 

Άξδεπζε  

Αλαςπρή 

Αθηνπιντθή δξαζηεξηφηεηα 

Αζηηθά ιχκαηα απφ παξαζαιάζζηα 

θέληξα δηαζθέδαζεο 

Δ
π
ηπ

ηψ
ζ

εη
ο 

Τδξνθφξνο Οξίδνληαο 

 
Θαιάζζην Πεξηβάιινλ 

Δμάληιεζε πδξνθφξνπ νξίδνληα Θαιάζζηα ξχπαλζε 

Ρχπαλζε πδξνθφξνπ νξίδνληα 
Μείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ 

θνιπκβήζεσο 

Μείσζε πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ Αιινηψζεηο αλάγιπθνπ απφ έληνλε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, αλνηθνδφκεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ζηηο παξάθηηεο δψλεο Ξεξαζία 

Πίλαθαο 4β : «Δπηπηώζεηο ζηνπο Υδάηηλνπο Πόξνπο» 

 

ΔΓΑΦΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ – ΓΔΩΛΟΓΗΑ - ΑΝΑΓΛΤΦΟ 

Αζηηθέο ρξήζεηο - Γξαζηεξηφηεηεο 

Δπέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο 

Απφζεζε/ηαθή απνξξηκκάησλ 

Δπηπηψζεηο 

Απψιεηα θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη 

γεσξγηθψλ εθηάζεσλ 

Αιινηψζεηο αλάγιπθνπ 

Μείσζε πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο 

εδαθψλ 

Μείσζε επζηάζεηαο πξαλψλ 

Αιινηψζεηο ζηα γεσινγηθά – ηεθηνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
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Γηάβξσζε 

μπλζε 

Ρχπαλζε, κφιπλζε 

Πίλαθαο 4γ : «Δπηπηώζεηο ζηνπο Δδαθηθόπο Πόξνπο, ηε Γεσινγία & ην Αλάθιπθν» 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Αζηηθέο ρξήζεηο - Γξαζηεξηφηεηεο 
Λεηηνπξγία αζηηθψλ ππνδνκψλ 

Λεηηνπξγία κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

Δπηπηψζεηο 

Τπεξθαηαλάισζε ελέξγεηαο 

Ρχπαλζε 

Μείσζε ησλ απνζεκάησλ ελέξγεηαο 

Έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

Πίλαθαο4δ: «Δπηπηώζεηο ζηελ Δλέξγεηα» 

5 Βηώζηκε Αλάπηπμε 

5.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε – παξνπζίαζε ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

 

ε πξνεγνχκελε αλαθνξά αλαθέξζεθε φηη ε ζπλερψο απμαλφκελε αλεζπρία γηα ην 

πεξηβάιινλ, ε έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο θαη ε ζπλερψο 

απμαλφκελε εκθάληζε ηεο αιιαγήο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπδήηεζεο ζε παγθφζκηα επηζηεκνληθφ επίπεδν 

κε ζέκα ηε  “Βηψζηκε Αλάπηπμε” (Sustainable development). Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έδεημαλ φηη ην ππάξρσλ πξφηππν αλάπηπμε δελ ήηαλ “βηψζηκν”. Με άιια ιφγηα ν 

άλζξσπνο δεη θαη θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν απφ φηη παξάγεη θαη απφ φηη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ν πιαλήηεο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ  απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ ή/θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ αιηεία. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πξνθαινχλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηνλ πιαλήηε θαη ηνπ πξνζζέηνπλ έλα επηπιένλ θνξηίν γηα λα αληαπνθξηζεί. 
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Ζ ζπλερψο απμαλφκελε πίεζε ζηηο θπζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ πιαλήηε φπσο ην λεξφ, ην 

έδαθνο θαη ν αέξαο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί επ` αφξηζηνλ. Δηδηθφηεξα κε ηνλ 

παγθφζκην πιεζπζκφ λα απμάλεηαη θαη κε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο επίζεο λα 

απμάλνληαη αθνχ πιένλ πεξηζζφηεξν απφ έλα δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ κε 

ιηγφηεξν απφ έλα δνιάξην ηελ εκέξα. Ο αξρηθφο θαη πην ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη λα επηηξαπεί ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα  λα ηθαλνπνηεί  ηηο πξψηεο αλάγθεο ηνπο θαη λα απνιακβάλεη κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ρσξίο ζπκβηβαζκφ ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ κειινληηθψλ 

γεληψλ. 

Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη έλα ζχλζεην ζχζηεκα ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζε έλα 

άιιν  ζχλζεην ζχζηεκα, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία αιιεινεμαξηψληαη γηα λα 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ κεηαμχ ηνπο.  Σν θάζε έλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα 

απνηεινχληαη απφ πνιιά κηθξφηεξα ζπζηήκαηα θαη κεηαμχ ηνπο είλαη αλεπηπγκέλεο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο. Έλα ζχζηεκα φηαλ ιέγεηαη φηη πξέπεη λα είλαη βηψζηκν 

κεηαθξάδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί βηψζηκα. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο φισλ απηψλ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πξέπεη ην θάζε ζχζηεκα λα κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Σν θάζε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζεηαη θαη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη απηήλ ηελ αλάπηπμε ε νπνία παξάιιεια 

πξέπεη λα είλαη βηψζηκε.  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη “πψο νξίδεηαη ε βηψζηκε αλάπηπμε;”. Μία απφ ηηο 

ζπλεζέζηεξεο απφςεηο ηνλίδεη  ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο  

βηψζηκεο αλάπηπμεο σο  “νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο 

ζεκεξηλήο γεληάο ρσξίο ζπκβηβαζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ κειινληηθψλ γεληψλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.(World Commission on Environment and 

Development (WCED),1987).  Δπηπιένλ άιινη ππνζηεξίδνπλ κηα επξχηεξε άπνςε κε 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο σο “είδνο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

ηξέθεη θαη δηαησλίδεη ηελ ηζηνξηθή εθπιήξσζε νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο ηεο δσήο 

ζηε γε. (J. R. Engel, 1990). 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε φπσο θάλεθε κέρξη ηψξα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Έλαο απφ απηνχο πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα είλαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. 

Χζηφζν έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 46 
 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ε θνηλσληθή ηζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, 

ζα ήηαλ πνιχ πην εχθνιν λα επηηεπρζεί κία βηψζηκε αλάπηπμε γηα κηα κηθξή 

θνηλφηεηα αλζξψπσλ νη νπνίνη ζα επεκεξνχζαλ ζε βάξνο κηαο πνιππιεζέζηεξεο 

θνηλσληθήο νκάδαο ε νπνία δελ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα γηα κηα πνηνηηθά απνδεθηή 

δηαβίσζε. Απηφ ζα ήηαλ καθξνπξφζεζκα θνηλσληθά κε απνδεθηφ θαη 

καθξνπξφζεζκα ζα δεκηνπξγνχζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο έρεη πεξηβαιινληηθέο, πιηθέο, νηθνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

λνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ 

πξνζνρή. Απηή ε εμάξηεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο απφ ηφζνπο παξάγνληεο 

δεκηνπξγεί πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη θαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο 

ζρεδίνπ βηψζηκεο αλάπηπμεο κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Απηφ θαίλεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα 1. 

 

 

Σρήκα 1: Πεξηνξηζκόο αλάπηπμεο από δηάθνξνπο παξάγνληεο.( Hartmut Bossel, 1999)  

Απηνί νη πεξηνξηζκνί αθήλνπλ κφλν έλα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο. 

Ζ Βηψζηκε Αλάπηπμε είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα. Οη θνηλσλίεο θαη ηα πεξηβάιινληά 

ηνπο αιιάδνπλ, νη ηερλνινγίεο θαη νη πνιηηηζκνί αιιάδνπλ, νη ηηκέο θαη νη θηινδνμίεο 
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αιιάδνπλ, θαη κηα βηψζηκε θνηλσλία πξέπεη λα κπνξεί λα επηηξέςεη θαη λα ζηεξίμεη 

κηα ηέηνηα αιιαγή, δειαδή, απηφ πνπ πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη είλαη ε 

ζπλερήο, βηψζηκε θαη ζπκπαγήο αλάπηπμε. Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο πξνζαξκνγήο 

σο απνηέιεζκα ηεο επηινγήο απφ έλα επξχ θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί. Αθφκα θη αλ νη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηελ νδεγνχλ είλαη γλσζηνί, ε πνξεία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

παξακέλεη σο έλα  απξφβιεπην απνηέιεζκα κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ κνξθή 

κηαο βηψζηκεο θνηλσλίαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαξθή αιιαγή πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

βηψζηκε, δελ κπνξεί νχηε λα πξνγξακκαηηζηεί νχηε λα πξνβιεθζεί ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

Σα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ σζηφζν 

κέζα απφ κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο εμειηζζφκελεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα παίξλνληαη κέηξα γηα ηε 

ζπκκφξθσζε απφ ηελ χπαξμε ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο. Γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ λα παξέρεη ηε ζσζηή θαη επίθαηξε 

πιεξνθνξία. Παξά ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 

θαζνξηζηνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο θαη 

νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ μερσξηζηά θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ.  Ζ γλψζε ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, δίλεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο 

ζρεδηαζηέο θαη ζηελ πνιηηεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλεο γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ “επηινγή ησλ δεηθηψλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο” (Hartmut Bossel,1999). 

 Οη δείθηεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο απαηηνχληαη γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα επίπεδα απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο: ρσξηφ, 

θσκφπνιε, πφιε, λνκφο, θξάηνο, πεξηνρή, έζλνο, ήπεηξνο θαη θφζκνο. 

 Απηνί νη δείθηεο πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πνιχ ζεκαληηθέο αλεζπρίεο 

ηεο θνηλσλίαο: Μηα εηδηθή ζπιινγή ησλ δεηθηψλ πνπ θαίλνληαη αθξηβψο 

ζρεηηθνί δελ είλαη επαξθήο. Μηα ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 
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 Ο αξηζκφο δεηθηψλ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο, αιιά φρη 

κηθξφηεξνο απφ ηνπο απνιχησο απαξαίηεηνπο. Γειαδή ην ζχλνιν δεηθηψλ 

πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθφ θαη ζπκπαγέο, θαιχπηνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πηπρέο. 

 Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ελφο ζπλφινπ δεηθηψλ πξέπεη λα είλαη ζπκκεηνρηθή 

γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ νξακάησλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο πεξηνρήο γηα ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη. 

 Οη δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνη, αλαπαξαγψγηκνη, ζαθείο, 

θαηαλνεηνί θαη πξαθηηθνί. Πξέπεη λα απεηθνλίζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο 

απφςεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Απφ ηελ πξψηε εμέηαζε ζε απηνχο ηνπο δείθηεο, πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα 

ζπλαρζεί ε βησζηκφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ησλ ηξερνπζψλ 

εμειίμεσλ, θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο πνξείεο αλάπηπμεο. 

 Απαηηείηαη έλα πιαίζην, κηα δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εχξεζε ελφο 

επαξθνχο ζπλφινπ δεηθηψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

5.2 Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη 

αιφγηζηεο ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο αγαζψλ έρεη αξρίζεη κία ζπδήηεζε ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

Με πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, 

εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κία ζεηξά απφ 

δηαζθέςεηο γηα ηελ θαηάξηηζε εξγαιείσλ αληηκεηψπηζεο θαη ζηφρσλ επίηεπμεο. Οη πην 

ζεκαληηθέο δηαζθέςεηο είλαη νη εμήο: 

 ηνθρφικε, 1972 

 Ρίν,1992 

 Κηφην,1997 

 Γηνράλεζκπνπξγθ,2002 

 Μπαιί,2007 

 

Ζ αξρή έγηλε κε ηελ δηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο ην 1972 φπνπ ππνγξακκίζηεθε ε 

ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έγηλε πξνζπάζεηα α) γηα ηελ αθχπληζε ηεο δηεζλήο 
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θνηλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, β) γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ,  γ) 

αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο γηα ηελ δεκηνπξγίαο ελφο παγθφζκηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ην πεξηβάιινλ.  

εκαληηθφο θαξπφο απηήο ηεο πξψηεο δηάζθεςεο ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ (UNEP). Σν ηειεπηαίν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ UNESCO δεκηνχξγεζαλ ην δηεζλέο πξφγξακκα γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Έηζη ηα επφκελα ρξφληα νη παξαπάλσ αξκφδηνη θνξείο 

πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ δηαζθέςεηο κε θχξην αληηθείκελν ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο θαη νξηνζέηεζεο ελλνηνινγηθά θαη 

κεζνδνινγηθά ηνπ πιαηζίνπ ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο δηαζθέςεηο είλαη: 

 πλέδξην Aix-en-provence,1972 

 Υάξηα Βειηγξαδίνπ,1975 

 Γηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε Σπθιίδαο,1977 

 Γηεζλέο ζπλέδξην ηεο Μφζραο,1987 

 

Ζ επφκελε ζεκαληηθή δηάζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ηεο Βξαδηιίαο ην 1992 

κε  ηίηιν “Γηάζθεςε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε”.  ηε δηάζθεςε απηή 

ζπλδέζεθε ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ελψ ν φξνο βηψζηκε αλάπηπμε ηνπνζεηείηαη σο βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα παίξλνληαη ζην κέιινλ. ηα πιαίζηα ηεο 

δηάζθεςεο απηήο ηέζεθαλ ζηφρνη νη νπνίνη ζα έπξεπε λα πινπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Οη 

ζηφρνη απηνί επηθεληξψλνληαλ ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ πιαλήηε ζην κέιινλ. Ζ ζχκβαζε πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ ζχλνδν απηή άξρηζε λα πηνζεηείηαη απφ ηα δηάθνξα θξάηε ηα 

νπνία πήξαλ κέξνο ζηελ ζχλνδν. Ζ ζχκβαζε δελ έζεηε θάπνηεο λνκηθέο ή 

δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ρψξεο πνπ ηελ πηνζεηνχζαλ.   

Σν 1997 πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κηφην ηεο Ηαπσλίαο ίζσο ε πην ζεκαληηθή ζχλνδν 

θαζψο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφηνπ ην νπνίν 

είλαη ην κνλαδηθφ δηεζλέο λνκνζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σα θξάηε ηα νπνίo πηνζέηεζαλ ην πξσηφθνιιν απηφ είλαη 

ππνρξεσκέλα λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ αεξηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζην θαηλφκελν 
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ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5,2% ζε ζρέζε κε  ηα επίπεδα ηνπ 1990 κέζα ζην ρξνληθφ  

δηάζηεκα 2008-2012. Γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ θαζνξίζηεθαλ ζηφρνη σο 

πξνο ηηο εθπνκπέο. 

Σν πξσηφθνιιν ηειηθά ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005 φηαλ θαη έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ 

Ρσζία θαζψο θαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Χζηφζν νη ΖΠΑ αξλνχληαη λα ην πηνζεηήζνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη ν πιένλ ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηνπ πξσηφθνιινπ ην νπνίν θαη έρεη 

ελζσκαηψζεη ζηε θνηλνηηθή λνκνζεζία.  

Σν 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ε δηάζθεςε 

γηα ηελ “Βηψζηκε Αλάπηπμε”. Ζ δηάζθεςε απηή ζα απνηεινχζε ηε ζπλέρεηα ηεο 

δηάζθεςεο ηνπ Ρίνπ. Παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζθεςεο απηήο ήηαλ 

ρεηξφηεξα θαη απφ ηηο πην απαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο θαζψο δελ ππήξμε θάπνηα 

πξφνδνο ζην ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Χζηφζν ηα ειάρηζηα ζεηηθά ηεο δηάζθεςεο πνπ αθνξνχλ ην ηνκέα ηνπ 

λεξνχ θαη ηεο αιηείαο δελ κπνξνχλ λα αληηπαξαηεζνχλ ζηηο ρακέλεο επθαηξίεο ή ζηα 

βήκαηα πξνο ηα πίζσ πνπ έγηλαλ ζε άιινπο ηνκείο.  

Ζ επφκελε δηάζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μπαιί ην 2007 φπνπ νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο άξρηζαλ ήδε λα γίλνληαη εκθαλήο ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Παξφηη νη πξνζδνθίεο 

ήηαλ κεγάιεο ε ζπγθεθξηκέλε δηάζθεςε δελ θαηάθεξε λα εμάγεη θάπνην νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα θαζψο ζην ηειηθφ θείκελν δελ ηέζεθαλ ζαθή φξηα κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ κέρξη ην 2040 γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δήηεζε 

ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απφ 20% ζε 40% κέρξη ην 2040 

γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ ΖΠΑ, 

ηεο Ηαπσλίαο ηνπ Καλαδά θαη άιισλ ρσξψλ. Μέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή 

δηαθαίλνληαλ ε κε θαηάξηηζε θάπνηνπ θεηκέλνπ απφ ηηο εξγαζίεο ηηο δηάζθεςεο. 

Παξφια απηά ην θείκελν πνπ ζπληάρζεθε δελ είλαη ειπηδνθφξν.  

 

5.3 Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε 

 

ζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αθνξνχλ ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε ζην ζχλνιν ηεο. 

Χζηφζν φπσο έγηλε θαλεξφ ππάξρνπλ δηάθνξνη ηνκείο νη νπνίνη εμεηάδνληαη 
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μερσξηζηά, φπσο δειαδή ην πξφηππν ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο εθαξκφδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηνκείο. Ο ηνκέαο ν νπνίνο εμεηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία 

είλαη ην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ. Ζ εθαξκνγή ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε.  

Ζ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθνπνίεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιν ηνλ 

πιαλήηε νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο αλάγθεο εμέηαζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμεο ηνπο θαη ζπληήξεζεο ηνπο. 

Δπηπιένλ ε παξαθνινχζεζε απηή ζηνρεχεη θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Ζ κνξθή ηεο 

ζχγρξνλεο πφιεο έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δθηφο απφ ηελ 

ππέξ-ζπζζψξεπζε θαηνίθσλ ζηα αζηηθά θέληξα έρνπλ αιιάμεη θαηά πνιχ θαη νη 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ φπσο θαη ηα πξφηππα θαηαλάισζεο απηψλ. Σα ζχγρξνλα 

αζηηθά θέληξα πξέπεη λα είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο εμειίμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε απηνχο ηνπο 

ρψξνπο. Απφ φια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε βησζηκφηεηα ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαζψο ην κέγεζνο ηνπο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε βησζηκφηεηα 

ζην ζχλνιν ηνπ πιαλήηε.  

“Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλα πιαίζην Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηξεηο ηνκείο νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνη ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. Οη ηνκείο απηνί είλαη: 

 Οηθνλνκία - ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα εμππεξεηεί ην θνηλφ 

θαιφ, λα είλαη απηνηξνθνδνηνχκελε, θαη λα εληζρχεη ηα ηνπηθά πξνηεξήκαηα 

θαη ηελ απηάξθεηα. 

 Οηθνινγία - ν άλζξσπνο είλαη κέξνο ηεο θχζεο, ε θχζε έρεη ηα φξηα, θαη νη 

θνηλφηεηεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ νηθνδφκεζε ησλ 

θπζηθψλ πξνηεξεκάησλ, 

 Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε - ε επθαηξία γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα νθέιε, θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ κηαο θνηλσλία.”
1
 

Γηα θάζε κία απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γεληθέο αξρέο αλάπηπμεο 

ηνπο. Οη γεληθέο απηέο αξρέο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α ζηνπο πίλαθεο Α2 θαη 

Α3 ζηε ζειίδα 135 θαη 136 αληίζηνηρα. 

                                                             
1 http://www.rec.org/REC/Programs/Sustainablecities/What.html 
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5.4 Ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηηο θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

 

Απφ ηηο δηάθνξεο δηεζλείο δηαζθέςεηο έρνπλ πξνθχςεη ζηφρνη, πνιηηηθέο θαη λφκνη νη 

νπνίνη εθαξκφδνληαη απφ ηα θξάηε. ζν αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πηνζεηεζεί ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη έρεη ελζσκαησζεί ζηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ηεο. Χο βαζηθνί ππιψλεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο έρνπλ ζεζπηζηεί νη 

έλλνηεο ηεο “Βηψζηκεο Αλάπηπμεο” θαη ηεο “Αεηθνξείαο”. Ζ “Βηψζηκε Αλάπηπμε” 

αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ελψ κε ηνλ φξν “Αεηθνξεία” λνείηαη ε  

θαηαλάισζε ηέηνηαο πνζφηεηαο αγαζψλ ε νπνία λα είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο αιιά λα πξνβιέπεη θαη ηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ πφξσλ γηα 

ηηο κειινληηθέο γεληέο.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ δηαζθέςεσλ έρεη δεκηνπξγεζεί ε θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία πξνζπαζεί λα πξνζηαηέςεη ην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ κέζα απφ πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Με βάζε απηή ηε θνηλνηηθή λνκνζεζία πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ε εζληθή 

λνκνζεζία ηεο Διιάδνο. Οη δχν απηέο λνκνζεζίεο ζε πεξηιακβάλνπλ λφκνπο γηα ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην ζχλνιν ηνπ, πνπ απνηειεί ην ζέκα κειέηεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο, αιιά θαη γηα θάζε ζεκαηηθή θαηεγνξία πνπ ην απαξηίδεη μερσξηζηά. Γηα 

παξάδεηγκα κεξηθέο ηέηνηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο είλαη ε αηκφζθαηξα, ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, ην έδαθνο θ.α. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

επηιέρζεθαλ αξρηθά νξηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεηθηψλ. Απφ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα έγηλε επηινγή 

νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη ππνκεηαβιεηψλ. 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο  είλαη νη εμήο: 

 Όδαηα 

 Αηκφζθαηξα 

 Θφξπβνο 

 Απφβιεηα 

 Δλέξγεηα 
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 Πξάζηλν 

 

Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο αλαθέξεηαη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ε 

εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θαη παξαηίζεηαη ζην παξάζηεκα Β ζηελ ζει. 139. 

 

 

 

 

 

6 Γείθηεο 

6.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο  

Με κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηνλ θφζκν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

ζρέζεηο θαη ζπζηήκαηα παξακέηξσλ ηα νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απνθαιείηαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  Απηά ηα ζπζηήκαηα παξακέηξσλ θαη νη ζρέζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ είλαη πξνθαλείο θαη ε θαηαλφεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ θφζκνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ 

θαη ιεηηνπξγηψλ. Απηή ε θαηαλφεζε απαηηεί ηε ζπλάζξνηζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα κηα πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο “θφζκνο”. 

Έλα απφ ηα ζπζηήκαηα αλάιπζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κφιηο πεξηγξάθηεθε είλαη νη 

πεξηβαιινληηθνί δείθηεο. Φπζηθά δελ απνηεινχλ ην κνλαδηθφ εξγαιείν αλάιπζεο 

αιιά ε εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηελ δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ.  Μέζα απφ 

ηνπο δείθηεο γίλνληαη  πην εχθνια θαηαλνεηά ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

θφζκν θαη  δηεπθνιχλνπλ ζηελ θαηάιιειε απφθξηζε. Οη δείθηεο δηεπθνιχλνπλ ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ κέζα ζε έλα ζχλζεην θφζκν.  

”Οη δείθηεο είλαη ε ζχλδεζε ηεο κειέηεο κε ην ζχζηεκα “θφζκνο”.  πκππθλψλνπλ 

ηελ ηεξάζηηα πνιππινθφηεηά ηνπ ζε έλα εχρξεζην πνζφ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ζε έλα κηθξφ ππνζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ελεκεξψλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη πνπ 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 54 
 

θαηεπζχλνπλ ηηο ελέξγεηέο. Έηζη δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ.  

Τπάξρνπλ δχν επδηάθξηηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο δείθηεο. Κάζε 

δείθηεο πξέπεη: 

1. Να παξέρεη δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

ηνπο πεξηβάιινληνο πνπ εμεηάδεηαη θαη πιεξνθνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2. Να παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ εμεηαδφκελνπ 

πεξηβάιινληνο  ζηελ απφδνζε άιισλ πεξηβαιιφλησλ πνπ εμαξηψληαη απφ 

απηφ.  

Γειαδή, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη δείθηεο πνπ επηιέγνληαη πξνο 

εμέηαζε θαη  παξαθνινχζεζε ελφο πεξηβάιινληνο πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ απηφ θαζεαπηφ φζν θαη γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. ε έλα ζχλζεην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα απηή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία. Γειαδή, ηα ζπζηήκαηα εμαξηψληαη απφ 

άιια ζπζηήκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ έλα άιιν ζχλνιν ζπζηεκάησλ θαη νχησ 

θαζεμήο. “(Hartmut Bossel,1999) 

Απηή ε ζρέζε θαίλεηαη ζην ζρήκα 2. 
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Σρήκα 2: Σρέζεηο εμάξηεζεο ζπζηεκάησλ από ππνζπζηήκαηα. Σηα ζπζηήκαηα πνπ 

εμαξηώληαη από ηα ππνζπζηήκαηα, ε βησζηκόηεηα έρεη δύν ρσξηζηέο πηπρέο:(1) 

βησζηκόηεηα ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαη (2) ε ζπκβνιή ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζηελ απόδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηό είλαη κηα επαλαιακβαλόκελε ζρέζε: ηα ππνζπζηήκαηα κπνξνύλ 

λα εμαξηεζνύλ από ηα ππν--ππνζπζηήκαηα, θαη νύησ θαζεμήο (Hartmut Bossel, 

1999,ζει.11) 

Ο Hartmut Bossel παξαθξάδνληαο ηνλ Albert Einstein γξάθεη “  ηα ζχλνια δεηθηψλ 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξα, αιιά φρη ηα απινχζηεξα. Ζ απινχζηεξε 

ιχζε ζα ήηαλ λα ππάξρεη κία εληαία ιχζε. Θα ιεηηνπξγνχζε φκσο απηφ;”( Indicators 

for Sustainable Development, ζει. 11). Ζ επηινγή ελφο εληαίνπ δείθηε δελ ζα είρε ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Απηφ ηζρχεη γηαηί έλαο δείθηεο δελ κπνξεί  λα πεξηγξάςεη 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ δελ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ην 

ζχλνιν ησλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα πξαγκαηηθφ 

πνιχπινθν ζχζηεκα. Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ δείθηε εγθαηαιείπεηαη 

θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα επηινγήο ελφο ζπλφινπ δεηθηψλ νη νπνίνη ζα είλαη ηθαλνί λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο αιιά ηαπηφρξνλα λα έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηεο απιφηεηαο.  

Καη` απηφλ ηνλ ηξφπν νη νπζηαζηηθνί δείθηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δελ είλαη 

πάληνηε πξνθαλείο. Ζ εθκάζεζε λα αληηκεησπίδεηαη έλα πνιπζχλζεην ζχζηεκα 

πξνσζεί ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ δεηθηψλ  θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθνπλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί πιήζνο δεηθηψλ ζε επηζηεκνληθφ 

επίπεδν ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ. Δίλαη θαλεξφ φηη θάζε δείθηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ. Γελ έρεη δεκηνπξγεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ. πλήζσο 

κέζα απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηηο πξνθαλείο ζρέζεηο 

πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο δείθηεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπ κειεηεηή γίλεηαη ε θαηάιιειε επηινγή ησλ δεηθηψλ. Χζηφζν ζπλήζσο γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ ζέηνληαη θάπνηα θξηηήξηα.   

6.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ 
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Ζ απμαλφκελε αλεζπρία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία πην αμηφπηζησλ θαη εθηελψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ζε πνιιά θξάηε ππνπξγείνπ πεξηβάιινληνο θαζψο 

θαη ε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε 

δηεζλήο νξγαλψζεηο φπσο ηα ελσκέλα έζλε. Σα πξνγξάκκαηα απηά είραλ ζαλ ζθνπφ 

ηελ παξνρή, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε επηζηεκνληθά βαζηζκέλεο πεξηβαιινληηθήο 

πιεξνθνξίαο. Ζ δεκηνπξγία φισλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ παξνρή ελφο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ, νδήγεζε ζηε αδπλακία εχθνιεο εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο απηνχ ηνπ 

φγθνπ πιεξνθνξίαο ηφζν απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο φζν θαη απφ ηνλ θνηλφ. Γηα λα 

ππάξμεη απινπνίεζε ηεο θαηλνχξηαο πιεξνθνξίαο θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο πξψηε ε Καλαδηθή θπβέξλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ `80 άξρηζε λα αλαπηχζζεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο. Σν ίδην εγρείξεκα 

εθήξκνζε θαη ε Οιιαλδηθή θπβέξλεζε ην 1987. Σν 1989 ζε κία νηθνλνκηθή ζχλνδν 

θνξπθήο ησλ G-7 δεηήζεθε ,απφ απηά ηα εθηά νηθνλνκηθά ηζρπξά θξάηε, απφ ηνλ 

ΟΑΑ ε αλάπηπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Σελ πξσηνπνξηαθή πξνζπάζεηα 

ηεο Καλαδηθήο θαη ηεο Οιιαλδηθήο θπβέξλεζεο αθνινχζεζε ε παξφκνηα πξνζπάζεηα 

ηνπ ΟΑΑ. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `80 ην Παγθφζκην Ίδξπκα Φπζηθψλ Πφξσλ (WRI) άξρηζε 

λα αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Σν 

1991 κεηά απφ κειέηε ηνπ ηλζηηηνχηνπ δηαπηζηψζεθε φηη κφλν δψδεθα νξγαλψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη εθάξκνδαλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ή δείθηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. Σν 1992 δηνξγάλσζε  έλα ζπλέδξην γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πξνζέγγηζε. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλεδξίνπ ήηαλ  ε δηαπίζησζε  φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ πξφσξε 

ε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ελλνηψλ θαη φξσλ αιιά επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα 

θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη πεηξακαηηζκφ.  

Σν 1992 ζηε δηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έιαβε κέξνο ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν 

εμαηηίαο ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε πάξζεθε κία πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ. Ζ ηειηθή δηαθήξπμε ηνπ Ρίνπ ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ηεο 
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ηθαλήο ππνζηήξημεο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξφιεςεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  

πεξηβάιινληνο. Σν ηειηθφ θείκελν κε ηελ νλνκαζία Αηδέληα 21 απαίηεζε ηελ 

αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. 

Σν 1993, ην Παγθφζκην Ίδξπκα Φπζηθψλ Πφξσλ (WRI) θηινμέλεζε ηνλ Albert 

Adriaanse ηνπ νιιαλδηθνχ Τπνπξγείνπ θαηνηθίαο, θπζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη 

πεξηβάιινληνο γηα  ελφο κήλα επίζθεςε. Αξγφηεξα εθείλν ην έηνο, ην ζηαηηζηηθφ 

ηκήκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNSTAT) θαη ην πξφγξακκα πεξηβάιινληνο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP) νξγάλσζαλ κηα ζπκβνπιεπηηθή ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε 

Γελεχε γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε δεηθηψλ πνπ αθνινπζείηαη 

απφ πνιιέο νξγαλψζεηο.  Μέρξη ην 1994, ν αξηζκφο ησλ δηαζθέςεσλ θαη ησλ 

εξγαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ή δείθηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο  απμήζεθε  πάξα πνιχ, φπσο θαη ν  αξηζκφο νξγαλψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηελ κεζνδνινγία δεηθηψλ. Οη εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηελ Δπξψπε (απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε), ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. 

Μηα ζπλδηάζθεςε πνπ ζπγθιήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηα ηέιε ηνπ 1994 

γηα λα βξεζεί  ην θνηλφ έδαθνο ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο  δείθηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη, ζηηο αξρέο ηνπ 1995, κηα δηεζλή πνιηηηθή δηάζθεςε πνπ θηινμελήζεθε 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ  Βειγίνπ  θαη ηεο  Κφζηα Ρίθα ζρεηηθά κε ην κε ην 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP) θαη ηελ επηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (ΠΔΓΗΟ) γηα λα επηδηψμεη ηε 

ζπλαίλεζε ζηελ αλάγθε γηα ρξήζε ησλ δεηθηψλ δηεζλψο. Ζ Δπηηξνπή Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε (UNCSD) ζπκθψλεζε φηη νη δείθηεο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζα ζπδεηνχληαλ ζε επφκελε ζχλνδφ. Σν 1995 ζηε ηξίηε ζχλνδν ε 

επηηξνπή Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε εηζήγαγε έλα πξφγξακκα 

εξγαζίαο ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. ηελ πξψηε 

έθδνζε ινηπφλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πεξηγξάθνληαη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο θαη 

ζρεηηθέο κεζνδνινγίεο νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

α)θνηλσληθνί, β) νηθνλνκηθνί, γ) πεξηβαιινληηθνί, δ) ζεζκηθνί νη νπνίνη ζρεηίδνληαη 

κε ηα ζέκαηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο Agenda 21. 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 58 
 

Παξάιιεια κε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνηνχληαλ πξνζπάζεηεο γηα 

πξνζαξκνγή ηνπ ΑΔΠ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ έηζη ψζηε λα ιάβνπλ ππφςε 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο. Μηα πξσηνπνξηαθή εξγαζία 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηδξχκαηνο  Φπζηθψλ Πφξσλ (WRI) θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

βνήζεζε γηα λα πξνσζεζεί απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο πεξηβαιινληηθνί ή «πξάζηλνη» 

εζληθνί ινγαξηαζκνί ή σο θπζηθφο πφξνινγαξηαζκφο, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηνλ εζληθφ 

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ  γηα λα απεηθνλίζεη ηηο δαπάλεο ξχπαλζεο θαη κείσζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ πξάζηλε ινγηζηηθή είλαη φηη ε κείσζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ έρεη έλα πξαγκαηηθφ θφζηνο ζηελ θνηλσλία θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζηνπο εζληθνχο απνινγηζκνχο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θχξησλ πξνηεξεκάησλ. 

 Ζ ππνζηήξημε γηα απηήλ ηελ ηδέα ήηαλ άκεζε. Απηφ επηθπξψζεθε ζηελ Αηδέληα 21, 

ε νπνία ζην θεθάιαην 40 αλαθέξεη «ηελ θαζηέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

ελζσκαησκέλε πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ινγηζηηθή,» θαη έλα ηέηνην 

πξνηεηλφκελν  ζχζηεκα ηέηνησλ απνινγηζκψλ δεκνζηεχηεθε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε 

θαη ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία ζαλ ζχζηεκα ελζσκαησκέλεο πεξηβαιινληηθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο. 

Σν 1997 ν Robert Prescott-Allen ζην βηβιίν ηνπ “The Well-Being of Nations” 

αλέπηπμε ην Βαξφκεηξν Βησζηκφηεηαο (Barometer of Sustainability) ην νπνίν 

πξνβάιεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζχλζεηνπ δείθηε βησζηκφηεηαο ν νπνίνο ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο είλαη ν άλζξσπνο θαη ν δεχηεξνο είλαη ε θχζε. Έλαο 

αθφκα ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ηνπ δείθηε  Ίρλνο Οηθνινγίαο (Ecological Footprint) ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κεηξεηηθφ εξγαιείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνζφηεηα ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ πνπ θαηαλαιψλεη έλαο δεδνκέλνο πιεζπζκφο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο απνηέιεζαλ έλα εξγαιείν ζεκαληηθφ 

γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ηφζν ζηνπο εηδηθνχο, κε ηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, φζν θαη ζην θνηλφ ηεο πνξείαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ελλνηψλ 

θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Έλα ζεκαληηθφ αθφκα πιενλέθηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

είλαη ε εχθνιε αληίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο απφ εηδηθνχο θαη κε εηδηθνχο. 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 59 
 

Απηφ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα εχθνιε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη σο 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ  ζην κέιινλ ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν (πφιεο) φζν 

θαη ζε εζληθφ επίπεδν (ρψξαο).   

6.3 Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ησλ δεηθηώλ 

 

Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο φπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο  έρνπλ απαζρνιήζεη 

ηδηαίηεξα ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε βησζηκφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δχν παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηδηαίηεξε επηηπρία θαη απνηεινχλ πξφηππν 

γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεη απηή ε εξγαζία. Σν πξψην παξάδεηγκα παξνπζηάδεη 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, σο εξγαιείν ειέγρνπ, ζε ηνπηθφ 

επίπεδν δειαδή ζε επίπεδν πφιεο. Δλψ ην δεχηεξν παξάδεηγκα δείρλεη πσο νη 

πεξηβαιινληηθνί δείθηεο έρνπλ αμηνπνηεζεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη έρνπλ βνεζήζεη 

ζηελ δεκηνπξγία  ζπλζεθψλ γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε ελφο θξάηνπο.  

 

6.3.1 Ζ πεξίπησζε ηεο άληα Μόληθα 

 

Σν 1994 ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο ηεο άληα Μφληθα απνθάζηζε λα 

μεθηλήζεη έλα πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Παξαηεξψληαο ηελ ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε γηα 

θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ, αλζξσπνγελψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθή, 

πεξηθεξεηαθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο απνθάζηζε 

λα ιάβεη κέηξα γηα λα ειέγμεη απηήλ ηελ αλάγθε γηα θαηαλάισζε ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Αξρηθά ην πξφγξακκα πεξηειάκβαλε ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην θαζψο θαη γηα άιινπο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο κε ζηφρν λα εληζρχζεη ηνπο 

ηνπηθνχο πφξνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο 
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θαη γεληθά ηελ πνηφηεηα δηαβίσζεο θάζε θαηνίθνπ ηεο άληα Μφληθα. Γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

αλαπηχρζεθαλ αξηζκεηηθνί δείθηεο. Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχζε 

ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κέρξη ην 2000 ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ηνκείο: 

1. πληήξεζε ησλ πφξσλ  

2. Μεηαθνξέο 

3. Πξφιεςε ξχπαλζεο θαη πξνζηαζία δεκφζηαο πγείαο 

4. Κνηλνηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηα επφκελα έληεθα ρξφληα κεηά ην 1994 ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνιχ 

κεγάιε επηηπρία θαη ηνλ ηξφπν απηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο αλαζεψξεζε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ ηελ αθφκα κεγαιχηεξε 

βειηίσζε ηεο πφιεο. Ζ λέα κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο ζε νθηψ ηνκείο νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

1. πληήξεζε πφξσλ 

2. Πεξηβαιινληηθή θαη δεκφζηα πγεία 

3. Μεηαθνξά 

4. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

5. Αλνηθηφο ρψξνο θαη ρξήζε γεο 

6. Καηνηθία 

7. Κνηλνηηθή εθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρήο 

8. Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα 

Γηα θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Γηα θάζε 

ζηφρν έρνπλ αλαπηπρζεί ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο γηα λα κεηξεζεί ε πξφνδνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Οη δείθηεο είλαη εξγαιεία πνπ 

βνεζνχλ λα θαζνξηζηεί ν φξν ελφο ζπζηήκαηνο, ή ν αληίθηππνο ελφο πξνγξάκκαηνο, 

κηαο πνιηηηθήο ή κηαο δξάζεο. ηαλ αθνινπζνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη 

δείθηεο παξνπζηάδνπλ εάλ αθνινπζείηαη κία πνξεία πξνο κηα βηψζηκε θαηάζηαζε θαη 

παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία  ιήςεο απνθάζεσλ. 

Γχν ηχπνη δεηθηψλ αθνινπζήζεθαλ σο ηκήκα ηνπ βηψζηκνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεο ηεο 

άληα Μφληθα. 
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1. Οη ηζφπεδνη δείθηεο ζπζηεκάησλ κεηξνχλ θαη απνηππψλνπλ ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε, ηνλ φξν ή ηηο πηέζεηο ζε θνηλνηηθή βάζε γηα θάζε αληίζηνηρν 

ηνκέα φπνπ έρνπλ ηεζεί ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. 

2.  Οη ηζφπεδνη δείθηεο πξνγξάκκαηνο κεηξνχλ ηελ απφδνζε ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ πνιηηηθψλ ή ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε δεκνηηθή θπβέξλεζε ή άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλφηεηα. 

Πνιινί απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο δείθηεο κεηξνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκείο. 

Μηα κήηξα ζηφρνπ/δεηθηψλ δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαηαδείμεη ηελ ζχλδεζε κεηαμχ 

απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Σν πνζφ επηθάιπςεο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηε κήηξα 

θαηαδεηθλχεη ηελ ελδνζπλνρή ηεο θνηλφηεηάο  θαη ηνλ θπκαηλφκελν αληίθηππν ησλ 

απνθάζεψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά φξηα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο άληα Μφληθα νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

φπσο θάλεθε απφ ηα πξνεγνχκελα, ζαλ εξγαιείν ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ πξνο κία 

βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο πφιεο θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

ελδεηθηηθά πην αλαιπηηθά νη ζηφρνη θαη νη δείθηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηφ ην 

πξφγξακκα γηα ηξεηο απφ ηνπο  ηνκείο ελδηαθέξνληνο. 
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Η. Σνκέαο: ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΟΥΟΗ: 

Γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο θνηλφηεηαο: 

1. εκαληηθή κείσζε ηεο θνηλνηηθήο θαηαλάισζεο, ζπγθεθξηκέλα ε κείσζε ηεο  

θαηαλάισζεο κε-ηνπηθψλ, κε αλαλεψζηκσλ, κε-αλαθπθιψζηκσλ θαη κε-

αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ, λεξνχ, θαη ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ. Ζ πφιε πξέπεη λα πάξεη 

έλαλ ξφιν εγεζίαο θαη λα ελζαξξχλεη  ηελ βηψζηκε πξνκήζεηα, ηελ αλάπηπμε επζχλεο 

ζηνπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο έηζη ψζηε λα θηάζεη ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο πφιεο κε 

κεδέλ παξαγσγή απνβιήησλ (zero waste city).  

2. Μέζα ζηα αλαλεψζηκα φξηα, ελζαξξχλεηε ε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ, κε ξππαληηθψλ, 

αλαλεψζηκσλ θαη αλαθπθισκέλσλ πφξσλ (λεξφ, ελέξγεηα -, ειηαθφο θαη γεσζεξκηθφο 

- θαη πιηθνί πφξνη) 

 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 63 
 

Γείθηεο - επίπεδν ζπζηεκάησλ ηόρνη 

Παξαγσγή ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 πλνιηθή παξαγσγή αζηηθνχ 

επηπέδνπ (επίζεο έθζεζε θαηά 

θεθαιήλ θαη απφ ηνλ ηνκέα) 

 Πνζφ landfilled 

 Πνζφ πνπ αλαθπθιψλεηαη 

(αλαθπθισκέλνο θ.ιπ.) απφ ηα 

πιηθά νδφζηξσζεο 

 Παξαγσγή: ηαζεξνπνίεζε ζηα 

επίπεδα ηνπ έηνπο 2000 κέρξη ην 

2010 

 Παξεθηξνπή: Αχμεζε ηνπ πνζνχ 

αλαθχθισζεο ζε 70% κέρξη ην 

2010 

Υξήζε λεξνχ 

 πλνιηθή ρξήζε αζηηθνχ 

επηπέδνπ (επίζεο έθζεζε θαηά 

θεθαιήλ θαη απφ ηνλ ηνκέα) 

 %  ηνπηθά ελαληίνλ εηζαγφκελνο 

 Πφζηκνο vs κε-πφζηκνπ 

 Μείσζε ηεο γεληθήο  ρξήζεο 

λεξνχ θαηά 20% κέρξη ην 2010. 

Απφ ην ζπλνιηθφ 

ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ, ε κε-

πφζηκε ρξήζε λεξνχ πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηεζεί. 

 Πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ηνπηθά-

απνθηεζέληνο πφζηκνπ λεξνχ ζε 

70% ηνπ ζπλφινπ κέρξη ην 2010 

Δλεξγεηαθή ρξήζε 

 πλνιηθή ρξήζε αζηηθνχ 

επηπέδνπ (επίζεο έθζεζε θαηά 

θεθαιήλ θαη απφ ηνλ ηνκέα) 

 

Υξήζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

 % ελεξγεηαθή ρξήζε αζηηθνχ 

επηπέδνπ απφ ηελ αλαλεψζηκε θαη 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πεγψλ 

 πλνιηθή  

 πλνιηθή ελεξγεηαθή ρξήζε απφ 

ηηο θαζαξέο δηαλεκεκέλεο πεγέο 

παξαγσγήο ζε SM (επίζεο έθζεζε 

απφ ηνλ ηνκέα) 

 Μέρξη ην 2010 25% φιεο ηεο 

ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε 

άληα Μφληθα πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο 

 Μέρξη ην 2010 1% φιεο ηεο 

ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηηο 

θαζαξέο δηαλεκεκέλεο πεγέο 

παξαγσγήο ζηε άληα Μφληθα 

Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

 πλνιηθέο αζηηθνχ επηπέδνπ 

 Σνπιάρηζηνλ 30% θάησ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ 1990 κέρξη ην 2015 
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εθπνκπέο (επίζεο έθζεζε θαηά 

θεθαιήλ, απφ ηελ πεγή θαη απφ 

ηνλ ηνκέα) 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο πφιεσλ 

 Σνπιάρηζηνλ 15% θάησ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ 1990 κέρξη ην 2015 

γηα αζηηθνχ επηπέδνπ ρξήζεηο 

Οηθνινγηθφ απνηχπσκα γηα ηε άληα 

Μφληθα  

πξνο ηα θάησ ηάζε 

Γείθηεο ηεο βηψζηκεο πξνκήζεηαο Γείθηεο θαη ζηφρνο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέρξη ην 2007 

Πίλαθαο 5:Γείθηεο θαη ζηόρνη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Σπληήξεζεο πόξσλ 

Γείθηεο - επίπεδν πξνγξάκκαηνο ηόρνη 

«Πξάζηλε» θαηαζθεπή 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο LEED™ 

πηζηνπνίεζε ηα θηήξηα ζηε άληα 

Μφληθα σο ηνηο εθαηφ ησλ λέσλ 

θαηαζθεπψλ 

100% φινπ ηνπ buildings* κεγαιχηεξνπ 

απφ 10.000 ηεηξαγσληθά πφδηα επηιέμηκα 

γηα ηελ πηζηνπνίεζε LEEDTM πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζηε άληα Μφληθα σο ην 

έηνο 2010 ζα επηηχρεη ηελ πηζηνπνίεζε 

LEEDTM ή ην αληίηηκφ ηνπ. Απφ απηνχο, 

20% πξέπεη λα επηηχρεη ην αζήκη 

LEEDTM, ην ρξπζφ LEEDTM 10% θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ή ην αληίηηκν 

ιεπθφρξπζνπ LEEDTM 2%. Δπηπιένλ, 

50% φινπ ηνπ λένπ, επηιέμηκνπ 

buildings* ιηγφηεξν απφ 10.000 

ηεηξαγσληθά πφδηα πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ σο ην 2010 ζα επηηχρεη 

ηελ πηζηνπνίεζε LEEDTM ή ην αληίηηκφ 

ηνπ. 

*φιε ε δεκνηηθή θαηαζθεπή 

Πίλαθαο 6:Γείθηεο θαη ζηόρνη  γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Σπληήξεζεο πόξσλ 

 

ΗΗ. Σνκέαο:  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

TOXOI: 

1. Πξνζηαηεχζηε θαη εληζρχζηε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Τγηεηλέο θαη ηε δεκφζηα πγεία 

κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ ηελ εμάιεηςε: 
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• Σεο ρξήζεο ησλ επηθίλδπλσλ ή ηνμηθψλ πιηθψλ, POPs (επίκνλνη νξγαληθνί ξχπνη) 

θαη PBTs, απφ ηνπο θαηνίθνπο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πφιεσλ  

• Σα επίπεδα ξχπσλ πνπ εηζάγνπλ ηνλ αέξα, ην ρψκα θαη ην λεξφ  θαη 

• Οη θίλδπλνη πνπ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζέηνπλ ζηελ αλζξψπηλε θαη 

νηθνινγηθή πγεία. 

2. Δμαζθαιίζηε φηη θακία γεσγξαθηθή ή θνηλσληθννηθνλνκηθή νκάδα ζηελ πφιε δελ 

είλαη αδηθεκέλε σο πξνο ηελ  πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε πνπ δέρεηαη. 

3. Απμήζηε ηελ θαηαλάισζε θξέζθσλ, ηνπηθά παξαρζέλησλ, νξγαληθψλ πξντφλησλ 

γηα λα πξνσζήζεηε ηε δεκφζηα πγεία θαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ 

θαηαλάισζε ησλ πφξσλ θαη ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο. 

    

 

 

Γείθηεο - επηπέδσλ ζπζηεκάησλ ηόρνη 

Κφιπνο ηεο άληα Μφληθα 

 Σνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ φπνπ νη 

παξαιίεο ηεο άληα Μφληθα είλαη 

ραξαθηεξηζκέλεο κε 

πξνεδνπνηιεζεηο πγείαο ή πξέπεη 

λα είλαη θιεηζηέο. 

Μεηξήζεηο  θαη γηα δχν πεξηφδνπο: 

 Ξεξνί κήλεο (Απξηιίνπ-

Οθησβξίνπ) 

 Τγξνχ θαηξνχ κήλεο  

(Ννεκβξίνπ-Μαξηίνπ) 

0η πξνεηδνπνηήζεηο θαη πεξαηψζεηο ζε 

νπνηαδήπνηε παξαιία ηεο άληα Μφληθα 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ μεξψλ θαηξηθψλ 

κελψλ 

ρη πεξηζζφηεξνη απφ 3 εκέξεο κε  

πξνεηδνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε παξαιία 

ηεο άληα Μφληθα ηηο κε-βξνρεξέο 

εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ 

πγξνχ θαηξνχ (έλαο ζηφρνο γηα ηηο 

βξνρεξέο εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ 

ησλ κελψλ ζα θαζνξηζηεί ην 2003) 

Παξαγσγή απφβιεηνπ χδαηνο (ιχκαηα) 

 ζπλνιηθή παξαγσγή αζηηθνχ 

επηπέδνπ (επίζεο έθζεζε θαηά 

θεθαιήλ, θαη απφ ηνλ ηνκέα) 

Μεηψζηε ηηο ξνέο 15% απφβιεηνπ χδαηνο 

θάησ απφ ηα  επίπεδα ηνπ 2000 κέρξη ην 

2010 
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 χλνιν πξαγκαηνπνηεκέλσλ κηιίσλ 

 ζπλνιηθά 

  ηνπηθά vs θίλεζε-θαηεπζείαλ. 

Πξνο ηα θάησ ηάζε (θαλέλαο ζηφρνο γηα 

ηνπηθφ ελαληίνλ ηεο θίλεζεο θαηεπζείαλ). 

Αηκνζθαηξηθή πνηφηεηα 

 Σνηο εθαηφ θαη δεκνγξαθηθφ 

ζρεδηάγξακκα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

άληα Μφληθα πνπ δνπλ κέζα ζε 

κηα αθηίλα  ½ κηιίνπ ησλ 

ζεκαληηθψλ πεγψλ εθπνκπψλ. 

Μέρξη ην 2007 φιεο νη ζεκαληηθέο πεγέο 

εθπνκπψλ ζηε άληα Μφληθα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ. 

Πίλαθαο 7:Γείθηεο θαη ζηόρνη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Υγείαο 

 

 

 

 

Γείθηεο - επίπεδν πξνγξάκκαηνο ηόρνη 

Ο θαηνηθεκέλνο ζπλνιηθφο φγθνο 

νηθηαθψλ επηβιαβψλ απνβιήησλ  

 Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ νηθηαθψλ 

επηβιαβψλ απνβιήησλ (HHW) 

πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο άληα Μφληθα 

 Ο αξηζκφο θαη % ησλ νηθνγελεηψλ 

ηεο άληα Μφληθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο HHW ηεο πφιεο 

 Ο αξηζκφο θαη % ησλ νηθνγελεηψλ 

ηεο άληα Μφληθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο HHW ηεο πφιεο απφ ην 

2000 

50% πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε 

δπλαηφηεηα ζπιινγήο HHW ηεο πφιεο 

απφ S.M. κέρξη ην 2010  

Αγνξέο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

 γθνο θαη ηνμηθφηεηα ηνπ 

 

(ηφρνο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην 
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επηθίλδπλνπ πιηθνχ πνπ 

αγνξάδνληαη απφ ηελ πφιε 

πξνζσπηθφ πφιεσλ κέρξη ην 2007) 

Σνμηθέο απειεπζεξψζεηο κνιπζκαηηθψλ 

παξαγφλησλ (TAC) αέξα 

 Ο αξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ ζε 

SM πνπ επηηξέπεηε λα 

απειεπζεξψλνπλ TACs 

 πλνιηθφο φγθνο TACs πνπ 

εθπέκπεηαη ζε SM εηεζίσο 

Πιήξεο κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ θαη ζπιινγή 

κέρξη ην 2007 

Αζηηθή κείσζε απνξξνψλ 

 Σνηο εθαηφ ηεο δηαπεξαηήο 

πεξηνρήο γεο ζηελ πφιε 

 

Αλνδηθή ηάζε 

Φξέζθα, ηνπηθά, νξγαληθά πξντφληα 

 Σνηο εθαηφ ησλ θξέζθσλ, ηνπηθά-

παξαρζέλησλ, νξγαληθψλ 

πξντφλησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο πφιεο θαη 

άιιεο δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

φξγαλα ηεο άληα Μφληθα  

 

Δηήζηα αχμεζε πέξα απφ ηε βαζηθή 

γξακκή 

Οξγαληθά πξντφληα - αγνξέο αγξνηψλ 

πλνιηθέο εηήζηεο πσιήζεηο πξντφλησλ 

ησλ αγξνηψλ ζηηο αγνξέο ηεο άληα 

Μφληθα  

 % πνπ απμάλνληαη νξγαληθά 

 % πνπ απμάλνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ρακειφο-

ρεκηθέο κεζφδνπο 

 %  πνπ απμάλνληαη ζπκβαηηθά 

 

Δηήζηα αχμεζε ζε πνζνζηφ ησλ νξγαληθά 

απμεκέλσλ θαη ρακειφ-ρεκηθψλ 

πσιήζεσλ πξντφλησλ πέξα απφ ηε 

βαζηθή γξακκή 

Αγνξέο πξντφλησλ εζηηαηνξίσλ 

 % ησλ εζηηαηνξίσλ ηεο άληα 

Μφληθα πνπ αγνξάδνπλ ηα πιηθά 

πνπ ρξεηάδνληαη ζηηο  αγνξέο ησλ 

αγξνηψλ ηεο άληα Μφληθα  

 

Δηήζηα αχμεζε πέξα απφ ηε βαζηθή 

γξακκή 
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Δπηινγέο ηξνθίκσλ 

 % ησλ θαηνίθσλ ηεο άληα 

Μφληθα πνπ αλαθέξνπλ φηη ε 

βαζηζκέλε ζηα ιαραληθά 

πξσηεΐλε είλαη ε αξρηθή 

πξσηετληθή πεγή γηα ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηα κηζά απφ ηα γεχκαηά ηνπο 

 

Δηήζηα αχμεζε πέξα απφ ηε βαζηθή 

γξακκή 

Πίλαθαο 8:Γείθηεο θαη ζηόρνη  γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο 

 

III. Σνκέαο:  ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

TOXOI: 

1. Γεκηνπξγήηε έλα πνιχκνξθν ζχζηεκα κεηαθνξψλ πνπ ειαρηζηνπνηεί θαη, φπνπ 

είλαη δπλαηφλ, απνβάιιεη ηε ξχπαλζε θαη ηε ζπκθφξεζε κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιείο θηλεηηθφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε γηα 

φινπο ρσξίο ζπκβηβαζκφ ηεο δπλαηφηεηάο καο λα πξνζηαηεχζνπκε ηε 

δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα. 

2. Γηεπθνιχλεηε κηα κείσζε ηεο απηνθηλεηηθήο εμάξηεζεο ππέξ ησλ πξνζηηψλ 

ελαιιαθηηθψλ, βηψζηκσλ ηξφπσλ ηαμηδηνχ. 

 

Γείθηεο - επηπέδσλ ζπζηεκάησλ ηόρνη 

Σξνπηθή δηάζπαζε 

 Αξηζκφο ηαμηδηψλ απφ ηνλ ηχπν, 

αζηηθνχ επηπέδνχ 

 

 Μέζε ρξεζηκνπνίεζε νρεκάησλ 

(AVR) ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

άληα Μφληθα κε πεξηζζφηεξν 

απφ 50 ππαιιήινπο 

 

Μηα αλνδηθή ηάζε ζηε ρξήζε ησλ 

βηψζηκσλ (ιεσθνξείν, πνδήιαην, πεδφο, 

ξάγα) ηξφπσλ κεηαθνξάο 

AVR 1.5 κέρξη ην 2010 γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο άληα Μφληθα κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 ππαιιήινπο 

Οηθηαθή ρξήζε ησλ βηψζηκσλ επηινγψλ  
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κεηαθνξψλ 

 % ησλ θαηνίθσλ πνπ ζθφπηκα δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην 

απηνθίλεηφ ηνπο αιιά έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη αλη' απηνχ έλαλ 

βηψζηκν ηξφπν κεηαθνξάο ζηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα 

 

Αλνδηθή ηάζε 

Δπάξθεηα ησλ επηινγψλ κεηαθνξψλ 

 % ησλ θαηνίθσλ πνπ 

αληηιακβάλνληαη φηη νη δηαζέζηκνη 

βηψζηκνη ηξφπνη κεηαθνξάο ζηε 

άληα Μφληθα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο 

 

Αλνδηθή ηάζε 

Πάξνδνη πνδειάησλ θαη κνλνπάηηα 

 % ησλ ζπλνιηθψλ κηιίσλ ησλ 

αξηεξηαθψλ νδψλ πφιεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ παξφδνπο 

πνδειάησλ 

 πλνιηθφο αξηζκφο κηιίσλ 

πνδειαηνδξφκνπ ζηελ άληα 

Μφληθα  

 

35% κέρξη ην 2010 θακία θαζαξή κείσζε 

Ηδηνθηεζία νρεκάησλ 

Μέζνο αξηζκφο νρεκάησλ αλά άηνκν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ζηε άληα 

Μφληθα 

 πλνιηθφο αξηζκφο νρεκάησλ αλά 

θάηνηθν 

 Σν % πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ νρεκάησλ πνπ είλαη θηιηθά  

πξνο ην πεξηβάιινλ κε ρακειή 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο θαπζίκσλ   

 

 

 

Μείσζε 10% ηνπ κέζνπ αξηζκνχ 

νρεκάησλ αλά άηνκν κέρξη ην 2010 

 αλνδηθή ηάζε  ζε % ησλ θαηάιιεισλ 

ρακειψλ νρεκάησλ εθπνκπήο/ 

ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ 

Πίλαθαο 9:Γείθηεο θαη ζηόρνη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Μεηαθνξώλ 
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Γείθηεο - επίπεδν πξνγξάκκαηνο ηόρνη 

Υξεζηκνπνίεζε ιεσθνξείσλ 

 Δηήζηα ρξεζηκνπνίεζε ζην 

κεγάιν κπιε ιεσθνξείν ηεο 

άληα Μφληθα (BBB) 

 Σνηο εθαηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην BBB 

ζην πξνεγνχκελν έηνο 

 Σνηο εθαηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηχπν 

ιεσθνξείνπ ζαΐηα ζην 

πξνεγνχκελν έηνο  

 Δηήζηα ρξεζηκνπνίεζε ζηηο 

δηαδξνκέο MTA πνπ άληα 

Μφληθα 

 

Αλνδηθή ηάζε 

 

Αλνδηθή ηάζε 

 

Αλνδηθή ηάζε 

 

 

Αλνδηθή ηάζε 

 

Σξνθνδνηεκέλα κε θαχζηκα 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ νρήκαηα 

Σνηο εθαηφ ησλ νρεκάησλ ζηφινπ κε-

έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πφιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελαιιαθηηθά θαχζηκα 

 Γεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα 

 ΒΒΒ νρήκαηα  

 ρη έθηαηεο αλάγθεο ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηεο 

ππξνζβεζηηθήο νρήκαηα 

 

 

 

(Πξνζσπηθφ πφιεσλ γηα λα αλαπηχμεη ην 

ζηφρν κέρξη ην 2007) 

Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

 Αξηζκφο δηαζηαπξψζεσλ κε 

απαξάδεθηε ζπκθφξεζε 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ αηρκήο 

 Δπίπεδν ππεξεζίαο (LOS) γηα 

 

Πξνο ηα θάησ ηάζε 

 

 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 71 
 

ηνπο βηψζηκνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο ζηηο πξνζθξνπκέλεο 

δηαηνκέο 

 Σνπηθά ηαμηλνκεκέλεο νδνί πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο κεγάιεο κνλάδεο 

πφιεσλ γηα ηα επίπεδα 

θπθινθνξίαο 

Αλνδηθή ηάζε 

 

 

Πξνο ηα θάησ ηάζε 

Αζθάιεηα πεδψλ θαη πνδειάησλ 

 Αξηζκφο πνδειάησλ θαη πεδψλ 

πνπ ζπγθξνχζηεθαλ κε 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα 

 

Πξνο ηα θάησ ηάζε 

Δπηδξάζεηο θπθινθνξίαο ζηε επείγνπζα 

απάληεζε 

Μέζνη ρξφλνη επείγνπζαο απάληεζεο γηα 

ηα νρήκαηα δεκφζηα αζθαιείαο 

 Αζηπλνκία 

 Ππξνζβεζηηθή 

 

Κακία αλνδηθή ηάζε 

Πίλαθαο 10:Γείθηεο θαη ζηόρνη  γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξώλ 

6.3.2 Σν Οιιαλδηθό παξάδεηγκα 

 

Οη δείθηεο απφδνζεο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ δεκνζηεχνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ 

ηελ νιιαλδηθή θπβέξλεζε απφ ην 1991. Οη δείθηεο απηνί έρνπλ απμήζεη ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νιιαλδηθήο θνηλσλίαο φζν αθνξά ηα πεξηβαιινληνινγηθά 

δεηήκαηα, επεξέαζαλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη πξνψζεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνγξακκαηηζκνχ λα κεησζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο.  

ηαλ δεκνζηεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά, νη δείθηεο πξνζέιθπζαλ  ηελ πξνζνρή ηφζν 

ηεο νιιαλδηθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φζν θαη ηεο νιιαλδηθήο θνηλσλίαο.  Οη 

θπβεξλεηηθνί αλψηεξνη ππάιιεινη, ν ηδησηηθφο ηνκέαο, θαη νη πνιίηεο  βξήθαλ κία  

πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηάζεσλ κέζα απφ ηνπο δείθηεο. Οη αξρηθέο 

ζπδεηήζεηο είραλ ζρέζε κε ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηάζεσλ θαζψο θαη 

κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δεηθηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη έγηλαλ απνδεθηνί απφ ηνπο ηζχλνληεο γηα ηελ παξνρή απνθάζεσλ  θαη 
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απφ άιινπο σο ην θαηάιιειν κνληέιν ή παξνπζίαζε ησλ πηέζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, ε κέζνδνο ησλ δεηθηψλ  άξρηζε λα αζθεί κηα 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ.  

Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο έγηλαλ πην εμνηθεησκέλνη κε ηνπο δείθηεο θαη ηε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ηνπο δεκηνπξγήζεη, ε πξνζνρή εζηηάζηεθε 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ηα νπνία 

ζπλέβαιαλ ζηε γεληθή ηάζε ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ έλα δεδνκέλν δείθηε. Έγηλαλ 

έηζη έλα εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ δξάζεο. Οη ρξήζηεο 

άξρηζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπκβνιίζηεθε απφ ηελ ππξακίδα πιεξνθνξηψλ (ρήκα 3) - ακθίδξνκα γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ πνιηηηθψλ 

κέηξσλ ζηελ ηάζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνπο 

δείθηεο. Δλ νιίγνηο, ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ έρεη γίλεη έλα είδνο πξνηχπνπ γηα ηελ 

έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ησλ  ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Σρήκα 3: Ππξακίδα πιεξνθνξηώλ (WRI,1995) 

Γηα παξάδεηγκα, νη δείθηεο έρνπλ επεξεάζεη βαζεηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηηο Κάησ 

Υψξεο ζην δήηεκα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη 
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λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κειινληηθή κνξθή απηψλ ησλ ρσξψλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

ησλ ζηφρσλ πνπ έζεηε ην νιιαλδηθφ θξάηνο γηα απηέο ηηο επηπηψζεηο κε ην  πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ. Ζ νιιαλδηθή θπβέξλεζε έζεζε αθξηβέζηεξνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζε ζπγθεθξηκέλα γηα παξάδεηγκα αέξηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη γηα παξάδεηγκα  απφ έλα δείθηε. 

Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ηε δηαζπνξά ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, νη ζηφρνη γηα ηηο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ηέζεθαλ ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ζρεηηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Γεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο 

έρεη βνεζήζεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα εθηηκήζεη πψο νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ ζπκβάιινπλ ζην ζπλνιηθφ θνξηίν ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη  

ζηηο Κάησ Υψξεο. Ο αξκφδηνο ππνπξγφο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη νη 

αληηπξφζσπνη ηεο βηνκεραλίαο ππέγξαςαλ  εζεινληηθέο ζπκθσλίεο γηα λα κεηψζνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ηνμηθέο εθπνκπέο. Σέηνηεο ζπκθσλίεο είλαη δπλαηέο κφλν κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα. 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή απφδνζε ζηηο Κάησ Υψξεο  έρνπλ βνεζήζεη ζην λα 

πξνρσξήζεη ε ρψξα ζηε δεκηνπξγία κηαο ηθαλφηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο. Με ηελ πνζνζηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ θαη ηε ζπκπίεζε ησλ 

ηεξάζηησλ πνζνηηθψλ  ζηνηρείσλ ζε απινχο, θαηαλνεηνχο γξαθηθνχο δείθηεο, 

νδήγεζε ηελ πνιηηηθή ζπδήηεζε πξνο ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο. Ζ νιιαλδηθή εκπεηξία έρεη πξνζειθχζεη 

ην επξχ ελδηαθέξνλ θαη απφ  άιιεο ρψξεο γηα ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

6.4 Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ δεηθηώλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ δεηθηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζσζηή 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Γιπθάδαο θαζψο θαη 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο εμέιημεο ηνπ απφ ηελ επίδξαζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα 

ζεζπηζηνχλ θάπνηνη θαλφλεο έηζη ψζηε λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην ζσζηή θαη 
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απνηειεζκαηηθή επηινγή. Οη δείθηεο πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ πξέπεη λα έρνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ, αλεπηπγκέλε κία ζεκαληηθή  θαη κε ζπλέπεηα κεηξεηηθή ζχλδεζε κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη. Απηή ε ζχλδεζε παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηνρήο θαζψο γηα ηελ θαηάζηαζε ε νπνία έρεη ηεζεί σο ζηφρνο λα 

επηηεπρζεί. Οη δείθηεο πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο 

ζην ηειηθφ απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο θαη πνιηηηθήο πνπ πξνβιέπεηαη πξνο 

πινπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Γειαδή κε άιια ιφγηα νη 

δείθηεο πξέπεη λα παξέρνπλ  πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην αλ νη πξαγκαηνπνηνχκελεο 

ελέξγεηεο νδεγνχλ ζε κία βηψζηκε ή φρη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε.   

Απηφ απαηηεί κηα ζαθή θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ησλ πηέζεσλ θαη ησλ επηδξάζεσλ. Απηφ απνηειεί κία πξφθιεζε αθνχ ζπρλά είλαη 

πνιχ δχζθνιε ε θαηαλφεζε ησλ ζπλδέζεσλ απηψλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ επηζηήκε, πίζσ απφ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πηέζεσλ θαη ηεο 

πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ επηδξάζεσλ δε είλαη 

πάληα γλσζηή κε κεγάιν βαζκφ βεβαηφηεηαο. Δμαηηίαο απηήο ηεο αδπλακίαο ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ κία ιχζε είλαη ε επηινγή ησλ δεηθηψλ 

εθείλσλ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ακεζφηεξε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ησλ πηέζεσλ θαη 

ηελ δεκηνπξγία ησλ επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  

Δμαηηίαο ηεο χπαξμεο κεγάινπ αξηζκνχ δεηθηψλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηα 

δηάθνξα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα θαη φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ  κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δεηθηψλ. Δθηφο  απφ ηελ ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ απαξαίηεηνπ 

αξηζκνχ δεηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο παξνρήο ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο αξκφδηνπο γηα 

ηελ επηινγή θαη θαηάξηηζε πνιηηηθψλ.  

Έλα παξάδεηγκα επηινγήο θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ είλαη 

ην αθφινπζν.  Αθνινπζεί κηα ιίζηα απφ γεληθέο  θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο πξνο επηινγή δείθηεο. 

 Άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο αλεζπρίεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο 

 Τςειή πνηφηεηα, αμηφπηζηνο θαη ζπλεπήο. 
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 Ρεαιηζηηθέο δαπάλεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξίαο θαη αλάπηπμεο. 

 Καηάιιειε ρσξηθή θαη ρξνληθή θιίκαθα, ζπγθξίζηκε κε ηελ παξέιεπζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ. 

 Άκεζε ζρεηηθφηεηα κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο  θνξείο. 

 χλδεζε κε ηα πνιηηηθά φξγαλα θαη ηηο πξνο εθηέιεζε ελέξγεηεο. 

 Ηθαλφηεηα ηεο ζπλάζξνηζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπκπεξάζκαηνο. 

Σα παξαπάλσ είλαη νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξεί έλαο δείθηεο. Φπζηθά 

δελ είλαη δπλαηφλ φινη νη δείθηεο λα πιεξνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αιιά θαη 

επηπιένλ θξηηήξηα πνπ κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ηεο φζν θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ηνπ θάζε δείθηε. 

 

 

6.5 Σξόπνη αλάπηπμεο ησλ δεηθηώλ 

 

Γηα ηελ νξζφηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ δεηθηψλ θαζψο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία δηάθνξα ηξφπνη αλάπηπμεο ησλ δεηθηψλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία γίλεηαη ζρνιηαζκφο δχν απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο θαη ελ κέξεη εθαξκνγή ζε 

επφκελν ζηάδην ηνπ ελφο απφ ηα δχν απηά ζπζηήκαηα.  

 

6.5.1 Σν πιαίζην Πίεζεο – Καηάζηαζεο – Αληίδξαζεο (Pressure –State – 

Response, PSR) 

 

Σν πιαίζην PSR είλαη βαζηζκέλν ζε κηα έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο (ΟΟΑ, 1994): νη 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αζθνχλ ηηο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη αιιάδνπλ ηελ 

πνηφηεηά ηεο θαη ηελ πνζφηεηα θπζηθψλ πφξσλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο 

αιιαγέο απεηθνλίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ θνηλσλία, νη νπνίεο 

απνθξίλνληαη κέζσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ, γεληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη ηνκεαθψλ 
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πνιηηηθψλ. Απηέο νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο πξνζπαζνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα 

αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε κηα 

βειηησκέλε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πιαίζην PSR έρεη  έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα  δίλνληαο έκθαζε ζε απηέο ηηο ζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο 

ζε απηφ πιαίζην πξνηείλεηαη λα έρνπλ ηε κνξθή  γξακκηθψλ ζρέζεσλ, ζην αλζξψπηλν 

πεξηβάιινλ δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν απηή ε απιφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο 

δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ πηνζέηεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε  πην  ζχλζεησλ απφςεσλ 

γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ  ησλ  νηθνζπζηεκαηηθψλ  θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ-νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (ΟΟΑ, 1994).  

ρεκαηηθά ην κνληέιν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζην ζρήκα 4: 

 

 

Σρήκα 4: Πιαίζην PSR,  πεγή OECD 1991(Χαξξόο, 2005) 

 

Σν κνληέιν PSR έρεη εμειηρζεί θαη δηαθνξνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο κέζα ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Οη βαζηθέο παξαιιαγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη 

ηξεηο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

6.5.2 Σν πιαίζην Κηλεηήξηαο δύλακεο – Καηάζηαζεο - Αληίδξαζεο (Driving 

Force – State – Response) 

 

Πίεση, P Κατάσταση, S Αντίδραση, R 

Ανθρώπινες 

δραζηηριόηηηες 

 

Δνέργεια 

Μεηαθορά 

Βιομητανία 

Γεωργία 

Λοιπά 

Καηάζηαζη 

Περιβάλλονηος 

Και θσζικών πόρων  

 

Αημόζθαιρα 

Υδρόζθαιρα 

Έδαθος 

Εωνηανοί 

οργανιζμοί 

Οικονομικοί και 

Περιβαλλονηικοί 

παράγονηες 

 

Γιοίκηζη  

Νοικοκσριά  

Δπιτειρήζεις  

Γιεθνές  

Πολιηικοί και 

οικονομικοί θεζμοί  

Πληροθορία  

πληροθορία 

Απόκριζη 

από ηην 

κοινωνία 

(αποθάζεις – 

δράζεις) 

Πιέζεις 

Πόροι 

Απόκριζη από ηην 

κοινωνία 
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Ζ πξψηε παξαιιαγή ή εμέιημε ηνπ κνληέινπ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεηθηψλ 

“θηλεηήξηαο δχλακεο” αληί ησλ δεηθηψλ “πίεζεο”. Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

κνξθψλ δεηθηψλ είλαη ην επίπεδν θάιπςεο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή ηνπ 

PSR κνληέινπ νλνκάδεηαη DSR. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ινγηθήο DSR ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη δείθηεο “πίεζεο” ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά κφλν γηα ηα εμεηαδφκελα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Αληίζεηα νη δείθηεο “θηλεηήξηαο δχλακεο” είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνη ζε εμεηαδφκελα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη ζεζκηθά 

πξνβιήκαηα.  Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ “θηλεηήξηαο δχλακεο” 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εμήγεζε ηφζν ησλ ζεηηθψλ φζν θαη ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Virtual Research and Development 

Centre, 2001). 

6.5.3 Σν πιαίζην Πίεζεο – Καηάζηαζεο – Δλεκέξσζεο – Αληίδξαζεο (Pressure 

– State – Impact – Response) 

 

Μία δεχηεξε παξαιιαγή ηνπ κνληέινπ PSR πινπνηείηαη κε ηελ εηζαγσγή κίαο 

ηέηαξηεο νκάδαο δεηθηψλ. Δμαηηίαο ηεο έληαζεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ σο 

εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα ηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγήζεθε θαη εηζήρζεθε κηα ηέηαξηε νκάδα 

δεηθηψλ ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αιιαγψλ κέζα ζην εμεηαδφκελν 

πεξηβάιινλ. Απηή ε λέα παξαιιαγή νλνκάδεηαη PSIR θαη ε ζρεκαηηθή κνξθή ηνπ 

κνληέινπ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 5. 
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Σρήκα 5: Η κνξθή ηνπ κνληέινπ Pressure – State – Impact – Response (Segnestam, 

2002) 

 

6.5.4 Σν πιαίζην Κηλεηήξησλ δπλάκεσλ – Πίεζεο – Καηάζηαζεο – Δπίπησζεο – 

Αληίδξαζεο     DPSIR (Driving Force - Pressure – State – Impact – 

Response) 

 

Σξίηε ηέινο παξαιιαγή ηνπ κνληέινπ PSR είλαη ην κνληέιν DPSIR. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πεξηιακβάλεη θαη ηηο πέληε θαηεγνξίεο δεηθηψλ (θηλεηήξηαο 

δχλακεο, πίεζεο, θαηάζηαζεο, επίπησζεο θαη απφθξηζεο) ζε έλα πιαίζην ην νπνίν 

είλαη έλαο γεληθφο κεραληζκφο γηα ηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ε απηφ ην πιαίζην νη πέληε θαηεγνξίεο δεηθηψλ θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο πηπρέο 

ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο (Virtual Research and Development Centre, 

2001): 

 Κηλεηήξηεο δπλάκεηο 

 Πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ 

 Καηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

 Αληίθηππνο ζηνπο άκεζα επεξεαδφκελνπο ηνκείο 

 Αληαπφθξηζε κε ηελ ζέζπηζε κέηξσλ 

Ζ κνξθή ηνπ πιαηζίνπ DSPIR θαίλεηαη ζην ζρήκα 6: 
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Σρήκα 6: Γηάξζξσζε ηνπ πιαηζίνπ DSPIR (Μαπξάθε, 2005). 

 

 

 

 

 

 

6.6 Σξόπνη Παξνπζίαζεο ησλ Γεηθηώλ 

 

Τπάξρνπλ πνιινί κέζνδνη παξνπζίαζεο ησλ επηιεγκέλσλ πξνο εμέηαζε δεηθηψλ. Οη 

ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη είλαη νη αθφινπζνη: 

 Κεηκεληθή πεξηγξαθή – παξνπζίαζε (textual presentations) 

 Γξαθηθή παξνπζίαζε (graphs) 

 Αξηζκεηηθή παξνπζίαζε (numerical presentations) 

 Πίλαθεο (tables)  

 Υάξηεο (maps) 
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Δπηπιένλ γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ παξνπζηαδφκελσλ απνηειεζκάησλ νξηζκέλεο θνξέο είλαη ρξήζηκν 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηψηαηα φξηα (thresholds), ζπγθξηηηθέο ηηκέο (comparators), νη 

ηηκέο βαζηθήο γξακκήο (baseline values) θαη νη θαζνξηζκέλνη ζηφρνη πξνο επίηεπμε 

(targets).  Σα ηειεπηαία ηέζζεξα εξγαιεία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο 

εξγαιεία αλαιπηηθήο ελίζρπζεο (Analytical aids) 

 Γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα 

πνπ εμεηάδεηαη  

Πόηε 

ρξεζηκνπνηείηαη 

Πσο θαζηεξώλεηαη… 

Βαζηθή 

Γξακκή 

Γηα νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ηηο 

επηδξάζεηο ηεο 

νπνίαο θάπνηνο 

επηζπκεί λα 

αθνινπζήζεη. 

Γηα λα ειέγμεη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο 

αιιαγέο (ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο) πνπ 

νθείινληαη ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο 

αιιαγήο: θαζηεξψζηε 

ηε βαζηθή γξακκή 

ζηελ έλαξμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα επεμεγήζεη ηε 

ζπλνιηθή 

πεξηβαιινληηθή 

αιιαγή: θαζνξηζκέλε 

βαζηθή γξακκή ζε 

κεδέλ. 

 

Καηώηαηα  

Όξηα 

Γηα λα ειέγμεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα έρεη κηα 

αξλεηηθή 

πεξηβαιινληηθή 

επίδξαζε. 

Γηα λα ειέγμεη ηηο 

αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ δελ 

πξέπεη λα ππεξβνχλ 

έλα πξνθαζνξηζκέλν 

θαηψηαην φξην. 

Καζηεξψζηε ην 

θαηψηαην φξην κέζσ 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηόρνη Γηα ηηο Γηα λα ειέγμεη φηη νη Ζ θαζηέξσζε 
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δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζηνρεχνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή 

ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

ζεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη αξθεηά 

κεγάιεο. 

εμαξηάηαη απφ ην 

ζηφρν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Πίλαθαο 11: Βαζηθέο γξακκέο, θαηώηαηα όξηα, θαη ζηόρνη (Segnestam, 2002) 

 

ζν αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη επηιεγκέλνη δείθηεο 

φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη ηξφπνη νη νπνίνη είλαη νη 

ζπλεζέζηεξνη. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία κηθξή παξνπζίαζε ηνπ θάζε ηξφπνπ.  

 

6.6.1 Πεξηγξαθηθή Παξνπζίαζε (Textual Presentation – Text) 

 

Κάζε εξγαιείν παξνπζίαζεο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο δεηθηψλ. Σν εξγαιείν πεξηγξαθηθήο παξνπζίαζεο (δειαδή πεξηγξαθή κε 

θείκελν) είλαη πνιχ θαιχηεξν ζαλ εξγαιείν παξνπζίαζεο φηαλ  ν πξνο παξνπζίαζε 

δείθηεο είλαη πνηνηηθφο θαη κε πνζνηηθφο. Δπηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη φηαλ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε παξνπζίαζε δελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλν θαζψο είλαη πην θαηαλνεηφο απηφο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο απφ ηε 

πξνβνιή κηαο ιίζηαο κε κεηξήζεηο. 

6.6.2 Γξαθηθέο Παξνπζηάζεηο – Γηαγξάκκαηα (Graphs – Charts)  

 

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηα δηαγξάκκαηα είλαη επίζεο ζπλήζσο πην ρξήζηκεο 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ζε έλα αθξναηήξην πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ην γεληθφ κήλπκα απφ ηελ εξγαζία πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  απφ 

φηη  γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ νη αξηζκνί κπνξνχλ λα παξέρνπλ. Δίλαη θαη ηα δχν απηά 
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εξγαιεία νπηηθήο παξνπζίαζεο θαη είλαη πνιχ ζπρλά πνιχ πην επέιηθηα θαη 

θαηαλνεηά απφ φηη έλαο πίλαθαο.  

 

6.6.3 Πίλαθεο (Tables) 

 

Οη πίλαθεο απφ ηελ άιιε κεξηά παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη. Χο 

απνηέιεζκα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαιχηεξνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ κε ηε βνήζεηα 

απηψλ ησλ αξηζκψλ.  

 

6.6.4 Υάξηεο (Maps) 

 

Σν ηειεπηαίν εξγαιείν παξνπζίαζεο είλαη νη ράξηεο. Οη ράξηεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν παξνπζίαζεο αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

ην ζσζηφ ηξφπν θάησ απφ ην ζσζηφ πιαίζην. Οη ράξηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

κε δχν ηξφπνπο: α) κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηζθφπηζεο κε δνξπθνξηθέο εηθφλεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη β) κε ηε βνήζεηα ησλ γεσγξαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (GIS). 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ραξηψλ είλαη φηη επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε 

παξνπζίαζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο δεηθηψλ. Δπηηπγράλνληαο ηελ αλάιπζε 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο δεηθηψλ ζην ίδην γξαθηθφ αληηθείκελν κε έλαλ επεμεγεκαηηθφ 

θαη εχθνια θαηαλνεηφ ηξφπν. Αθφκα θη αλ ε ρξήζε ηνπ GIS θαη νη πξνθχπηνληεο 

ράξηεο κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ηζρπξνί θαη ζαλ εξγαιείν παξνπζίαζήο αιιά θαη σο 

αλαιπηηθφ εξγαιείν. Οξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ GIS παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα  

Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

 Έλα εμαηξεηηθά νπηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ εχθνιε επηθνηλσλία 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ ειινρεχνληνο 

θηλδχλνπ ζηνηρείσλ γίλεηαη 
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κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ησλ ρξεζηψλ. 

 Σν κφλν θαιφ εξγαιείν γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο δείθηεο γηα λα 

επηηξέςεη ηελ αλάιπζε δηάθνξσλ 

ελδερνκέλσο αιιειέλδεησλ 

πηπρψλ. 

 Σν GIS δηεπθνιχλεη ηελ ππέξζεζε 

θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

κεγάισλ πνζψλ απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, πνπ 

απινπνηνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ 

ακνηβαίσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

αηηίσλ θαη ησλ αηηηαηψλ ησλ 

αγξνηηθψλ δεηεκάησλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

 Σν GIS επηηξέπεη ηελ 

ελζσκάησζε, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ, θαη 

εθηηκήζεσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Σν GIS απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία, 

ηνπο δείθηεο, θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

ζε δηαθνξεηηθά αλαιπηηθά 

επίπεδα (πεξηθεξεηαθφο, εζληθφο, 

ή ηνπηθφο). 

 Σα ζεκαληηθά ρσξηθά δείγκαηα 

γηα ηνπο δείθηεο, ή νη 

ακεξφιεπηνη κέζνη φξνη γηα έλα 

γεσγξαθηθά δηαλεκεκέλν δείγκα 

ησλ κέηξσλ, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ιηγφηεξν πξνθαλήο (έλαο ράξηεο 

θαίλεηαη πεξηζζφηεξν 

«πξαγκαηηθφο» απφ ηα ζηνηρεία 

ζε έλαλ πίλαθα). 

 Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζηνηρείσλ 

γίλεηαη δπζθνιφηεξνο δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζηνηρεία «θξχβνληαη» πίζσ 

απφ ην ράξηε θαη είλαη φρη πάληα 

πξνζηηά ζην ζεαηή. 

 Σν θφζηνο εξγαζίαο κε ηνπο 

πφξνπο πνπ απαηηεί ην GIS απφ 

ηελ άπνςε ησλ ρξεκάησλ θαη ηνπ 

ηθαλνχ πξνζσπηθνχ είλαη κεγάιν. 

 Οη ράξηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ην ρξήζηε ζηε ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρνπλ αηηηψδεηο ζπλάθεηεο 

πνπ κπνξνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα κελ 

ππάξμνπλ. 

 Έλαο ράξηεο δελ είλαη ηθαλφο λα 

παξνπζηάζεη κηα ζρέζε φπνπ ε 

αηηία ελφο πξνβιήκαηνο δελ 

κπνξεί λα βξεζεί κέζα ζηελ ίδηα 

πεξηνρή κε ηνλ αληίθηππν 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 

αλαγξαθή ηεο ηξνπηθήο μπιείαο: ε 

αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

βξεζεί ζηελ απαίηεζε απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ ην 

πξφβιεκα απνδάζσζεο 

εκθαλίδεηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο). Έλαο πίλαθαο ζηε 

ζχγθξηζε κπνξεί λα είλαη πην 
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κε ηε βνήζεηα ηεο γεσζηαηηζηηθήο 

ηθαλφηεηαο αλάιπζεο ηνπ GIS. 

εχθακπηνο ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηα δηαθνξεηηθά 

κέξε ηνπ θφζκνπ. 

Πίλαθαο 12: Τα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ GIS (Segnestam, 

2002). 

 

6.7 Δπηινγή Μεηαβιεηώλ θαη Τπνκεηαβιεηώλ  

Χο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη νξηζηεί ν πξνζδηνξηζκφο  δεηθηψλ 

νη νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θαηά 

πφζν είλαη ή φρη βηψζηκε ε αζηηθή αλάπηπμε ηεο Γιπθάδαο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

σο πξνο ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ, γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο ηεο Γιπθάδαο, 

ζηεξίρηεθε ζηα ηέζζεξα αθφινπζα  θξηηήξηα: 

 Κνηλσληθά 

 Οηθνλνκηθά 

 Πνιηηηθά  

 Πεξηβαιινληηθά 

Σα ηέζζεξα παξαπάλσ θξηηήξηα απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο “ππιψλεο” γηα ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ αξρηθά θαη ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ ζηε 

ζπλέρεηα. Μηα βηψζηκε πξφηαζε γηα ηελ αζηηθή αλάπηπμε κηαο πφιεο φπσο ε 

Γιπθάδα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο πφιεο, ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ φζν θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ, 

ηελ θαηάζηαζε δηαθπβέξλεζεο θαη ηέινο ηα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα. Δηδηθά ε 

ηειεπηαία παξάκεηξνο ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή θαηείρε πξσηεχνληα ξφιν. Χο 

βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε κέηξεζε παξαγφλησλ πνπ 

βνεζνχλ λα γίλεη πξφβιεςε εάλ ε αζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Γιπθάδαο θηλείηαη 

ή φρη πξνο κία  βηψζηκε πεξηβαιινληηθή πνξεία. Με ηνλ φξν “πεξηβάιινλ” νξίδεηαη 

ην θπζηθφ θεθάιαην, φπνπ ην θπζηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, 
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ηα θπζηθά πνζά αλαλεψζηκσλ θαη κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηε ζσζηή δηαβίσζε θαη ηελ  παξνρή ελφο επξχ θάζκαηνο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

Ζ κέηξεζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε 

πξνεγνπκέλσο, θαη εηδηθά ζε κία αζηηθή πεξηνρή απνηειεί κία ηδηαίηεξε πξφθιεζε 

γηα ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

ζπλδπάδνληαο ηηο κεηξήζεηο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ καδί κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαζνξίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο θαη ελ ζπλερεία νη δείθηεο 

κειέηεο.  Ζ ζεκαζία ησλ δεηθηψλ είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ φπσο έρεη ιερζεί θαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία “Οη δείθηεο κπνξεί λα είλαη πην ρξήζηκν αλαιπηηθφ εξγαιείν απφ 

ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία παξάγνληαη” (Segnestam 2002, ζει.3).  

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ σο δεδνκέλα 

εηζφδνπ νδεγεί ζηελ εξψηεζε “πνηνη ηχπνη θπζηθνχ θεθαιαίνπ είλαη απαξαίηεηνη ζαλ 

εηζαγσγείο δεδνκέλσλ”. Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή απνηειεί έλα ζχλζεην ζέκα. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη κεξηθνί ηχπνη θπζηθνχ θεθαιαίνπ είλαη απνιχησο νπζηαζηηθνί 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο φπσο γηα παξάδεηγκα ην λεξφ θαη ε αηκφζθαηξα θαη 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Αληίζεηα ππάξρνπλ άιινη ηχπνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

παξαιεθζνχλ αλάινγα κε ηελ πηπρή πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά. Χζηφζν ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη άιινη ηχπνη θπζηθνχ θεθαιαίνπ νη νπνίνη έρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηα θαη 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε κε δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα αλαξπαρηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Αλάινγα ινηπφλ 

κε ηελ πεξίπησζε θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί κπνξεί λα γίλεη ε 

πξνζαξκνγή απηήλ ησλ θπζηθψλ ηχπσλ θεθαιαίνπ. 

Οη δείθηεο, νη νπνίνη επηιέγνληαη ζε θάζε εξγαζία, βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηάζεσλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεκεξσκέλε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο ελδηαθέξνληνο, παξέρνπλ ηελ εηζαγσγή 

ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο αληαιιαγέο πνπ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζε φια ηα είδε ησλ απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ρξήζεο γεο, ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Μία 

αθφκα δηάζηαζε ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ επηινγή κηαο βηψζηκεο 

ιχζεο είλαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί αμηφπηζηνη δείθηεο νη νπνίνη 
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κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελδηαθεξφκελε θνηλφηεηα ή πφιε λα δεκηνπξγήζεη κία 

εηθφλα γηα ην θαηά πφζν νηθνλνκηθή ή φρη είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ 

αζηηθήο αλάπηπμεο θαη θαηά πφζν ελεξγεί νηθνλνκηθά ζεηηθά ή φρη ε πξνηεηλφκελε 

πξνο πινπνίεζε ιχζε.  

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή σο βαζηθνί παξάγνληεο επηινγήο ησλ δεηθηψλ απνηέιεζαλ 

ηφζν ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο Γιπθάδαο φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο πφιεο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ή ζηε κείσζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Γιπθάδαο. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

Γιπθάδαο θαη ηνπ δνκεκέλνπ ηεο πεξηβάιινληνο εμεηάζηεθαλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο πφιεο νη νπνίεο πξνθαινχλ ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο. Οη βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γιπθάδαο νη νπνίεο νξίζηεθαλ θαη ζαλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ 

ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ νη κεηαβιεηέο κειέηεο είλαη νη εμήο: 

 Οηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα αζηηθήο αλάπηπμεο 

 Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Αλαςπρή 

Απφ ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε  ηζρχνπζα  λνκνζεζία 

επηιέρζεθαλ γηα θάζε κία ζεκαηηθή  ελφηεηα νξηζκέλεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ αληηθεηκεληθά ηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

θαη επεξεάδνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  ηε ζπλέρεηα γηα θάζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηγξάθνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ επηιέρζεθαλ. Οξηζκέλεο  κεηαβιεηέο αλαπαξηζηνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο ε νπνία επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα φζν θαη 

απφ ηελ νηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

6.7.1 Οηθηζηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Γιπθάδαο απνηειεί ην βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί θαη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε νηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πθίζηαηαη ε 

πεξηνρή κειέηεο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ.   
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χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία ππάξρνπλ αξθεηνί λφκνη νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή. Οη πην ζεκαληηθνί απνηεινχλ ν Γεληθφο 

Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (ΓΟΚ) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ Κηεξηνδνκηθφ 

Καλνληζκφ. Ο Γ.Ο.Κ. πεξηγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιεη ν λφκνο “γηα ηε 

δνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνπέδσλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

ζηε Υψξα καο” (ΓΟΚ ζει.1) Δπηπιένλ πεξηγξάθεη θαη “ηηο αλαγθαίεο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θηεξίσλ θαη γεληθά ησλ δνκηθψλ έξγσλ” .(ΓΟΚ 

ζει1) Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο λφκνο είλαη ν λφκνο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ 

Κηεξίσλ (2008/3661). Ο λφκνο απηφο απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ εμέηαζε 

απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο Γιπθάδαο. Δπνκέλσο σο βαζηθή κεηαβιεηή κειέηεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

“Οηθηζηηθή δξαζηεξηφηεηα” απνηέιεζε ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ. Μέζα 

απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπο επηιέρζεθαλ νη ππνκεηαβιεηέο πνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε κειέηεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο. 

Έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηεξίσλ ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηε ρξνλνινγία 

θαηαζθεπήο ηνπο. Σα δεδνκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δείθηε θαη ηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηεξίσλ πξνήιζαλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ηεο ΔΤΔ. Χο 

απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ην λφκν δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηεγνξίεο θηεξίσλ αλάινγα 

κε ηελ δεθαεηία θαηαζθεπήο ηνπο. Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δείθηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ 

θάζε θηεξίνπ. Σέινο ηα θηήξηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο.  

 

 

6.7.2 Δκπνξηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ Γιπθάδα σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ζεκαληηθφηεξνπο δήκνπο ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν 

εμππεξεηεί δεθάδεο ρηιηάδεο πνιίηεο θαζεκεξηλά. Οη πνιίηεο πνπ εμππεξεηνχληαη 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο κφληκνπο 

θάηνηθνπο ηνπ δήκνπ θαη ε δεχηεξε ηνπο επηζθέπηεο. αθνχ ε Γιπθάδα απνηειεί 
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ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θέληξν γηα ηελ Αζήλα κε πνιινχο επηζθέπηεο απφ άιινπο 

δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Δηδηθφηεξα νη ξνέο εηζφδνπ εκπνξηθψλ επηζθεπηψλ ζην 

δήκν πξνέξρνληαη απφ ηνπο γεηηνληθέο πεξηνρέο φπσο ε Αξγπξνχπνιε, ε Βνχια, ε 

Ζιηνχπνιε θαη ην Διιεληθφ, δήκνη κε ζαθψο πην πεξηνξηζκέλε εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δήκνπ είλαη ε 

πξνζέιθπζε “εκπνξηθψλ” επηζθεπηψλ θαη απφ  άιιεο πεξηνρέο εμαηηίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε απηήλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε πςειφηεξα 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. 

ιε απηή ε εηζξνή επηζθεπηψλ ζεσξήζεθε φηη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ψζηε λα 

θαηαγξαθνχλ ηπρφλ επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Έγηλε δεθηφ φηη νη 

παξάγνληεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο νη νπνίνη ζίγνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

απηήλ ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία είλαη: 

 Ζ αηκφζθαηξα 

 Ο ζφξπβνο 

Ζ αηκφζθαηξα θαη ν ζφξπβνο επηβαξχλνληαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο  ησλ επηζθεπηψλ. 

Μειεηήζεθε ην πθηζηάκελν ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ην 

πθηζηάκελν δίθηπν κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ 

ιήθζεθε ππφςε είλαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ γηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε 

πεξηνρή. Λακβάλνληαο ππφςε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αιιά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δπξσπατθήο „Έλσζεο γηα ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

ηνπ ζνξχβνπ απφ Η.Υ. θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

Δπηπξφζζεηα ζε απηήλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ιήθζεθε ππφςε θαη ε ηξνθνδνζία ησλ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θάλνληαο νξηζκέλεο παξαδνρέο θαη πηνζεηψληαο ηηο κέζεο 

ηηκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Σέινο ζε απηήλ ηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα θαηά παξέθθιηζε ελζσκαηψζεθαλ θαη νη επηπηψζεηο πνπ 

πξνθαινχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ 

δήκνπ νη νπνίνη εξγάδνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

δεδνκέλα απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ηεο ΔΤΔ ππνινγίζηεθε απηή ε πξφζζεηε 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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6.7.3 Αλαςπρή 

 

Ζ ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ εμεηάζηεθε είλαη ε αλαςπρή. ηελ  θαηεγνξία 

απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη αλεπηπγκέλεο ζην δήκν 

θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαςπρή. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

ζεζπίζηεθαλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο: 

 Καηαζηήκαηα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο 

 Καηαζηήκαηα (θαθέ, εζηηαηφξηα) 

 Παξαιίεο αλαςπρήο 

 Ξελνδνρεία 

ηα φξηα ηνπ δήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα πνιιά θαηαζηήκαηα λπρηεξηλήο 

δηαζθέδαζεο ηα νπνία  πξνζειθχνπλ ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζεκαληηθφ 

αξηζκφ επηζθεπηψλ απφ φιν ην ιεθαλνπέδην. Λήθζεθε ππφςε ηφζν ε επίδξαζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηνλ ζφξπβν φζν θαη ε επίδξαζε 

ζην ζφξπβν πνπ πξνθαινχλ ηα θαηαζηήκαηα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο. ια ηα 

παξαπάλσ έγηλαλ κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα φξηα πνπ νξίδεη απηφ. 

Δπηπιένλ ε Γιπθάδα απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ, απφ ηνπο 

φκνξνπο θαη κε δήκνπο, θαζεκεξηλά γηα ηελ αλαςπρή ηνπο (θαθέ θαη θαγεηφ). Με 

ηελ ίδηα ινγηθή πνπ πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο ιήθζεθαλ ππφςε φπνπ ήηαλ 

δπλαηφλ ιφγσ δεδνκέλσλ νη επηδξάζεηο ζην ζφξπβν θαη ζηελ αηκφζθαηξα. Δπηπιένλ 

αξθεηά απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ 

ζάιαζζα γηα ην ιφγν απηφ ιήθζεθε ππφςε θαη ε επηβάξπλζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ. Σέινο ιήθζεθε ππφςε θαη ε 

δεκηνπξγία απνβιήησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ.  

Σνπο ζεξηλνχο κήλεο ε Γιπθάδα απνηειεί πφιν έιμεο γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ινπφκελσλ απφ  ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο θαη ηνπο φκνξνπο θαη φρη κφλν δήκνπο. 

Θεσξήζεθε απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε θαη ε επηβάξπλζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ 

απφ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη απφ ηελ κεηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

δήκνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ζην ζφξπβν θαη ζηε δεκηνπξγία απνβιήησλ. 

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ ιήθζεθε ππφςε γηα απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα αθνξά 

ηε ιεηηνπξγία μελνδνρείσλ ζηελ πεξηνρή. Πνιιά μελνδνρεία είλαη εγθαηεζηεκέλα 
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ζηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο αεξνδξνκίνπ ζηελ πεξηνρή κέρξη ην 2001. 

Δπηπιένλ αξθεηά απφ απηά ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο σο θαηαιχκαηα γηα 

αιινδαπνχο ηνπξίζηεο θαζψο θαη γηα γεγελείο επηζθέπηεο θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηελ πξσηεχνπζα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Δπηινγή Γεηθηώλ 

Αθνχ επηιέρζεθαλ νη κεηαβιεηέο θαη νη ππνκεηαβιεηέο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

ην επφκελν βήκα είλαη ηειηθή επηινγή ησλ δεηθηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμαρζεί ην 

ηειηθφ επηζπκεηφ ζπκπέξαζκα γηα ην θαηά πφζν είλαη βηψζηκε ε αζηηθή αλάπηπμε 

ηεο Γιπθάδαο σο πξνο ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. πσο έρεη πεξηγξαθζεί θαη ζε 
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πξνεγνχκελε ελφηεηα ε επηινγή δεηθηψλ έρεη απνηειέζεη επξχ ζέκα ζπδήηεζεο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θφζκν θαη δελ ππάξρνπλ παλάθεηα γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

δεηθηψλ ζε θάζε πεξίπησζε. Χζηφζν έρνπλ ππάξμεη θάπνηεο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

7.1 Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΠΟΣ - World Tourism Organization 

- WTO) 

 

χκθσλα κε ηε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη κε ην πξφγξακκα αλάπηπμεο Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ν ΠΟΣ είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα πνιιά έξγα θχξησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπξηζκνχ πνπ δηεμάγνληαη ζε πάλσ απφ 30 ρψξεο. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ν 

παξαπάλσ θνξέαο ππνζηήξημεο έρεη ζεσξεζεί σο ζεκαληηθφο αθφκε θαη πξηλ απφ ηε 

χλνδν Κνξπθήο ηνπ Ρίν. Ο ΠΟΣ εκπιέθεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ πξνγξακκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηνπξηζκνχ ζε δηάθνξεο ρψξεο (π.ρ. Κίλα, Ηλδία, Βηεηλάκ, Μαξφθν, θ.ιπ.). Ο 

παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

θαηεγνξηνπνηεί ηνπο δείθηεο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Απηέο είλαη νη παξαθάησ : 

Η) Κνηλσληθνί δείθηεο 

 πιεζπζκόο θαη δεκνγξαθηθά: ν δείθηεο απηφο έρεη ζθνπφ λα εμεηάζεη ηα 

πνζνζηά γελλήζεσλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζε 

παξαγσγηθή ειηθία, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

 Δξγαζία θαη απαζρόιεζε: Ο δείθηεο απηφο αξρηθά ζθνπεχεη λα εξεπλήζεη 

ηα πνζνζηά αλεξγίαο αλά θχιιν θαη ειηθία. Αθφκα δηαθξίλεη ζε θαηεγνξίεο 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, αλάινγα κε ην επίπεδν κφξθσζεο. Σέινο δείρλεη ηα 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο παξαγσγήο. 

 Φηώρεηα θαη θαηαλνκή εηζνδήκαηνο: Ο δείθηεο απηφο, καδί κε ηελ βνήζεηα 

άιισλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ππνινγίδεη ηα θαηψηεξα θαη αλψηεξα 

εηζνδήκαηα θαηά πεξηνρή θαη ειηθία, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαλέκεηαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. 

 Δθπαίδεπζε: Με ηνλ δείθηε απηφλ δηεξεπλψληαη ηα πνζνζηά εγγξαθψλ ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο αλά θχιν, ν αξηζκφο ησλ δαζθάισλ θαη 

ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε πεξηνρήο. 
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 Τγεία : Με ηνλ δείθηε απηφλ εμεηάδνληαη νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δαπάλεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζηειέρσζε εγθαηαζηάζεσλ πγείαο. Αθφκα 

δηεξεπλψληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζαλάησλ ζε θάζε πεξηνρή, θαζψο θαη 

ε δπλαηφηεηα θάζε ρψξαο λα αληεπεμέιζεη ζε απηέο. 

II) Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο 

 Υξήζε εδάθνπο θαη γεσξγηθή παξαγσγή : Ο δείθηεο απηφο έρεη 

πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη νη ρξήζεηο γεο, 

δίλνληαο κεγαιχηεξν βάξνο ζηα είδε ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Έηζη 

εμεηάδνληαη ηα πνζνζηά παξαγσγήο ηνπ θάζε είδνπο, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα είδε ησλ εδαθψλ. Αθφκα εμεηάδεηαη ε 

πξνζθνξά ηεο γεσξγίαο ζην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ θάζε ρψξαο. 

 Υξήζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο: Ο δείθηεο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

Δκπνξηθή ελεξγεηαθή παξαγσγή, ηελ Ζιεθηξηθή παξαγσγή, θαζψο θαη ηηο 

πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Αζηηθνπνίεζε : Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηα πνζνζηά αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν, ηνλ ξπζκφ αχμεζεο απηνχ, θαζψο θαη ησλ αξηζκφ 

νρεκάησλ αλαινγηθά πάληα κε ηνλ πιεζπζκφ. Αθφκα καο δείρλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία πιεζπζκνχ 

(αζηηθφο, αγξνηηθφο θ.α.) 

 Δθπνκπέο: Με ηνλ δείθηε απηφλ ππνινγίδνληαη νη εθπνκπέο βιαβεξψλ 

αεξίσλ (π.ρ. CO2), νη νξγαληθέο κνιπζκαηηθέο εθπνκπέο χδαηνο, ε ξχπαλζε 

ησλ πδάησλ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ( βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ρεκηθέο 

βηνκεραλίεο θ.α.) 

 

 

 

 

III) Οηθνλνκηθνί δείθηεο 

 Δζληθνί ινγαξηαζκνί: Με ηνλ δείθηε απηφλ εμεηάδεηαη ην ΑΔΠ σο πξνο ηνλ 

ηξφπν πνπ απηφ θαηαλέκεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο παξαγσγήο. Αθφκα καο 
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δείρλεη ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα κηα ρψξα, θαζψο θαη ηα 

θέξδε θαη ηηο δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο 

 Δκπόξην: Ο δείθηεο απηφο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο Γεσξγηθέο θαη εκπνξηθέο 

εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο, φπσο απηέο ησλ ηξνθίκσλ, θαπζίκσλ, 

κεηαιιεπκάησλ, ππεξεζηψλ θ.η.ι. 

 Υξεκαηνδόηεζε από ηελ Κπβέξλεζε: Ο δείθηεο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηηο 

θχξηεο θαη ηξέρνπζεο δαπάλεο θαη ρξέε ηεο θπβέξλεζεο, ην εηζφδεκά ηεο, ην 

ρξεκαηηθφ απφζεκα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο, ηε γεληθή ηζνξξνπία 

πξνυπνινγηζκψλ, ηηο ακνηβέο θαη ηνπο κηζζνχο. Αθφκα έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

θφξνπο ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο θφξνπο ηνπ εηζνδήκαηνο, ησλ 

θεξδψλ θαη ησλ θχξησλ θεξδψλ, αιιά θαη ηνπο θφξνπο ζην δηεζλέο εκπφξην. 

 Ηζνδύγην πιεξσκώλ: Ο δείθηεο απηφο εμεηάδεη ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο 

ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ αγαζψλ.  

 Δμσηεξηθό ρξένο: Ο δείθηεο απηφο αζρνιείηαη κε ηα θξαηηθά δάλεηα θαη 

πηζηψζεηο, ην καθξνπξφζεζκν ρξένο, ηελ παξνχζα αμία ηνπ ρξένπο, ην 

βξαρππξφζεζκν ρξένο θαη  ηελ ρξήζε ηεο πίζησζεο 

 Κξάηε θαη Αγνξέο: Σν αληηθείκελν εμέηαζεο απηνχ ηνπ δείθηε είλαη νη 

επελδχζεηο θαη ηα ξίζθα απφ απηέο, ην νηθνλνκηθφ βάζνο, νη θφξνη θαη νη 

πνιηηηθέο γηα ην εκπφξην, νη ηηκέο θαη ηα επίπεδα ζπλαιιαγψλ θ.α. 

 Μεηαθνξά, θηλεηήξηεο δπλάκεηο θαη επηθνηλσλίεο: Ο δείθηεο απηφο 

αμηνινγεί ηηο αεξνπνξηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο κεηαθνξέο 

(εκπνξεπκάησλ, επηβαηψλ), θαζψο θαη ηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε ηζρχνο 

θαη ηηο θάζε είδνπο απψιεηεο απφ απηέο. Αθφκα εθηηκά ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ ζε ηνπηθφ, δηεζλέο θαη παγθφζκην επίπεδν θαη 

ηηο αλάγθεο πνπ απηέο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ. 

 Πιεξνθνξία θαη Σερλνινγία: Ο δείθηεο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ( 

δηαδίθηπν, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο), θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο 

εθπαίδεπζεο γηα ζσζηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο. Αθφκα εμεηάδεη ηηο ακνηβέο δηθαηψκαηνο θαη αδεηψλ θαη ηηο 

πιεξσκέο απφ ηελ δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ. 
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 Παγθόζκηεο ζπλδέζεηο: Ο δείθηεο απηφο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

δεπηεξεπφλησλ δεηθηψλ φπσο νη επελδχζεηο θαη εκπφξην, νη νηθνλνκηθέο ξνέο, 

ε ελίζρπζε αλάπηπμεο θαη ν ηνπξηζκφο. 

7.2 Δπηηξνπή γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε Ζλσκέλα Έζλε UNCSD ( United 

Nations Comission of Sustainable Development) 

 

Ο παγθφζκηνο απηφο νξγαληζκφο αλέπηπμε έλα ζχλνιν απφ δείθηεο νη νπνίνη 

ρσξίδνληαη ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαηαπνιέκεζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Οη δείθηεο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο : 

 Πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Γάζνο 

 Δλέξγεηα 

 Σνπξηζκφο 

 Κιηκαηηθή αιιαγή 

 Αζηηθή αλάπηπμε 

 Αγξνηηθή αλάπηπμε 

 Νεξφ 

 Τπνδνκέο – Μεηαθνξέο 

 Δκπφξην  

 Αιηεία 

 Γεσξγία 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο εμέηαζεο ηεο  ζπγθξηκέλεο εξγαζία δίλνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα ζην παξάζηεκα Α ζηε ζειίδα 154. 

 
 
 
 

7.3 Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ - European Environmental 

Agency - ΔΔΑ) 
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ηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο (ΔEA) είλαη λα παξέρεη ζηελ 

επξσπατθή επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ηηο αληηθεηκεληθέο, αμηφπηζηεο θαη 

ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα αμηνινγήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηάζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ ν ΔΔΑ έρεη αλαπηχμεη ην πιαίζην DPSIR θαζψο 

επίζεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο νινθιήξσζεο. Ο ΔΔΑ 

βαζίδεη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ εθθξάδνληαη θπξίσο σο δείθηεο, 

νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη γηα ηα θχξηα ζέκαηα πνπ εμεηάδεη. Αλάινγα κε ην ζέκα πνπ 

αμηνινγείηαη, νη δείθηεο θπκαίλνληαη απφ ηνπο δείθηεο δηαθπβέξλεζεο σο ηνπο δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έρνπλ νξηζηεί νη εμήο κεηαβιεηέο: 

 Μεηαθνξέο 

 Νεξφ  

 Γεσξγία 

 Αιηεία 

 Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

 Αέξαο  

 Πνηφηεηα αέξα 

 Αιιαγέο ζηελ βηνπνηθηιφηεηα 

 Έδαθνο  

 Ννηθνθπξηά 

 Θάιαζζεο θαη αθηέο 

 Δλέξγεηα  

Λεπηνκέξεηεο θαηαγξαθήο ησλ ππφινηπσλ δεηθηψλ γηα θάζε κία κεηαβιεηή 

παξαζέηνληαη ζην παξάξηεκα Α ζηελ ζειίδα 164. 

 

7.4 Agenda 21  

 

Ζ Αηδέληα 21 εμεηάδεη ζεκαληηθά απηά πξνβιήκαηα ζήκεξα θαη επίζεο ηνπο ζηφρνπο 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θφζκνπ γηα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ επφκελνπ αηψλα. Απεηθνλίδεη 

κηα ζθαηξηθή ζπλαίλεζε θαη κηα πνιηηηθή δέζκεπζε ζηε ζπλεξγαζία αλάπηπμεο θαη 

πεξηβάιινληνο. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο είλαη πξψηα απ' φια ε επζχλε ησλ 

θπβεξλήζεσλ. Οη εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ηα ζρέδηα, νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο είλαη 

θξίζηκεο ζηελ επίηεπμε απηνχ. Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία πξέπεη λα ππνζηεξίμεη θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηέηνηεο εζληθέο πξνζπάζεηεο. 
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Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ην πξφγξακκα Αηδέληα 21 επηλφεζε έλα 

ζχλνιν δεηθηψλ-κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο  κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη είηε µε πνηνηηθνχο 

είηε µε πνζνηηθνχο φξνπο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξαθήο ηεο κεηαβνιή 

ησλ θαηλνκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αλαδεηθλχνληαο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

θαηαγξάθνληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ. 

Πεξηβαιινληηθνί 

 Γεσξγηθή εθπαίδεπζε  

 Γείθηεο αιγψλ  

 Πεξηβαιινληηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ ξχπσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο  

 Δηήζηεο ππνρσξήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ χδαηνο επηθάλεηαο σο πξνο ην 

δηαζέζηκν λεξφ.  

 Καιιηεξγήζηκν έδαθνο  

 Πεξηνρή πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ αιάησζε θαη ηηο πιεκκχξεο  

 Πεξηνρή ηνπ εδάθνπο πνπ κνιχλεηαη απφ ηα επηβιαβή απφβιεηα  

 Βηνρεκηθή απαίηεζε νμπγφλνπ ζηνπο νξγαληζκνχο χδαηνο  

 Αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ηνπ εδάθνπο  

 Υεκηθά δειεηεξηάζεηο  

 πγθέληξσζε θνινβαθηεξηδίσλ ζην γιπθφ λεξφ  

 Καηαλάισζε φδνληνο  

 Απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν  

 Ππθλφηεηα ησλ πδξνινγηθψλ δηθηχσλ  

 Έθιπζε πεηξειαίνπ ζηα παξάθηηα χδαηα  

 Δζσηεξηθή θαηαλάισζε χδαηνο θαηά θεθαιήλ  

 Δθπνκπέο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ  

 Δθπνκπέο ησλ νμεηδίσλ αδψηνπ  

 Δθπνκπέο ησλ νμεηδίσλ ζείνπ  

 Δλεξγεηαθή ρξήζε ζηε γεσξγία  

 Όπαξμε ησλ εζληθψλ θαλνληζκψλ αεηθνξίαο ή ησλ νδεγηψλ  

 Γαπάλεο γηα ηε κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο  

 Γαπάλεο γηα ηελ επεμεξγαζία επηβιαβψλ απνβιήησλ  

 Γαπάλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ  

 Πνζνζηφ θάιπςεο δαζηθψλ εθηάζεσλ  

 Παξαγσγή ησλ επηβιαβψλ απνβιήησλ  

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt15e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt17e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt9e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt14e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt14e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt20e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt10e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt19e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt9e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt10e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt17e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt9e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt9e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt9e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt14e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt16e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt9e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt20e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt21e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt11e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt20e.htm
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 Παξαγσγή ησλ βηνκεραληθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ  

 Παξαγσγή ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ  

 Δπηθπιάμεηο ππφγεησλ λεξψλ  

 Γηάζεζε νηθηαθψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ  

 Δηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ησλ επηβιαβψλ απνβιήησλ  

 Πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο αλά εθηάξην  

 Έδαθνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ εξήκσζε  

 Αιιαγέο ρξήζεο εδάθνπο  

 Μέγηζηε παξαγσγή αιηείαο  

 Γηάζεζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ  

 Δζληθφο κεληαίνο δείθηεο βξνρνπηψζεσλ  

 Αξηζκφο ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ απαγνξεχνληαη  

 Μεηαβνιέο πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο βνπλψλ  

 Αχμεζε πιεζπζκνχ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ  

 Πιεζπζκφο πνπ δεη θάησ απφ ην φξην έλδεηαο ζηηο μεξέο πεξηνρέο εδάθνπο  

 Πξνζηαηεπφκελε δψλε σο πξνο ηελ ζπλνιηθή έθηαζε πεξηνρήο  

 Γαπάλεο γηα ηε βηνηερλνινγία  

 Απειεπζέξσζε ησλ απνβιήησλ απνρέηεπζεο αδψηνπ θαη θσζθφξνπ ζηα 

παξάθηηα χδαηα  

 Παξαγφκελνο απφ ην δνξπθφξν δείθηεο βιάζηεζεο  

 Βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηηο πεξηνρέο βνπλψλ  

 Δίδε ππφ εμαθάληζε σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ εγγελψλ εηδψλ  

 Υξήζε ησλ γεσξγηθψλ θπηνθαξκάθσλ  

 Υξήζε ησλ ιηπαζκάησλ  

 Αλαθχθισζε απνβιήησλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε  

 Πνζνζηφ επεμεξγαζίαο απφβιεηνπ χδαηνο  

 Δπεκεξία ησλ πιεζπζκψλ βνπλψλ  

 Έληαζε ζπγθνκηδήο μχινπ  

 

7.5 Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (Organisation for 

Economic Development and Co-operation - ΟECD) 

 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt21e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt22e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt21e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt20e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt14e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt12e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt10e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt17e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt21e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt12e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt19e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt13e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt17e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt12e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt15e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt16e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt17e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt17e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt12e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt13e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt15e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt14e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt14e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt21e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt18e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt13e.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/english/chapt11e.htm
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο θέξδηζαλ ηε 

ζεκαληηθή ζεκαζία θαη είλαη ηψξα επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλνο ζηηο ρψξεο ηνπ OECD. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηε δηεπθξίλεζε 

πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ελεξγεηψλ. Πνιιέο ρψξεο ηνπ OECD ελδηαθέξνληαη επίζεο φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο κεησκέλνπ αξηζκνχ δεηθηψλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηα ππάξρνληα 

κεγαιχηεξα ζχλνια, γηα λα ελεκεξψζνπλ ηελ θνηλσλία πνιηηψλ θαη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ επξχηεξα ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ.  

 

Γηα λα ππνζηεξίμεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο, ν OECD πξνζδηνξίδεη ην 2001 έλαλ 

θαηάινγν επίιεθησλ ππνςεθίσλ πεξηβαιινληηθψλ δείθησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ  πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζζεσλ. Απηνί νη βαζηθνί δείθηεο έρνπλ επηιερηεί απφ 

ηνπο δείθηεο ππξήλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ OECD. Ζ επηινγή ηνπο έιαβε 

ππφςε: ηελ εθαξκνγή λέσλ πνιηηηθψλ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ ηνπ 21νπ 

αηψλα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ δεηεκάησλ ξχπαλζεο θαη ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά 

κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαγξαθή ηνπο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Παξάγνληεο κόιπλζεο Γηαζέζηκνη Γείθηεο 

ΑΛΛΑΓΖ ΚΛΗΜΑΣΟ Δθπνκπέο CO2 θαη αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ  

ΣΡΤΠΑ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ δείθηεο ηεο θαηλφκελεο θαηαλάισζεο 

νπζηψλ φδνληνο  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ έληαζε εθπνκπήο αεξίσλ SOx θαη NOx  

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ εληάζεηο παξαγσγήο δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ 

Φπζηθέο πεγέο  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ πνζνζηά ζχλδεζεο θαηεξγαζίαο χδαηνο 

απνβιήησλ 

ΠΟΡΟΗ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ έληαζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 
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ΓΑΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ έληαζε ηεο ρξήζεο ησλ δαζηθψλ πφξσλ 

ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ έληαζε ηεο ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ 

πφξσλ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΗ ΠΟΡΟΗ έληαζε ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ είδε ππφ εμαθάληζε 

 

7.6 Δζληθό Κέληξν Πεξηβάιινληνο & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Π.Α.Α.) 

 

Ζ Διιάδα καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη ην ζηφρν ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο σο ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηνλ 21
Ο
  αηψλα. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2002 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ε Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ΔΚΠΑΑ θαη‟ εληνιή ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Παξάιιεια 

δξνκνινγνχληαη ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πνξεία πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε δελ είλαη εχθνιε νχηε 

πξνδηαγεγξακκέλε. Γηαξζξσηηθέο αδπλακίεο, παγησκέλεο ζπκπεξηθνξέο, αληηζέζεηο 

κεηαμχ αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζηφρσλ, ειιείκκαηα ζε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζα 

δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο θαη πνιιέο θνξέο ζα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο θαη 

πηζσγπξίζκαηα. Δίλαη θαηά ζπλέπεηα αλαγθαία ε ζηελή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

βεκάησλ απηήο ηεο πνξείαο, έηζη ψζηε λα εληνπίδνληαη έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα, λα 

θαηαλννχληαη νη αηηίεο ηνπο θαη λα δξνκνινγνχληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. Ζ αλάγθε απηή έρεη ζαθέζηαηα αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ε νπνία ζεσξεί σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε -ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Ληζζαβψλαο- ηελ ζηελή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηεο. Ζ θαζηέξσζε ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο  

πξνφδνπ ησλ ρσξψλ κειψλ θαη νιφθιεξεο ηεο ΔΔ απφ ην Δαξηλφ πκβνχιην 

Κνξπθήο κέζσ ελφο ζπλφινπ δηαξζξσηηθψλ δεηθηψλ, ππαθνχεη αθξηβψο ζε απηή ηε 

ινγηθή δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ζηε βάζε επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

Οη δείθηεο απνηεινχλ αλαληίξξεηα ην βαζηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ 

πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Έρνληαο ήδε κία καθξά ηζηνξία ζηελ απνηχπσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηάζεσλ, 
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ζηε δεθαεηία ηνπ „90 εμαπιψλεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηε κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπξσπατθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί (Δurostat, Eurνpean 

Environment Agency, OECD, UNEP) έρνπλ ήδε εληάμεη ζην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ 

πνπ δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηηθή βάζε κία επξεία γθάκα πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη δίθηπα θαη κεραληζκνί γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ελψ αλαπηχζζνληαη κεζνδνινγηθά 

πιαίζηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

κεηαθέξνπλ νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο. 

Οη εθζέζεηο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, απνηεινχλ ήδε απφ ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίαο κία παγησκέλε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηφζν ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Πεξηβάιινληνο, φζν θαη κεκνλσκέλα θξάηε-κέιε, επηδηψθνληαο λα ξίμνπλ θσο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηε δηάζηαζε πνπ κέρξη ζήκεξα 

είρε ζαθέζηαηα ππνηηκεζεί. Ζ παξνχζα έθζεζε απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα-

πηιφην γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο καο κε απηή ηελ πξαθηηθή. Παξάιιεια 

ππνδειψλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, αλαγλσξίδνληαο φηη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο 

ρψξαο θαη ζχγθιηζεο κε ηηο άιιεο νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ νδήγεζε ζπρλά ζηελ 

παξαγλψξηζε ησλ αληνρψλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ην 

παξάξηεκα Β ζηε ζειίδα 166 πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξνη δείθηεο αλάινγα κε ην 

πξφβιεκα. 

7.7 Πίλαθαο Σειηθώλ Δπηιεγκέλσλ Γεηθηώλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φια φζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

ηειεπηαία ελφηεηα αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηειηθψο επηιεγκέλνη πξνο εμέηαζε δείθηεο. 

 
 
 
 

Φπζηθέο 

Μεηαβιεηέο 

Αζηηθά ζρέδηα 

πεξηβαιινληηθ

ήο ζεκαζίαο 

Γείθηεο 

Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε Πξαθηηθή Πξνζέγγηζε 

Αηκόζθαηξα Αζηηθή 

Πεξηβαιινληη

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε 

αησξνχκελσλ 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε 

SO2 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 101 
 

θή Πνηόηεηα ζσκαηηδίσλ(PM10) 

  Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε 

SO2 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε  

NO2 

  Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε  

NO2, ΝΟ 

 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε 

CO2 

 

  Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε 

CO2 

 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε  

Ο3 

 

  Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε  

Ο3 

 

 

  Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 

  πκβνιή ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ ζηηο αέξηεο 

εθπνκπέο 

 

 

 Πεξηβαιινληη

θή δηαρείξηζε 

αηκόζθαηξαο 

Ππθλφηεηα ησλ ζηαζκψλ 

κέηξεζεο 

Ππθλφηεηα ησλ ζηαζκψλ 

κέηξεζεο 

  Αξηζκφο ειεγρφκελσλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

Αξηζκφο ειεγρφκελσλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

Θαιάζζηα 

Ύδαηα 

Πνηόηεηα 

Τδάησλ 

Πνζνζηφ ηνπ ζαιάζζηνπ 

χδαηνο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

σο <<θαιήο>> πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 

Πνζνζηφ ηνπ ζαιάζζηνπ 

χδαηνο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

σο <<θαιήο>> πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

  πγθέληξσζε 

Κνινβαθηεξηδίσλ 

πγθέληξσζε 

Κνινβαθηεξηδίσλ 

  πγθέληξσζε 

θνινβαθηεξηδίσλ 

θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο  

πγθέληξσζε 

θνινβαθηεξηδίσλ 

θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο  

 Πεξηβαιινληη

θή δηαρείξηζε 

πδάησλ 

Μέξεο θιεηζηψλ παξαιηψλ 

ιφγσ ξχπαλζεο 

Μέξεο θιεηζηψλ παξαιηψλ 

ιφγσ ξχπαλζεο 

  Ππθλφηεηα ησλ ζηαζεξψλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ 

Ππθλφηεηα ησλ ζηαζεξψλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ 

Πόζηκα 

Ύδαηα 

Απνζέκαηα 

Τδάησλ 

Καηαλάισζε λεξνχ θαηά 

θεθαιήλ 

Καηαλάισζε λεξνχ θαηά 

θεθαιήλ 

  Καηαλάισζε λεξνχ απφ ηελ 

νηθηαθή ρξήζε θαηά θεθαιήλ 

 

  Καηαλάισζε λεξνχ απφ 

γεσξγηθή ρξήζε 

 

  Καηαλάισζε λεξνχ απφ  
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βηνκεραληθή ρξήζε 

  Καηαλάισζε λεξνχ απφ 

επαγγεικαηηθή ρξήζε 

 

 Πεξηβαιινληη

θή δηαρείξηζε 

πδάησλ 

Αλαινγία αζηηθψλ πδαηηθψλ 

παξνρψλ πνπ θαηαγξάθνληαη 

απφ ξνιφγηα  

Αλαινγία αζηηθψλ 

πδαηηθψλ παξνρψλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη απφ 

ξνιφγηα  

  Πνζνζηφ απσιεηψλ λεξνχ 

ζηνπο αγσγνχο χδξεπζεο 

Πνζνζηφ απσιεηψλ λεξνχ 

ζηνπο αγσγνχο χδξεπζεο 

Απόβιεηα Παξαγσγή 

θαη δηαρείξηζε 

ησλ 

απνβιήησλ 

πλνιηθή πνζφηεηα νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ αλά έηνο 

πλνιηθή πνζφηεηα 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ 

αλά έηνο 

  Πνζφηεηα απνβιήησλ αλά 

θάηνηθν 

Πνζφηεηα απνβιήησλ αλά 

θάηνηθν 

  πλνιηθή πνζφηεηα 

αλαθπθισκέλσλ 

απνξξηκκάησλ επί ηνπ 

ζπλφινπ 

πλνιηθή πνζφηεηα 

αλαθπθισκέλσλ 

απνξξηκκάησλ επί ηνπ 

ζπλφινπ 

 Πεξηβαιινληη

θή δηαρείξηζε 

απνβιήησλ  

Όπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

Όπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

  ηαζκνί κεηαθφξησζεο ηαζκνί κεηαθφξησζεο 

  Αλαθχθισζε (αξηζκφο 

θάδσλ/θάηνηθν) 

 

  Ππθλφηεηα ηνπ θάδσλ 

απνβιήησλ 

Ππθλφηεηα ηνπ θάδσλ 

απνβιήησλ 

  πρλφηεηα απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ 

 

  Πνζνζηφ απνβιήησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ γε 

 

  Πξφζηηκα γηα ηελ παξάλνκε 

δηάζεζε απνβιήησλ 

 

  Ηδηαίηεξε ζπιινγή ησλ 

δεκνηηθψλ απνβιήησλ απφ 

ηελ ηππνινγία (έγγξαθν, 

γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, 

πιηθά, μχιηλα πιηθά, νξγαληθά 

απφβιεηα ζηδήξνπ, θ.ιπ.) 

 

Θόξπβνο Πεξηβαιινληη

θή δηαρείξηζε 

ζνξύβνπ 

Αξηζκφο κεηξεηηθψλ ζηαζκψλ 

ειέγρνπ ζνξχβνπ 

Αξηζκφο κεηξεηηθψλ 

ζηαζκψλ ειέγρνπ ζνξχβνπ 

  Αξηζκφο αηηεκάησλ γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε επεκβάζεσλ 

γηα ηε δηαηαξαρή ζνξχβνπ απφ 

ηελ ηππνινγία ησλ πεγψλ 

ζνξχβνπ  

 

  Αξηζκφο εγθξίζεσλ ηνπ δήκνπ 

γηα ηηο πξνζσξηλέο αθνπζηηθέο 
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ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηελ ηππνινγία (κνπζηθά 

γεγνλφηα, αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο, ζνξπβψδεο 

εμνπιηζκφο, άιινη) 

 Δπίπεδα 

Θνξύβνπ 

Lden (φιε κέξα) Lden (φιε κέξα) 

  Lnight (φξην λχρηαο) Lnight (φξην λχρηαο) 

  Lday(φξην κέξαο)  

  Levening  

  Lamax ή SEL  

Αζηηθό θαη 

Πεξηαζηηθό 

πξάζηλν 

Αζηηθή 

πεξηβαιινληηθ

ή πνηόηεηα 

Έθηαζε Πξαζίλνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε θάηνηθν 

Έθηαζε Πξαζίλνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε θάηνηθν 

  Πνζνζηφ πινπνίεζεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

ρψξσλ πξαζίλνπ επί ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 

Πνζνζηφ πινπνίεζεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

ρψξσλ πξαζίλνπ επί ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 

  Λφγνο ησλ ειεχζεξσλ 

δεκφζησλ ρψξσλ πξνο έθηαζε 

νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο 

 

 Πξάζηλε 

πεξηβαιινληηθ

ή δηαρείξηζε 

πεξηνρώλ 

Απνγξαθή ησλ πξάζηλσλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ αλά έηνο 

Απνγξαθή ησλ πξάζηλσλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ αλά έηνο 

  Πνζνζηφ λέσλ ή 

αλαθαηληζκέλσλ δεκφζησλ 

αλνηθηψλ ρψξσλ πνπ δελ 

πξννξίδνληαη γηα αλαςπρή 

απιά έρνπλ θπηεπηεί κε 

ηνπηθή βιάζηεζε 

 

Δλέξγεηα Δλεξγεηαθή 

Υξήζε 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλά θάηνηθν 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλά θάηνηθν 

  Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ νηθηαθή ρξήζε 

 

  Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ άιιεο ρξήζεηο 

 

  Πνζνζηηαία ζπκκέηνρε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ 

νηθηαθή ρξήζε 

 

  Πνζνζηηαία ζπκκέηνρε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ 

άιιεο ρξήζεηο 

 

  Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ δεκφζηα θηήξηα 

αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

  Πνζνζηφ θηεξίσλ αλάινγα κε 

ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο  

 

  Πνζνζηφ θηεξίσλ αλάινγα κε  
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ηηο ρξήζεηο ηνπο 

  Πνζνζηφ θηεξίσλ αλάινγα κε 

ηε δεθαεηία θαηαζθεπήο ηνπο 

 

  Πνζνζηφ θηεξίσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ειηαθνχο 

ηακηεπηήξεο 

Πνζνζηφ θηεξίσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ειηαθνχο 

ηακηεπηήξεο 

  Πνζνζηφ λέσλ θηεξίσλ θαη 

αλαθαηλίζηκσλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο 

βησζηκφηεηαο 

 

  Πνζνζηφ θηεξίσλ πνπ 

θαιχπηνπλ κεγαιχηεξε 

έθηαζε ησλ 1000 

ηεηξαγσληθψλ  

 

Υξήζεηο Γεο Βηώζηκε 

δηαρείξηζε  

Πνζνζηφ θέληξνπ γεηηνλίαο 

επί ηνπ ζπλφινπ 

Πνζνζηφ θέληξνπ γεηηνλίαο 

επί ηνπ ζπλφινπ 

  Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γεο 

(πνζνζηφ % λέσλ ρξήζεσλ ζε 

εγθαηαιεηκκέλεο πεξηνρέο) 

 

  Ππθλφηεηα δφκεζεο  Ππθλφηεηα δφκεζεο  

  Πνζνζηφ λέσλ θαηνηθηψλ 

έλαληη αλαθαηληζκέλσλ 

 

Δδάθε - 

Αλάγιπθν 

Βηώζηκε 

δηαρείξηζε 

Πνζνζηφ απψιεηαο 

αλάγιπθνπ 

Πνζνζηφ απψιεηαο 

αλάγιπθνπ 

  Πνζνζηφ απψιεηαο θπζηθψλ 

ρψξσλ αδφκεηεο δψλεο 

Πνζνζηφ απψιεηαο 

θπζηθψλ ρψξσλ αδφκεηεο 

δψλεο 

 

Πίλαθαο 13:Τειηθνί επηιεγκέλνη δείθηεο πξνο εμέηαζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β` ΜΔΡΟ 
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8 Πεξηγξαθή Δθαξκνγήο 

  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πνπ 

πεξηγξάθηεθε ζηελ ελφηεηα κε ηηο κεηαβιεηέο, ππνκεηαβιεηέο θαη δείθηεο πνπ 

επηιέρζεθαλ πξνο εμέηαζε. 

Οη ηειηθά επηιεγκέλνη δείθηεο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαηά πφζν είλαη βηψζηκε ή φρη ε 

αζηηθή αλάπηπμε ηνπ δήκνπ Γιπθάδαο σο πξνο ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ πίλαθα 13 ζηε ζειίδα 102. Γηα θάζε έλα απφ απηνχο ηνπο 

δείθηεο έγηλε ε θαηάιιειε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Αξρηθά πξνζδηνξίζζεθε γηα ηνλ θάζε 

έλαλ ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ή απφ 

ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Σν φξην απηφ ζπλήζσο είλαη 

έλαο αξηζκφο ν νπνίνο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ παξνπζία CO ζηελ αηκφζθαηξα είλαη ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ζπγθέληξσζεο 

CΟ ζηελ αηκφζθαηξα. Γηα θάζε δείθηε φπνπ ήηαλ δπλαηφλ πξνζδηνξίζηεθε απηή  ε 

επηηξεπφκελε ηηκή.  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο γηα ηνπο πξνεπηιεγκέλνπο δείθηεο. Καηά ην ζηάδην 

απηφ ππήξμαλ αξθεηά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο κεηξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ 

γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

αθαηξέζεθαλ δείθηεο πνπ είραλ πξνεπηιεγεί πξνο εμέηαζε ελψ ζε άιιεο έγηλαλ 

παξαδνρέο, κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δεηθηψλ απηψλ. Οη παξαδνρέο απηέο έγηλαλ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε 

ησλ δεηθηψλ αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή ε 

απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην δήκν.  

ε επφκελε ελφηεηα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ηνπ θάζε δείθηε 

μερσξηζηά θαζψο επίζεο αλαθέξνληαη ηα επηηξεπηφκελα φξηα θαη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηνπ θάζε δείθηε θαζψο θαη νη πεγέο ζπιινγήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. ηελ  

επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εθαξκνγήο. 
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8.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ 

βαζκνχ αζηηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ δήκνπ Γιπθάδαο.  Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα. 

Αξρηθά έγηλε κειέηε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αζηηθή αλάπηπμε. ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε Διιεληθή θαη 

Δπξσπατθή λνκνζεζία πνπ έρεη ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Δλ 

ζπλερεία κειεηήζεθε ε πεξηνρή ηεο Γιπθάδαο θαη επηιέρζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αζηηθή βησζηκφηεηα ηνπ δήκνπ. Απφ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηιέρζεθαλ νη κεηαβιεηέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο νη 

νπνίεο ζίγνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κειεηήζεθε ε επίδξαζε απηή κέζα απφ 

πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο νη νπνίνη επηιέρζεθαλ.   

Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο (δείθηεο κειέηεο) απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

απνηίκεζεο ηεο βησζηκφηεηαο κηαο αζηηθήο πεξηνρήο. Παξέρνπλ έλα γεληθφ πιαίζην, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη αξρέο, ζηφρνπο θαη κέηξα δηαρείξηζεο κηαο πεξηνρήο, κε βάζε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. Δπηιέγνληαη νη Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα κε 

δεδνκέλα: 

 ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο βησζηκφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζε εζληθφ επίπεδν 

 ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 ην γεγνλφο φηη νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο είλαη έλα παγθνζκίσο επηηπρεκέλν 

δνθηκαζκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

βησζηκφηεηαο κηαο πεξηνρήο 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ έγηλε 

πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ έηζη ψζηε λα εμαρζεί ε πιεξνθνξία 

γηα ην θαηά πφζν είλαη βηψζηκε ε πθηζηάκελε κνξθή ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Γιπθάδαο. Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα παξαιιαγή ηνπ 

αιγφξηζκνπ, πνπ αλέπηπμε ν θ. Καζζηφο ην 1975.  Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 
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κεζφδνπ φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί επηιέρζεθαλ κεηαβιεηέο εμέηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Γιπθάδαο θαη ππνκεηαβιεηέο – δείθηεο γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

ηειηθψλ επηζπκεηψλ ζπκπεξαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ηελ πεξηνρή κειέηεο εμεηάζηεθε αξρηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Αλ νλνκάζνπκε 

Μ1, Μ2,…, Μλ ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. έδαθνο, αλάγιπθν, θιπ) θαη 

ΤΜ11, ΤΜ12,…, ΤΜλκ ηηο ππνκεηαβιεηέο ηνπο, ηφηε ην επφκελν βήκα είλαη λα 

εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ζε θάζε ππνκεηαβιεηή θαη λα εηζαρζεί έλα βάξνο Βij γηα 

απηή ηελ εθηίκεζε, ην νπνίν παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηε 

ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη απηφκαηα ε ηειηθή ηηκή-επίπησζε ζε θάζε κεηαβιεηή Μi 

θαη ην βάξνο απηήο ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Οπζηαζηηθά, ε 

ηειηθή εθηίκεζε γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

Δλψλνπκε αλά δχν θαη δηαδνρηθά ηηο κεκνλσκέλεο επηπηψζεηο ζηηο κεηαβιεηέο (π.ρ 

ηελ 1 κε ηε 2, ηε 2 κε ηελ 3 θιπ) θαη γηα θάζε ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη 

ππνινγίδνπκε ην εκβαδφ ηνπ. Σν άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ φισλ ησλ ηξηγψλσλ είλαη ε 

δεηνχκελε ηειηθή επίπησζε. 

 

Σρήκα 7: Τξίγσλν ππνινγηζκνύ επίδξαζεο 

Σν ηξίγσλν κε ην καχξν θφλην είλαη απηφ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ηηκέο επίδξαζεο 

ησλ κεηαβιεηψλ Μ8 θαη Μ9 θαη ηε κεδεληθή επίδξαζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ 

ππνινγίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο  επίδξαζεο πνπ πεξηγξάθηεθε πην πάλσ.   
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Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην έξγν ή πξφγξακκα ζηελ 

πεξηνρή. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη έλαο αξηζκφο, ν νπνίνο είλαη 

νπζηαζηηθά ν ιφγνο ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ πξηλ θαη κεηά ην έξγν ή πξφγξακκα. 

Αλ είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, ηφηε ε ζπλνιηθή επίπησζε είλαη ζεηηθή, ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε αξλεηηθή. 

Δπίζεο, ζρεδηάδεηαη θαη έλα δηάγξακκα γλσζηφ σο «αξαρλνεηδέο», ην νπνίν, ζηνπο 

θχξηνπο άμνλέο ηνπ πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνιφγεζε-εθηίκεζή ηνπο 

ζηελ θιίκαθα 1-5 θαη παξνπζηάδεη κε επηθαλεηαθφ ηξφπν ηε ζπλνιηθή επίπησζε πνπ 

δελ είλαη άιιε απφ ην εκβαδφλ ηνπ πνιπγψλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη.”(Αξγχξεο 

Μαξηπξίδεο) Σν ηδαληθφ απνηέιεζκα ζα ήηαλ νη επηπηψζεηο λα ήηαλ θνληά ζην 0. 

Γειαδή λα κελ ππιεξραλ θαζφινπ επηπηψζεηο αιιά απηφ δελ είλαη εθηθηφ γηα απηφ 

ζεζπίζηεθε κία αλεθηή θαηάζηαζε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. αλ 

απνηέιεζκα ζην ίδην αξαρλνεηδέο δηάγξακκα ζρεδηάζηεθαλ ηφζν ην πνιχγσλν πνπ 

ζρεκαηίδεη ε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κε ηα αλεθηά φξηα γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί φζν θαη ην πνιχγσλν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.. 

 

Σρήκα 8: Γξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο  
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 Ζ ηερληθή απηή ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία δχν κεηξψσλ δηπιήο 

εηζφδνπ κε ζηήιεο θαη γξακκέο κε ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ 

λα πεξηγξάςνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδηαθέξνληνο ηεο Γιπθάδαο.  

ηελ πξψηε κήηξα πεξηέρνληαη νη κεηαβιεηέο θαη νη δείθηεο θαη θαίλνληαη θαη νη 

επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γιπθάδαο ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ επηιέρζεθαλ λα εμεηαζηνχλ.  Μέζα απφ ηνπο δείθηεο 

θαη ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπο πξνέθπςε κηα θιίκαθα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπνπδαηφηεηαο επηξξνήο  ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε 

κεηαβιεηή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

ηε δεχηεξε κήηξα πεξηέρνληαη ηα βάξε ηεο θάζε επηιεγκέλεο πξνο εμέηαζε 

κεηαβιεηήο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν έγηλε ν ππνινγηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο κειέηεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο Γιπθάδαο.  
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8.2 Γεκηνπξγία Δύξνπο Αξηζκεηηθώλ Καηεγνξηώλ γηα θάζε Τπνκεηαβιεηή  

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα δεκηνπξγήζεθαλ θαηεγνξίεο γηα ηε 

απφδνζε ηηκψλ απφ ην 1 (πνιχ θαθή) έσο ην 5 (άξηζηε θαηάζηαζε) ζε θάζε 

ππνκεηαβιεηή αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπο. Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Η. Αηκόζθαηξα 

ιεο νη ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο ηεο αηκφζθαηξαο πάξζεθαλ απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ ζηε Νέα κχξλε. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν δήκσλ δελ είλαη 

απαγνξεπηηθή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ.  ζν αθνξά ηνλ δείθηε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ  αξηζκφ ησλ ειεγρφκελσλ ξχπσλ έρεη πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο. 

 

 

Αξηζκφο ειεγρφκελσλ ξχπσλ 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη ζεκαληηθφηεξνη ελαέξηνη ξχπνη νη νπνίνη 

πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα θάζε πεξηνρή είλαη νη εμήο : 

1. δνλ (O3) 

2. Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO) 

3. Γηνμείδην ηνπ Αδψηνπ (NO2)  

4. Γηνμείδην ηνπ Θείνπ (SO2) 

5. Μφιπβδνο (Pb) 

6. Αξζεληθφ (As) 

7. Κάδκην (Cd) 

8. Νηθέιην (Ni) 

9. Αησξνχκελα σκαηίδηα (PM10) 
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10. Γηνμείδην ηνπ  Άλζξαθα (CO2) 

Έηζη κε βάζε απηφλ ηνλ αξηζκφ ησλ 10 ελαέξησλ ξχπσλ έγηλε ε θαηάηαμε. 

10 < Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

8 -  10  Πνιχ Καιή   4 

5 - 7   Μέηξηα    3 

3 - 4   Καθή  2 

0 - 2       Πνιχ Καθή   1 

ηελ εθαξκνγή εμεηάζηεθαλ 4 ξχπνη άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 2. 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ PM10 

Σν φξην ζπλαγεξκνχ ην νπνίν έρεη ζεζπίζεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ είλαη 50 κg/m3. Έηζη απηφ 

είλαη ην θαηψηαην φξην ζηε θαηάηαμε. Ζ ζέζπηζε ηνπ βήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηεγνξηψλ έγηλε κεηά απφ εκπεηξηθή παξαηήξεζε δηάθνξσλ απνηειεζκάησλ απφ 

κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ.  

0 - 10     Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

11 -  20  Πνιχ Καιή   4 

21 - 40   Μέηξηα    3 

41 - 50   Καθή  2 

50 <       Πνιχ Καθή   1 

Γηα ηνλ δείθηε απηφλ δελ ππήξραλ κεηξήζεηο γηα ηνλ ζηαζκφ ηεο Νέαο κχξλεο θαη 

έηζη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή. 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε SO2 

Σν φξην ζπλαγεξκνχ ην νπνίν έρεη ζεζπίζεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ είλαη 125 κg/m3. 

0 - 25     Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

26 -  50  Πνιχ Καιή   4 
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51 - 100   Μέηξηα    3 

101 - 125   Καθή  2 

125 <       Πνιχ Καθή   1 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 5 θαζψο ε ζπγθέληξσζε είλαη 13 κg/m3. 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε NO2 

Σν φξην ζπλαγεξκνχ ην νπνίν έρεη ζεζπίζεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ είλαη 400 κg/m3. 

0 - 50     Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

51 -  100  Πνιχ Καιή   4 

101 - 200   Μέηξηα    3 

201 - 400   Καθή  2 

400 <       Πνιχ Καθή   1 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 5 θαζψο ε ζπγθέληξσζε είλαη 42 κg/m3. 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε O3  

Σν φξην ζπλαγεξκνχ ην νπνίν έρεη ζεζπίζεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ είλαη 180 κg/m3. 

0 - 50     Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

51 -  100  Πνιχ Καιή   4 

101 - 150   Μέηξηα    3 

151 - 180   Καθή  2 

180 <       Πνιχ Καθή   1 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 5 θαζψο ε ζπγθέληξσζε είλαη 67 κg/m3. 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε CO 

Σν φξην ζπλαγεξκνχ ην νπνίν έρεη ζεζπίζεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ είλαη 10 κg/m3. 

0 - 1     Άξηζηε θαηάζηαζε   5 
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2 -  3  Πνιχ Καιή   4 

4 - 6   Μέηξηα    3 

7 - 10   Καθή  2 

10 <       Πνιχ Καθή   1 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 5 θαζψο ε ζπγθέληξσζε είλαη 0,6 κg/m3. 

Ππθλφηεηα ζηαζκψλ κέηξεζεο  

Γελ έρεη ζεζπηζηεί θάπνην φξην σο πξνο ηνλ αξηζκφ ζηαζκψλ κέηξεζεο/αλά 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα γηα ηε κέηξεζε ησλ  αέξησλ εθπνκπψλ γηα απηφ ην ιφγν 

έγηλε ε παξαδνρή φηη αλ ππάξρεη ζηαζκφο ζηελ πεξηνρή ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

σο 5 ελψ αλ δελ ππάξρεη ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο 1. Απηφο ν απφιπηνο δηαρσξηζκφο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη πην επέιηθηνο δειαδή, λα ππήξραλ θαη νη ελδηάκεζεο 

θαηεγνξίαο αλ ήηαλ γλσζηέο νη απνζηάζεηο πνπ είλαη επηηξεπηέο γηα ηελ απνδνρή 

ζηνηρείσλ ηέηνηνπ ηχπνπ. Οη κεηξήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε κία επξχηεξε πεξηνρή 

θαη  έρνπλ έλα επηθαλεηαθφ ραξαθηήξα θαη φρη ζεκεηαθφ. Γηα ην ιφγν φηη θνληά ζηε 

Γιπθάδα είλαη εγθαηεζηεκέλνο κεηξεηηθφο ζηαζκφο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Νέα κχξλε ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηά ηα δεδνκέλα γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δείθηε απηνχ. Παξφια απηά νη πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο πάλσ ζην 

ζέκα ηεο  απφζηαζεο θξίλεη απαγνξεπηηθή ηε πεξεηαίξσ θαηεγνξηνπνίεζε.  

 

ΗΗ. Θαιάζζηα Ύδαηα 

Πνζνζηφ ζαιάζζηνπ χδαηνο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ σο <<θαιήο>> 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Δ.Δ.  

Γηα απηφλ ηνλ δείθηε έγηλε απνδνρή φηη ην ηδαληθφ ζα ήηαλ ην ζχλνιν (100%) ησλ 

ζαιάζζησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο λα ραξαθηεξηδφηαλ σο θαιήο πνηφηεηαο. Δπνκέλσο 

σο άξηζηε ζεσξήζεθε ε θαηάζηαζε φπνπ ην 100% ησλ ζαιάζζησλ λεξψλ είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο.  

100 %  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

81 % – 99 %  Πνιχ Καιή   4 
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61 % - 80 %   Μέηξηα    3 

50 % – 60 %   Καθή  2 

50 %  <       Πνιχ Καθή   1 

Γηα ηηο παξαιίεο ηεο Γιπθάδαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πνηφηεηαο ησλ Νεξψλ Κνιχκβεζεο ζηηο Παξαιίεο ηεο Διιάδαο - 2008 έρνπλ δνζεί 

ηηκέο. χκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα ε Γιπθάδα πιεξνί θαηά 80% ηηο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο 76/160/ΔΟΚ. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 3. 

πγθέληξσζε Κνινβαθηεξηδίσλ 

Χο επηζπκεηφ φξην ζπγθέληξσζεο νιηθψλ θνινβαθηεξηδίσλ (Tcol) ζηα ζαιάζζηα 

χδαηα έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  ε ηηκή  500 αλά 100 ml. Δπηπιένλ 

έρεη νξηζηεί σο ππνρξεσηηθφ φξην ε ηηκή 10.000 αλά 100 ml. Με βάζε απηέο ηηο δχν 

ηηκέο έγηλε ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε. 

500 >   Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

1.999 - 500  Πνιχ Καιή   4 

 4.999 - 2.000   Μέηξηα    3 

 9.999 - 5.000   Καθή  2 

10.000  <       Πνιχ Καθή   1 

Καη γηα απηφλ ηνλ δείθηε θαη ηνλ επφκελν ηα δεδνκέλα πάξζεθαλ απφ ην πξφγξακκα 

Ηάζσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. Έηζη ε ζπγθέληξσζε ηνπ είλαη 3,8/100 ml άξα ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 5.  

πγθέληξσζε θνινβαθηεξηδίσλ θνπξαλψδνπο πξνέιεπζεο  

πσο θαη γηα ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε έηζη θαη ζε απηφλ ππάξρνπλ δχν ζεζπηζκέλα 

φξηα, ην ππνρξεσηηθφ θαη ην επηζπκεηφ ηα νπνία είλαη 2.000 αλά 100 ml θαη 100 αλά 

100 ml αληίζηνηρα.  

>100   Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

499 - 100  Πνιχ Καιή   4 
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 999 - 500   Μέηξηα    3 

 1.999 - 1.000   Καθή  2 

2.000  <       Πνιχ Καθή   1 

Ζ ζπγθέληξσζε είλαη 0/100 ml. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5. 

Μέξεο θιεηζηψλ παξαιηψλ 

Έλαο αθφκα δείθηε πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαιηψλ ηεο θάζε 

ρψξαο ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ φπνπ νη παξαιίεο ιφγσ 

κφιπλζεο παξακέλνπλ θιεηζηέο. Σν επηζπκεηφ είλαη κεδέλ κέξεο θαη απηφο ν αξηζκφο 

πεξηγξάθεη ηελ άξηζηε θαηάζηαζε (5). 

0  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

0 - 3  Πνιχ Καιή   4 

 4 - 6   Μέηξηα    3 

 7 - 10   Καθή  2 

10  <    Πνιχ Καθή   1 

Απφ ηελ ίδηα πεγή κε ηνλ πξψην δείθηε νη παξαιίεο ηεο Γιπθάδαο δελ παξακέλνπλ 

θιεηζηέο θακία κέξα ηνπ έηνπο άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5. 

Ππθλφηεηα ζηαζεξψλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

Γελ ππάξρεη νξηζκέλε ηηκή ζεκείνπ ειέγρνπ αλά ρηιηφκεηξα αθηήο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ιήθζεθε ππφςε  έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βξαδηιία
2
. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα απηήλ  παξαηεξήζεθε φηη  αξθεηά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξνπνίεζε 

ζηηο ηηκέο ηνπο θάζε 20 κέηξα ιήςεο δείγκαηνο. Δπνκέλσο ηέζεθε σο επηζπκεηφ ε 

χπαξμε ζηαζκνχ κέηξεζεο αλά 25 κέηξα αθηήο.  

1 ζηαζκφο αλά 25 m  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

                                                             
2
 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V6N-4JT8DMN-

1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1023958
534&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=dcb8e
a6ad6ef5a9d6ef82199964f60cf 
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1 ζηαζκφο αλά 50 m  Πνιχ Καιή   4 

 1 ζηαζκφο αλά 200 m   Μέηξηα    3 

 1 ζηαζκφο αλά 500 m   Καθή  2 

1 ζηαζκφο αλά απφζηαζε > 500 m    Πνιχ Καθή   1 

ηελ πεξηνρή κειέηεο νη ζηαζεξνί ζηαζκνί κεηξήζεηο είλαη πνιχ ιίγνη θαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 1. 

ΗΗΗ. Πόζηκα Ύδαηα 

Καηαλάισζε λεξνχ θαηά θεθαιή αλά έηνο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο νξίνπ γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ έγηλε δεθηή ην 

απνηέιεζκα έθζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηζπαλία θαη έδεημε φηη ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα δήζεη θαηαλαιψλνληαο 96 ιίηξα ηελ εκέξα. Γηα ηελ εθαξκνγή ζεζπίζηεθε 

ε ηηκή ησλ 100 ιίηξσλ ηελ εκέξα επνκέλσο 36 θ.κ. ην ρξφλν.  

20 >  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

21 - 25  Πνιχ Καιή   4 

 26 - 30   Μέηξηα    3 

 31 - 36   Καθή  2 

36  <    Πνιχ Καθή   1 

ηελ Γιπθάδα ε θαηαλάισζε λεξνχ θαηά θεθαιήλ αλά έηνο ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΤΓΑΠ είλαη 28,5 θ.κ. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 3. 

Καηαλάισζε απφ νηθηαθή ρξήζε  

Έρεη ζεζπηζηεί σο ηδαληθή ηηκή θαηαλάισζεο αλά άηνκν ηα 100 ιίηξα ηελ εκέξα. Ο 

κέζνο φξνο αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην θάζε λνηθνθπξηφ είλαη 3 άηνκα. Άξα ηίζεηαη σο 

ηδαληθή ηηκή θαηαλάισζεο αλά λνηθνθπξηφ ηελ εκέξα ηα 400 ιίηξα.  

200 >  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

201 - 250  Πνιχ Καιή   4 
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251 - 300   Μέηξηα    3 

 301 - 400   Καθή  2 

400  <    Πνιχ Καθή   1 

ηελ Γιπθάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 26.800 λνηθνθπξηά θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

απφ νηθηθαθή ρξήζε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ΔΤΓΑΠ αλέξρεηαη ζηα 5229150 

θ.κ ην ρξφλν. Άξα ε εηήζηα θαηαλάισζε ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ είλαη 195 θ.κ. ην 

ρξφλν. Γειαδή, ε εκεξήζηα θαηαλάισζε θάζε λνηθνθπξηνχ ζηελ Γιπθάδα αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζε 534 ιίηξα. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 1. 

Αλαινγία αζηηθψλ πδαηηθψλ παξνρψλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ξνιφγηα 

Ζ ηδαληθή ηηκή γηα απηφλ ηνλ δείθηε είλαη 100% δειαδή ην ζχλνιν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

λα θαιχπηεηαη απφ ξνιφγηα θαηαγξαθήο ηεο ΔΤΓΑΠ. 

100 %  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

91 % - 99 %  Πνιχ Καιή   4 

 81 % – 90 %   Μέηξηα    3 

 70 % - 80 %   Καθή  2 

70 % <    Πνιχ Καθή   1 

χκθσλα κε ηελ ΔΤΓΑΠ φινο ν αζηηθφο ηζηφο ηεο Γιπθάδαο θαηαγξάθεηαη απφ 

ξνιφγηα άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5. 

ΗV. Απόβιεηα 

Πνζνζηφ απνβιήησλ αλά θάηνηθν 

Ζ Δπξσπαηθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο φξην γηα απηφλ ην δείθηε ηα 300 kg/έηνο αλά 

θάηνηθν. Δπνκέλσο δεκηνπξγήζεθε ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε. 

100 >  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

101 - 150  Πνιχ Καιή   4 

151 - 200   Μέηξηα    3 
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201 - 300   Καθή  2 

300  <    Πνιχ Καθή   1 

Ζ παξαγσγή απνβιήησλ ζε κία αλεπηπγκέλε ρψξα ζχκθσλα κε ηελ Δ.Δ. αλέξρεηαη 

ζε 1,46 kg/εκέξα αλά άηνκν. Γειαδή ζε πεξίπνπ 532 kg ην έηνο. Άξα ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 1. 

Πνζνζηφ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθπθινχκελσλ απνξξηκκάησλ επί ηνπ ζπλφινπ 

Γηα ηελ Διιάδα ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο ζηφρν ην πνζνζηφ ησλ 

αλαθπθινχκελσλ απνξξηκκάησλ επί ηνπ ζπλφινπ κέρξη ην 2013 λα θηάλεη ην 33%.  

Βέβαηα ην ηδαληθφ ζα ήηαλ ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ λα αλαθπθιψλνληαη. 

Γεκηνπξγήζεθε ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε. 

100 % - 80% Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

79 % - 60 %  Πνιχ Καιή   4 

59 %- 30 %   Μέηξηα    3 

29 % - 15 %   Καθή  2 

15 % <    Πνιχ Καθή   1 

Γηα ην 2008 ην πνζνζηφ ησλ αλαθπθισκέλσλ απνβιήησλ αλήιζε ζην 25,5%. Άξα ε 

ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 2. 

ηαζκνί Μεηαθφξησζεο 

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε επίζεο δελ είλαη γλσζηφο ν ηδαληθφο αξηζκφο ησλ 

ζηαζκψλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη κεηαμχ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

απφζηαζεο. Χζηφζν γίλεηαη ε παξαδνρή, φηη εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δήκνπ 

Γιπθάδαο νη αλάγθεο ηνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο κφλν 

ζηαζκνχ. Έηζη σο άξηζηε θαηάζηαζε ζεσξείηαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζηαζκνχ θαη σο 

πνιχ θαθή ε κε ιεηηνπξγία.  

1  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

0  Πνιχ Καθή   1 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 119 
 

ηε πεξηνρή ιεηηνπξγεί εδψ θαη ιίγνπο κήλεο ζηαζκφο κεηαθφξησζεο άξα ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 5. 

Όπαξμε θαη Λεηηνπξγία Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ 

Αθνινπζψληαο ην ίδην ζθεπηηθφ κε ηνλ αθξηβψο πξνεγνχκελν δείθηε γίλεηαη ε ίδηα 

θαηεγνξηνπνίεζε. Βέβαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε απάληεζε δελ είλαη 

αξηζκεηηθή αιιά ιεθηηθή (ΝΑΗ ή ΟΥΗ). 

ΝΑΗ  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

ΟΥΗ  Πνιχ Καθή   1 

Ζ πεξηνρή εμππεξεηείηε απφ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5. 

Αξηζκφο θάδσλ αλά θάηνηθν 

χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ ν δήκνο  Γιπθάδαο απνηειείηαη απφ 1394 νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα. Ο πιεζπζκφο ηεο Γιπθάδαο αλέξρεηαη ζηνπο 80.409 θαηνίθνπο. 

Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ λα ππνηεζεί  φηη ζε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ρνλδξηθά 

θαηνηθνχλ πεξίπνπ 58 θάηνηθνη. ηε ζπλέρεηα ππνζέηνληαο φηη ε ηδαληθή ηηκή γηα 

απηφλ ηνλ δείθηε είλαη 1 θάδνο αλά 10 θαηνίθνπο έγηλε ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε. 

1 θάδνο αλά 10 θαηνίθνπο  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

1 θάδνο αλά 11-30 θαηνίθνπο  Πνιχ Καιή   4 

1 θάδνο αλά 31-50 θαηνίθνπο  Μέηξηα    3 

1 θάδνο αλά  51-70 θαηνίθνπο  Καθή  2 

1 θάδνο αλά 70 θαη πιένλ  θαηνίθνπο  Πνιχ Καθή   1 

Με ηελ ππφζεζε φηη ζε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ππάξρνπλ 2 θάδνη έρνπκε γηα ην 

ζχλνιν ηεο Γιπθάδαο 2.788 θάδνπο δηαηξψληαο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Γιπθάδαο 

πξνθχπηεη φηη αληηζηνηρεί έλαο θάδνο ζε 33 θαηνίθνπο. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 3. 

V. Θόξπβνο 

Αξηζκφο κεηξεηηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ 
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Με ηελ ίδηα ινγηθή πνπ έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζε πξνεγνχκελνπο δείθηεο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζε κεηξεηηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ έγηλε θαη ε αθφινπζε 

θαηεγνξηνπνίεζε. 

1 ζηαζκφο αλά 30 km  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

1 ζηαζκφο αλά 50 km  Πνιχ Καιή   4 

 1 ζηαζκφο αλά 70 km   Μέηξηα    3 

 1 ζηαζκφο αλά 100 km   Καθή  2 

1 ζηαζκφο αλά απφζηαζε  100 <  km    Πνιχ Καθή   1 

ηελ πεξηνρή δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θάπνηνο ζηαζκφο κέηξεζεο άξα ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 1. 

Lden 

Γηα ηνλ δείθηε απηφ απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη εμεηαζηεί έρνπλ 

πξνθχςεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

55 (db)  – 59 (db)  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

60 (db)  - 64 (db)   Πνιχ Καιή   4 

65 (db)  - 69 (db)    Μέηξηα    3 

70 (db)  - 74 (db)    Καθή  2 

75 (db)  <    Πνιχ Καθή   1 

Μηαο θαη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο λα πξνθαινχλ έληνλε 

φριεζε θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο  εθηφο απφ ηελ φριεζε πνπ πξνθαινχλ νη 

κεηαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο νδηθνχο άμνλεο ηεο Γιπθάδαο ζεσξήζεθε φηη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε είλαη 3. 

Lnight 

Σν ίδην κε ηνλ δείθηε Lden ηζρχεη θαη γηα απηφλ ηνλ δείθηε. 

50 (db)  - 54 (db)  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 
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55 (db)  - 59 (db)   Πνιχ Καιή   4 

60 (db)  - 64 (db)    Μέηξηα    3 

65 (db)  - 69 (db)    Καθή  2 

70 (db)  <    Πνιχ Καθή   1 

Σν βξάδπ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ πνιιά λπρηεξηλά θαηαζηήκαηα ηα νπνία 

πξνθαινχλ φριεζε αιιά θαη πάιη ζεσξήζεθε φηη ε ηηκή απηνχ ηνπ δείθηε πξέπεη λα 

είλαη 3.  

VI. Αζηηθό θαη Πεξαζηηθό Πξάζηλν 

Έθηαζε πξαζίλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θάηνηθν 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο ζε θάζε θάηνηθν κηαο 

αζηηθήο πεξηνρήο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ 9 m
2
 πξαζίλνπ ψζηε λα θξίλνληαη νη 

αζηηθέο πεξηνρέο βηψζηκεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο. Έγηλε ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε. 

9 <  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

8.9 – 7.5  Πνιχ Καιή   4 

7.4 - 5   Μέηξηα    3 

4.9 - 2   Καθή  2 

1.9 - 0   Πνιχ Καθή   1 

Απφ ην Google Earth θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ArcMap κεηξήζεθαλ νη ειεχζεξνη θαη 

πξάζηλνη ρψξνη ηνπ δήκνπ. Ζ ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε πξνέθπςε 1151 ζηξέκκαηα, 

δειαδή αλαινγνχλ 14,3 η.κ. πξαζίλνπ δε θάζε θάηνηθν. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 

5. 

Πνζνζηφ πινπνίεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ επί ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 

Με βάζε ην παξαπάλσ δείθηε θαη ηε ινγηθή αλάπηπμεο ηνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  Γηα ηε Γιπθάδα ην 

ηδαληθφ ζα ήηαλ λα ππάξρνπλ 723,681 m
2
 δειαδή πεξίπνπ 724 ζηξέκκαηα πξαζίλνπ 
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ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο. Θέηνληαο σο ηδαληθφ φξην ην 50% ηνπ ζπλφινπ ηεο πφιεο 

λα απνηειείηαη απφ πξάζηλν έγηλε ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε. 

50 % <  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

49 % – 40 %  Πνιχ Καιή   4 

39 % - 20 %  Μέηξηα    3 

19 % - 10 %   Καθή  2 

10 %  <    Πνιχ Καθή   1 

Σν πνζνζηφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη 5% άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 1. 

Λφγνο ησλ Διεχζεξσλ Γεκνζίσλ ρψξσλ πξνο ηελ έθηαζε νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο  

Ο δείθηεο απηφο θαιχπηεηαη νπζηαζηηθά απφ ηνλ πξνεγνχκελνη δείθηε θαη έρεη 

αθξηβψο ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηηκή 1.  

Απνγξαθή ησλ πξάζηλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ αλά έηνο 

Ο δείθηεο απηφο εληάζζεηαη ζηε πηπρή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Έγηλε ε ππφζεζε φηη ην ηδαληθφ ζα 

ήηαλ ε απνγξαθή λα γίλεηαη κία θνξά ην ρξφλν θαη ην ρείξηζην λα κε γίλεηαη θακία 

θνξά. 

1  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

0  Πνιχ Καθή   1 

Γελ έρεη θαζηεξσζεί εηήζηα θαηαγξαθή ησλ πξάζηλσλ ρψξσλ επνκέλσο ε ηηκή ηνπ 

δείθηε είλαη 1.  

VII. Δλέξγεηα 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά θάηνηθν 

Θεσξήζεθε σο ηδαληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά άηνκν ηελ εκέξα ηελ ηηκή 2,5 

KWh. Άξα ην έηνο 913 Kwh. 

547 – 913   Άξηζηε θαηάζηαζε   5 
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949  – 1277  Πνιχ Καιή   4 

1314 - 1642  Μέηξηα    3 

1679 - 2007   Καθή  2 

2007  <    Πνιχ Καθή   1 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε θαηαλάισζε αλά θάηνηθν αλά εκέξα είλαη 3,4  

KWh. Άξα ην έηνο είλαη 1241 KWh ην άηνκν. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 4. 

Πνζνζηφ θηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ ειηαθνχο ηακηεπηήξεο λεξνχ 

Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ φια ηα θηήξηα λα δηαζέηνπλ ειηαθνχο ηακηεπηήξεο θαζψο ε 

Διιάδα είλαη κία απφ ηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ειηνθάλεηαο 

ην ρξφλν. 

100 %  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

99 % - 70 %  Πνιχ Καιή   4 

69 %- 40 %   Μέηξηα    3 

39 % - 20 %   Καθή  2 

20 % <    Πνιχ Καθή   1 

Σν πνζνζηφ ησλ θηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ ειηαθνχο ηακηεπηήξεο ζηελ Διιάδα είλαη 

ιίγν πάλσ απφ 30%. Λακβάλνληαο απηφ ζαλ δεδνκέλν θαη ζεσξψληαο  ην σο ηζρχνλ 

θαη γηα ηε πεξηνρή κειέηεο ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 2. 

VIII. Υξήζεηο Γεο 

Πνζνζηφ θάιπςεο θέληξνπ γεηηνληάο επί ηνπ ζπλφινπ 

ηελ θαηέπζπλζε ηεο βηψζηκεο νηθηζηηθήο αλάπιαζεο αθνινπζείηαη άηππα απφ ηνπο 

πνιενδφκνπο ε ινγηθή φηη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πφιεο πξέπεη λα έρεη 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ θέληξν γεηηνληάο.  

30 % - 35 %  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

29 % - 25 %  Πνιχ Καιή   4 
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24 %- 20 %   Μέηξηα    3 

19 % - 15 %   Καθή  2 

15 % >    Πνιχ Καθή   1 

Ζ ηηκή απηή ζηε πεξίπησζε ηεο Γιπθάδαο είλαη 2%. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 1. 

Ππθλφηεηα δφκεζεο  

Θεσξήζεθε σο ηδαληθή ηηκή ην 50% ηεο πεξηνρήο λα είλαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

50 % <  Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

51 % - 60 %  Πνιχ Καιή   4 

61 %- 65 %   Μέηξηα    3 

66 % - 70 %   Καθή  2 

70 % <    Πνιχ Καθή   1 

Με ηε βνήζεηα ησλ Google Earth θαη ArcMap ππνινγίζηεθε φηη ε ππθλφηεηα 

δφκεζεο είλαη 48% . Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5. 

IX. Δδάθε – Αλάγιπθν 

Πνζνζηφ απψιεηαο αλάγιπθνπ 

Οξίδεηαη σο ν ιφγνο % ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλάγιπθνπ πνπ έρεη αιινησζεί απφ 

αλζξσπνγελήο παξεκβάζεηο, πξνο ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ έρεη δηαηεξεζεί. Σν 

ηδαληθφ ζα  ήηαλ λα κελ ράλεηαη θαζφινπ αλάγιπθν νπφηε σο ηδαληθή ηηκή ηίζεηαη ην 

0%. Αιιά επεηδή απηφ δελ είλαη εθηθηφ ε θαηεγνξηνπνίεζε μεθηλά απφ ην 1%. 

1 % - 4 %   Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

5 % - 10 %  Πνιχ Καιή   4 

11 %- 25 %   Μέηξηα    3 

26 % - 40 %   Καθή  2 

40 % <    Πνιχ Καθή   1 
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Με ηε βνήζεηα ησλ Google Earth θαη ArcMap ππνινγίζηεθε φηη είλαη 28%. Άξα ε 

ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 2. 

Πνζνζηφ απψιεηαο θπζηθψλ ρψξσλ αδφκεηεο δψλεο 

Οξίδεηαη  σο ν ιφγνο % ηεο επηθάλεηαο ησλ θπζηθψλ ρψξσλ αδφκεηεο δψλεο πνπ 

έρνπλ δνκεζεί (απζαίξεηε δφκεζε), πξνο ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θπζηθψλ 

ρψξσλ αδφκεηεο δψλεο.  Ζ ίδηα ινγηθή εθαξκφζηεθε ζηνλ πξνεγνχκελν δείθηε 

επηθξαηεί θαη ζηελ εμέηαζε απηνχ. 

1 % - 4 %   Άξηζηε θαηάζηαζε   5 

5 % - 10 %  Πνιχ Καιή   4 

11 %- 25 %   Μέηξηα    3 

26 % - 40 %   Καθή  2 

40 % <    Πνιχ Καθή   1 

Ο ιφγνο απηφο ππνινγίζηεθε φηη είλαη ίζνο κε 6%. Άξα ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 4. 
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8.3 Δθαξκνγή ηεο  κεζόδνπ ηεο αξάρλεο 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα δίλνληαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν θχιιν 

excel ην νπνίν θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο.  
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ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟ

ΡΙΔ Ανεκηή Καηάζηαζη 
   

9 
 

ΒΑΡΟ

 % 

ΣΙΜΗ         

(1-5) 

ΔΠΙΓΡΑ

Η % 
ΠΛΔΤΡΑ 3 

ΗΜΙΠΔΡΙ

Μ 

ΔΜΒΑ

ΓΟ 
ΤΝ ΔΜΒ 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΒΑΡΟ 
% 

ΣΔΛΙΚ
Η 

ΔΠΙΓΡ
ΑΗ 
% 

ΠΛΔΤΡ

Α 3 

ΗΜΙΠΔΡ

ΙΜ 
ΔΜΒΑΓΟ 

Αημόζθαιρα 

Τ11 16,7 5 17 12,76 23,04 98,21 

589,26 11,12 6 5,60 9,94 17,89 

Τ12 16,7 5 17 12,76 23,04 98,21 

Τ13 16,7 5 17 12,76 23,04 98,21 

Τ14 16,7 5 17 12,76 23,04 98,21 

Y15 16,7 5 17 12,76 23,04 98,21 

Y16 16,7 5 17 12,76 23,04 98,21 

Θαλάζζια 
Ρύπανζη 

Τ21 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

707,11 11,12 8 9,29 15,03 35,78 

Τ22 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Τ23 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Τ24 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Τ25 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Πόζιμα Ύδαηα 

Τ31 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

1178,51 11,12 13 9,29 15,03 35,78 Τ32 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

Τ33 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

Απόβληηα 

Τ41 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

707,11 11,12 8 9,29 15,03 35,78 

Τ42 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Τ43 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Τ44 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Τ45 20 5 20 15,31 27,65 141,42 

Θόρσβος 

Τ51 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

1178,51 11,12 13 9,94 17,96 59,63 Τ52 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

Τ53 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

Αζηικό και 
Περιαζηικό 

Πράζινο 

Τ61 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

1178,51 11,12 13 13,80 23,13 89,45 Y62 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 

Y63 33,33 5 33 25,51 46,09 392,84 
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Δνεργεία 
Τ71 33,33 5 50 38,27 69,13 883,88 

1767,77 11,12 19 14,91 26,94 134,17 
Τ72 33,33 5 50 38,27 69,13 883,88 

Υρήζεις Γης 
Τ81 50 5 50 38,27 69,13 883,88 

1767,77 11,12 19 14,01 24,90 112,29 
Τ82 50 5 50 38,27 69,13 883,88 

Έδαθος -
Ανάγλσθο 

Τ91 50 5 50 38,27 69,13 883,88 
1767,77 11,12 16 12,58 17,69 37,43 

Τ92 50 5 50 38,27 69,13 883,88 

ΔΜΒΑΓΟ 
        

558,20 
    

Πίλαθαο 14: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ αλεθηή θαηάζηαζε (θύιιν excel). 
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ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 
ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙ

Δ 

Πρακηική 

Προζζέγγιζη     

9 
 

ΒΑΡΟ % 
ΣΙΜΗ         

(1-5) 

ΔΠΙΓΡΑΗ 

% 

ΠΛΔΤΡΑ 

3 
ΗΜΙΠΔΡΙΜ ΔΜΒΑΓΟ 

ΤΝ 

ΔΜΒ 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΒΑΡΟ 

% 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΔΠΙΓΡΑΗ 

% 

ΠΛΔΤΡΑ 

3 
ΗΜΙΠΔΡΙΜ ΔΜΒΑΓΟ 

Αημόζθαιρα 
Τ11 

16,7 5 23 17,39 31,42 182,62 599,01 11,12 8 6,51 11,57 24,27 

 Τ12 

16,7 5 23 16,21 28,56 146,11       

 Τ13 

16,7 4 18 16,21 28,56 146,10       

 Τ14 

16,7 5 23 19,78 23,52 36,52       

 Y15 

16,7 1 5 6,70 10,17 14,61       

 Y16 

16,7 2 9 17,52 24,67 73,05       

Θαλάζζια 
Ρύπανζη Τ21 

20 3 16 18,82 30,46 146,91 714,94 11,12 9 8,99 15,38 40,68 

 Τ22 

20 5 26 20,14 36,39 244,84       

 Τ23 

20 5 26 20,14 36,39 244,84       

 Τ24 

20 5 26 22,90 27,24 48,97       

 Τ25 

20 1 5 12,63 16,84 29,38       

Πόζιμα Ύδαηα 
Τ31 

33,33 3 33 26,66 35,55 130,95 1003,92 11,12 13 9,01 15,67 43,22 

 Τ32 

33,33 1 11 48,34 57,50 218,24       

 Τ33 

33,33 5 56 39,73 64,31 654,73       

Απόβληηα 
Τ41 

20 1 6 9,21 13,98 27,62 759,59 11,12 10 9,67 16,48 46,51 

 Τ42 

20 2 13 24,09 33,92 138,11       
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 Τ43 

20 5 31 23,92 43,21 345,27       

 Τ44 

20 5 31 22,35 36,17 207,16       

 Τ45 

20 3 19 15,00 20,00 41,43       

Θόρσβος 
Τ51 

33,33 1 17 39,99 53,33 294,63 1080,30 11,12 14 9,68 16,70 48,60 

 Τ52 

33,33 3 50 35,41 59,37 589,26       

 Τ53 

33,33 2 33 24,56 37,28 196,42       

Αζηικό και 
Περιαζηικό 

Πράζινο Τ61 

33,33 5 71 62,15 73,93 360,77 793,69 11,12 10 19,13 27,03 88,37 

 Y62 

33,33 1 14 10,93 19,75 72,15       

 Y63 

33,33 1 14 62,15 73,93 360,77       

Δνεργεία 
Τ71 

33,33 4 67 47,23 81,95 1178,51 1964,19 11,12 25 18,32 27,82 109,34 

 Τ72 

33,33 2 33 49,12 74,56 785,67       

Υρήζεις Γης 
Τ81 

50 5 83 72,51 86,26 491,05 982,09 11,12 12 14,16 23,25 87,47 

 Τ82 

50 1 17 72,51 86,26 491,05       

Έδαθος -
Ανάγλσθο Τ91 

50 2 33 49,12 74,56 785,67 1571,35 11,12 20 15,49 21,49 53,35 

 Τ92 

50 4 67 49,12 74,56 785,67       

ΔΜΒΑΓΟ 
                                                                   

541,83 

           

 

Πίλαθαο 15: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ πξαθηηθή θαηάζηαζε (θύιιν excel)
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο ζην θχιιν δεκηνπξγήζεθαλ νη 

εμήο ζηήιεο. 

1. Μεηαβιεηέο 

2. Τπνκεηαβιεηέο 

3. Βάξνο 

4. Σηκή (1-5) 

5. Δπίδξαζε 

6. Πιεπξά  

7. Ζκηπεξίκεηξνο 

8. Δκβαδφλ 

9. πλνιηθφ Δκβαδφλ 

10. Σειηθφ Βάξνο 

11. Σειηθή Δπίδξαζε 

Γηα θάζε κία απφ ηηο 11 ζηήιεο ζηελ ζπλέρεηα δίλνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. 

 

Μεηαβιεηέο 

ηε ζηήιε απηή παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ λα εμεηαζηνχλ 

απφ ηε δηπισκαηηθή. Οη 8 κεηαβιεηέο είλαη  πνπ επηιέρζεθαλ είλαη: 

 Αηκφζθαηξα 

 Θαιάζζηα Όδαηα 

 Πφζηκα Όδαηα 

 Απφβιεηα 

 Θφξπβνο 
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 Αζηηθφ θαη Πεξηαζηηθφ Πξάζηλν 

 Δλέξγεηα 

 Υξήζεηο Γεο 

Τπνκεηαβιεηέο 

ηε ζηήιε απηή θαηαγξάθνληαη φιεο νη ππνκεηαβιεηέο – δείθηεο νη νπνίεο 

επηιέρζεθαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε θάζε κεηαβιεηή.  

Βάξνο 

ηε ζηήιε απηή δίλεηαη ην βάξνο πνπ επηιέρζεθε λα έρεη ε θάζε ππνκεηαβιεηή. 

Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ θαη αθξηβνχο καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ βαξψλ έγηλε ε παξαδνρή φηη φιεο νη ππνκεηαβιεηέο φισλ 

ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ηζνβαξήο. Αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ππνκεηαβιεηψλ ηεο 

θάζε κεηαβιεηήο δηαθνξνπνηείηαη θαη ην βάξνο πνπ παίξλεη θάζε νκάδα 

ππνκεηαβιεηψλ. Δπεηδή, ηα βάξε φισλ ησλ ππνκεηαβιεηψλ πξέπεη λα είλαη δίλνπλ 

άζξνηζκα 100, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαηξέζεηο θάζε θνξά γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θάζε 

βάξνπο. Π.ρ. γηα ηελ κεηαβιεηή Αηκφζθαηξα επηιέρζεθαλ 7 ππνκεηαβιεηέο άξα ην 

βάξνο ηεο θάζε κίαο ππνκεηαβιεηήο δίλεηαη απφ ηελ δηαίξεζε 100/7=14,3. Γφζεθαλ 

βάξε ζε φιεο ηηο ππνκεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβιεηή αηκφζθαηξα. 

Σηκή (1-5) 

ε απηήλ ηε ζηήιε δφζεθε ζε φιεο ηηο ππνκεηαβιεηέο κία ηηκή απφ ην 1 έσο ην 5 

αλάινγα κε ηελ κέηξεζε πνπ είρε απηή ε ππνκεηαβιήηή φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

ελ΄πηεηα 8.2. Γηα θάζε ππνκεηαβιεηή έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εχξνπο  ησλ 

πηζαλψλ ηηκψλ πνπ κπνξνχζε λα πάξεη ζε 5 θαηεγνξίεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή 

έγηλε γλσξίδνληαο  ην φξην γηα θάζε κία ππνκεηαβιεηή πξνζδηνξίζηεθε ε ηειεπηαία 

θαηεγνξία δειαδή ε θαηεγνξία 1 ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε 

(Πνιχ Καθή). Γειαδή σο ηειεπηαία θαηεγνξία ζεσξήζεθε απηή πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο ηηκέο Θεζπηζκέλν ξην < ή Θεζπηζκέλν ξην > αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ηε 

ζπλέρεηα γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο φπνπ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

επηιέρζεθε κε βάζε απηέο ην βήκα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ησλ αξηζκεηηθψλ 
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νξίσλ ή φπνπ δελ ππήξραλ πξαγκαηνπνηήζεθε κία απζαίξεηε παξαδνρή νξίσλ γηα ηε 

θάζε θαηεγνξία.  

Δπίδξαζε % 

ηε ζηήιε απηή ππνινγίδεηαη ε επίδξαζε ηεο θάζε ππνκεηαβιεηήο - δείθηε ζηελ 

κεηαβιεηή ηελ νπνία πεξηγξάθεη. Ο ππνινγηζκφο πξαγκαηνπνίεηηαη κε  ηε βνήζεηα 

ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ ν νπνίνο είλαη πνιιαπιαζηαζκέλνο επί ηνηο εθαηφ. Ο ηχπνο 

απηφο πνιιαπιαζηάδεη ην βάξνο κε ηελ ηηκή ηεο θάζε ππνκεηαβιεηήο θαη ην 

απνηέιεζκα απηφ ην δηαηξεί κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ αληίζηνηρσλ 

πνιιαπιαζηαζκψλ γηα θάζε κία ππνκεηαβιεηή. Τπνινγίδεηαη ε επί ηνηο εθαηφ 

επίδξαζε ηεο θάζε ππνκεηαβιεηήο ζηε θάζε κεηαβιεηή.  

Πιεπξά, Ζκηπεξίκεηξνο, Δκβαδφλ 

Οη ηξεηο απηέο ζηήιεο κέζα απφ γεσκεηξηθέο ζρέζεηο ππνινγίδνπλ ηα γεσκεηξηθά 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ηξηγψλσλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ 

ηειηθνχ αξαρλνεηδνχο ζρήκαηνο φπσο έρεη πεξηγξαθηεί. 

πλνιηθφ Δκβαδφλ  

ηε ζηήιε απηή ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο άζξνηζεο φισλ ησλ εκβαδψλ ησλ επηκέξνπο 

ππνκεηαβιεηψλ. 

Σειηθφ Βάξνο 

ε απηή ηε ζηήιε δίλεηαη ην βάξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θάζε κεηαβιεηή πηα. πσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη ε παξαδνρή φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη 

ηζνβαξήο. Δπνκέλσο ην βάξνο ηεο θάζε κίαο είλαη 100/8=12,5. 

Πιεπξά, Ζκηπεξίκεηξνο, Δκβαδφλ  

πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο ζηήιεο πνπ πεξηγξάθηεθαλ πην πάλσ έηζη 

θαη ζε απηέο ππνινγίδνληαη ηα γεσκεηξηθά κεγέζε πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ ηξηγψλσλ αιιά απηή ηε θνξά γηα ηηο κεηαβιεηέο.  

 

 



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 134 
 

 

9 Δθαξκνγή 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ρσξίζηεθε ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην έγηλε ε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

επηθξαηνχλ νη ηδαληθέο ζπλζήθεο. Γειαδή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο δείθηεο απφ ηνπο επηιεγκέλνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δηαζέζηκα 

δεδνκέλα θαη ζεσξήζεθε φηη φινη βξίζθνληαη ζηελ άξηζηε ηνπο θαηάζηαζε. ηε 

ζηήιε κε ηελ νλνκαζία ηηκή νη δείθηεο έιαβαλ ηελ ηηκή 5.  

Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ηεο αλεθηήο θαηάζηαζεο κε ηελ 

ξεαιηζηηθή ε νπνία εθαξκφζηεθε ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. ε απηφ ην 

ζηάδην εθηειέζηεθε ε εθαξκνγή γηα φιεο ηνπο δείθηεο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ 

δεδνκέλα θαη έρεη γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε νπνία αλαιχζεθε εθηελέζηαηα ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Γφζεθαλ αξρηθά ηα βάξε, φπνπ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ζεσξήζεθαλ φιεο νη ππνκεηαβιεηέο ηζνβαξείο, θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηε 

θαηεγνξηνπνίεζε δφζεθε κία ηηκή ζε θάζε δείθηε απφ ην 1 – 5. Οη ηηκέο γηα ηε θάζε 

ππνκεηαβιεηή – δείθηε πνπ δφζεθε αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ζε πίλαθα. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα.  

 

Γείθηεο Σηκή (1-5) 

Αηκόζθαηξα Αλεθηή 

Καηάζηαζε 

Πξαγκαηηθή 

Καηάζηαζε 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε SO2 5 5 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε  NO2 

 

5 5 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε CO2 

 

5 4 

Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε  Ο3 

 

5 5 
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Ππθλφηεηα ησλ ζηαζκψλ κέηξεζεο 5 1 

Αξηζκφο ειεγρφκελσλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

5 2 

Θαιάζζηα Ύδαηα  

Πνζνζηφ ηνπ ζαιάζζηνπ χδαηνο ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ σο 

<<θαιήο>> πνηφηεηαο ζχκθσλα κε 

ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 
 

 

5 3 

πγθέληξσζε Κνινβαθηεξηδίσλ 5 5 

πγθέληξσζε θνινβαθηεξηδίσλ 

θνπξαλψδνπο πξνειεχζεσο  

5 5 

Μέξεο θιεηζηψλ παξαιηψλ ιφγσ 

ξχπαλζεο 

5 5 

Ππθλφηεηα ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ 

5 1 

Πόζηκα Ύδαηα  

Καηαλάισζε λεξνχ θαηά θεθαιήλ 

αλά έηνο 

5 3 

Καηαλάισζε λεξνχ απφ ηελ νηθηαθή 

ρξήζε θαηά θεθαιήλ 

5 1 

Αλαινγία αζηηθψλ πδαηηθψλ παξνρψλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ξνιφγηα  

5 5 

Απόβιεηα  

Πνζφηεηα απνβιήησλ αλά θάηνηθν 5 1 

πλνιηθή πνζφηεηα αλαθπθισκέλσλ 

απνξξηκκάησλ επί ηνπ ζπλφινπ 

5 2 

ηαζκνί κεηαθφξησζεο 5 5 

Όπαξμε θαη ιεηηνπξγία βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ 

5 5 

Ππθλφηεηα ηνπ θάδσλ απνβιήησλ 5 3 

Θόξπβνο  



Πξνζδηνξηζκφο Δπηπηψζεσλ απφ ηελ αζηηθή αλάπηπμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο κε ηε ρξήζε 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ 
 

Βιάρνο Φψηεο                                     ειίδα 136 
 

Αξηζκφο κεηξεηηθψλ ζηαζκψλ 

ειέγρνπ ζνξχβνπ 

5 1 

Lden (φιε κέξα) 5 3 

Lnight (φξην λχρηαο) 5 2 

Αζηηθό θαη Πεξηαζηηθό πξάζηλν  

έθηαζε πξαζίλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε θάηνηθν 

5 5 

Πνζνζηφ πινπνίεζεο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ επί ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 

5 1 

Απνγξαθή ησλ πξάζηλσλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ αλά έηνο 

5 1 

Δλέξγεηα  

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αλά θάηνηθν 

5 4 

Πνζνζηφ θηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ 

ειηαθνχο ηακηεπηήξεο 

5 2 

Υξήζεηο Γεο  

Πνζνζηφ θάιπςεο θέληξνπ γεηηνληάο 

επί ηνπ ζπλφινπ 

5 1 

Ππθλφηεηα δφκεζεο  5 5 

Δδάθε – Αλάγιπθν  

Πνζνζηφ απψιεηαο αλάγιπθνπ 5 2 

Πνζνζηφ απψιεηαο θπζηθψλ ρψξσλ 

αδφκεηεο δψλεο 

5 4 

Πίλαθαο 16: Η ηηκή ησλ δεηθηώλ ζηελ αλεθηή θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 

 

 

9.1 πκπεξάζκαηα 
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Ζ επεμεξγαζία φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζην θχιιν excel φπνπ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο θαηέιεμε ζην απνηέιεζκα φηη ε ππάξρνπζα 

κνξθή αλάπηπμεο  ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο Γιπθάδαο είλαη βηψζηκε. Απηή ε 

εθηίκεζε απνηειεί ην ζπκπέξαζκα γηα ην ζχλνιν ηνπ δήκνπ  Γιπθάδαο. Χζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε βησζηκφηεηα απηή είλαη αξθεηά επάισηε. Οξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο. ηνλ πίλαθα 16, πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο 

φζν αθνξά ηηο ηειηθέο επηδξάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαηά ηελ αλεθηή θαηάζηαζε θαη 

ηελ ξεαιηζηηθή. 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΒΑΡΟ ΣΔΛΗΚΖ 

ΔΠΗΓΡΑΖ % 

(Αλεθηή 

Καηάζηαζε) 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΔΠΗΓΡΑΖ % 

(Ρεαιηζηηθή 

Πξνζέγγηζε) 

Αηκόζθαηξα 11,12 6 8 

Θαιάζζηα 

Ρύπαλζε 

11,12 8 9 

Πόζηκα Ύδαηα 11,12 13 13 

Απόβιεηα 11,12 8 10 

Θόξπβνο 11,12 13 14 

Αζηηθό θαη 

Πεξηαζηηθό 

Πξάζηλν 

11,12 13 10 

Δλέξγεηα 11,12 19 25 

Υξήζεηο Γεο 11,12 19 12 

Έδαθνο – 

Αλάγιπθν 

11,12 16 20 

Πίλαθαο 17: Τειηθή επίδξαζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο 
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ην ζρήκα 9 θαίλεηαη ην γξαθηθφ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο. Γηα θάζε κεηαβιεηή 

έρεη απνηππσζεί ε ηειηθή ηεο επίδξαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ δχν 

γξακκέο νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηελ αλεθηή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ηηκή ηεο θάζε ππνκεηαβιεηήο είρε ηε ηηκή 5, θαη ηελ ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε 

αληίζηνηρα.  

 

Σρήκα 9:Γξαθηθό απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο.  

Απφ ην ζρήκα 9 κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: α) ζν αθνξά 

ηηο Υξήζεηο Γεο θαη ην Αζηηθφ θαη Πεξηαζηηθφ Πξάζηλν ε πξαγκαηηθή ηειηθή ηνπο 

επίδξαζε ζηε βησζηκφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ε ηδαληθή ηνπο ηειηθή επίδξαζε. 

Καλνληθά ζα έπξεπε φιεο νη πξαγκαηηθέο πξνζεγγίζεηο λα ήηαλ κεγαιχηεξεο ή 

ηνπιάρηζηνλ λα ζπλέπηπηαλ κε ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε. Χζηφζν εμαηηίαο ηεο 

παξαδνρήο φηη ζαλ άξηζηε θαηάζηαζε, ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, έρεη ζεζπηζηεί έλα 

δηάζηεκα θαη φρη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο γηα απηφ 

παξαηεξείηαη θαη απηφ ην απνηέιεζκα. β) ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο Πφζηκα 

Όδαηα έρεη ηελ ίδηα ηηκή ε ηδαληθή θαη ε πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε.  

γ) Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο έρνπλ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζην ξεαιηζηηθφ ζελάξην 

απφ ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, κε ηηο κεηαβιεηέο Δλέξγεηα θαη ην Έδαθνο – Αλάγιπθν 

λα απνηεινχλ ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζε ζρέζε κε 

ηε βησζηκφηεηα ζηε Γιπθάδα. ζν αθνξά ηε κεηαβιεηή Δλέξγεηα ε θαθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη νθείιεηαη α) φηη νη ππνκεηαβιεηέο πνπ ζεζπίζηεθαλ δελ 

πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο κεηαβιεηήο, β) ε θαθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζην 

ζέκα ησλ ειηαθψλ ηακηεπηήξσλ λεξνχ θαζψο ην πνζνζηφ 30% είλαη πνιχ κηθξφ γηα 

κία ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. ζν αθνξά ηε δεχηεξε πξνβιεκαηηθή κεηαβιεηή, ην 
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Έδαθνο – Αλάγιπθν ε θαθή ηνπ θαηάζηαζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη 

ιεθζεί θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο ηνπ Τκκεηνχ θαη ηεο ζσζηήο ηνπ δηαρείξηζεο. Με 

ηε ζπλερή εθκεηάιιεπζε ρσξίο ζρέδην ηνπ Τκκεηνχ ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεγάιε απψιεηα αλάγιπθνπ θάζε ρξφλν. 

Σέινο πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζεψξεζε ηηο 

κεηαβιεηέο θαη ππνκεηαβιεηέο σο ηζνβαξείο. ε κειινληηθή εξγαζία γηα ηελ πεξηνρή 

κειέηεο ή άιιε  πεξηνρή κε ρξήζε ηεο ίδηαο κεζνδνινγίαο κπνξεί λα εμεηαζηνχλ 

ηξφπνη απφδνζεο βαξψλ ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζηηο ππνκεηαβιεηέο έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε φζν ην δχλαηφλ πην ξεαιηζηηθή θαη αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο. 

 

9.2 Μειινληηθό ελάξην 

 

Αλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο δελ εληάζζεηαη ε θαηάξηηζε πξνηάζεσλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηεο 

κειινληηθήο θαηάζηαζεο, σζηφζν ιακβάλνληαο ππφςε ηα κειινληηθά έξγα ηα νπνία 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα γίλνπλ ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα θαηαγξαθεί κηα πξφβιεςε 

γηα ηε κειινληηθή εμέιημε θάπνησλ απφ ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. Γηα επφκελα 

ρξφληα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε επέθηαζε ηεο “θφθθηλεο γξακκήο” (Αγ. Αληψληνο – 

Αγ. Γεκήηξηνο) ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ ε νπνία ζα βνεζήζεη αξθεηά ζηελ κείσζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο εηδηθά ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ 

Γιπθάδα κε ηελ ππφινηπε Αζήλα. Χο απνηέιεζκα ζα ππάξμεη κείσζε ηελ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ αθνχ ζα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ θηλνχκελσλ νρεκάησλ θαζψο 

επίζεο θαη ηα επίπεδα ζνξχβνπ. Χζηφζν έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζα είλαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο γχξσ απφ ηε κειινληηθή 

ζηάζε κεηξφ ζηελ Γιπθάδα. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ειεχζεξσλ 

ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο άξα 

ζα επηβαξπλζεί ε κεηαβιεηή Πξάζηλν θαη Πεξηαζηηθφ Πξάζηλν.   

Έλα δεχηεξν έξγν ην νπνίν έρεη δξνκνινγεζεί πξνο πινπνίεζε ζηα επφκελα ρξφληα 

είλαη ε θαηαζθεπή λέσλ απηνθηλεηφδξνκσλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο Αηηηθή νδνχ. Ζ 

επέθηαζε απηή πεξηιακβάλεη, φπσο έρεη ηνληζηεί αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 5.1, 
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απηνθηλεηφδξνκνπο θαη ζήξαγγεο νη νπνίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηνλ Τκκεηφ. Απηφ 

ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν ηεο αθφκα κεγαιχηεξεο επηβάξπλζεο ηεο κεηαβιεηήο Έδαθνο 

– Αλάγιπθν θαζψο έλα ηέηνην έξγν ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιε απψιεηα εδάθνπο. 

Δπηπιένλ νη απηνθηλεηφδξνκνη απηνί είλαη βέβαην πσο απνξξνθήζνπλ θαη ζα 

πξνζειθχζνπλ κεγάιν κέξνο ησλ θπθινθνξηαθψλ ξνψλ ηεο Αηηηθήο κε απνηέιεζκα 

ηελ επηβάξπλζε ησλ κεηαβιεηψλ Αηκφζθαηξα θαη Θφξπβνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ δχν πξνγξακκαηηζκέλα έξγα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη 

κειινληηθά ε θαηάζηαζε ηεο ήδε πξνβιεκαηηθήο κεηαβιεηήο Έδαθνο – Αλάγιπθν 

ζα ρεηξνηεξέςεη ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ελψ ε θαηάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ 

Αηκφζθαηξα θαη Θφξπβνο είλαη πηζαλφλ λα ρεηξνηεξέςεη. Δπηπιένλ ε θαηάζηαζε ηεο 

κεηαβιεηήο Πξάζηλν θαη Πεξηαζηηθφ Πξάζηλν είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα 

ρεηξνηεξέςεη θαζψο ηα πξνγξακκαηηζκέλα έξγα απφ ηνλ δήκν δελ θαληάδνπλ ηθαλά 

γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηζηαζνχλ ζηηο επηπηψζεηο απφ ηα παξαπάλσ δχν 

πξνγξακκαηηζκέλα έξγα. Σέινο φζν αθνξά ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή κεηαβιεηή 

ελέξγεηα ε κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο κάιινλ ζα είλαη θαιχηεξε θαζψο 

ηα ππφ θαηαζθεπή θηήξηα πιένλ θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δπηπιένλ ηα ήδε ππάξρνληα 

θηήξηα πιένλ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αλαθαηαζθεπήο ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη απηά ηα θηήξηα θηιηθφηεξα σο 

πξνο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη 

ζηα επφκελα ρξφληα ε θαηάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο ελέξγεηα ζα θαιπηεξέςεη είλαη φηη 

ζηα πεξηζζφηεξα λέα θηήξηα ηνπνζεηνχληαη ειηαθνί ηακηεπηήξεο λεξνχ. 
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11.  

 

Παξάξηεκα Α 

 

Πίλαθεο 

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο  θαηά νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα 

Γήκνο, 

νκάδεο 

θιάδσλ 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηε

ηαο    

χλνιν 

Θ έ ζ ε  ζ η ν   ε π ά γ γ ε ι κ α 

Δξγνδ

φηεο 

Δξγαδφ- 

κελνη γηα δηθφ 

ηνπο ινγα- 

ξηαζκφ 

Μηζζσηνί 

πκβνεζν

χληα θαη 

κε 

ακεηβφκελ

α κέιε 

λνηθνθπξην

χ  

Νένη 

Γ.Γ. 

Γιπθάδαο 
36.068 5.617 3.462 25.236 537 

1.21

6 

Γεσξγία, 

θηελνηξνθία, 

ζήξα, 

δαζνθνκία. 

138 15 51 51 21 0 

Αιηεία. 43 5 15 11 12 0 

Οξπρεία θαη 

ιαηνκεία. 
23 8 2 13 0 0 

Μεηαπνηεηηθ

έο 

βηνκεραλίεο. 

3.624 803 307 2.404 110 0 

Παξνρή 

ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, 

θπζηθνχ 

188 3 2 183 0 0 
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αεξίνπ θαη 

λεξνχ. 

Καηαζθεπέο. 1.936 325 346 1.248 17 0 

Υνλδξηθφ 

θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, 

επηζθεπή 

απηνθηλήησλ, 

νρεκάησλ, 

κνηνζπθιεηψ

λ θαη εηδψλ 

αηνκηθήο θαη 

νηθηαθήο 

ρξήζεο. 

6.862 2.487 355 3.833 187 0 

Ξελνδνρεία 

θαη 

εζηηαηφξηα. 

2.409 481 44 1.835 49 0 

Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε 

θαη 

επηθνηλσλίεο. 

4.003 324 386 3.267 26 0 

Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζη

σηηθνί 

νξγαληζκνί. 

1.842 67 142 1.628 5 0 

Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζψζεηο 

θαη 

επηρεηξεκαηη

θέο 

δξαζηεξηφηε

ηεο. 

3.395 488 912 1.958 37 0 

Γεκφζηα 

δηνίθεζε θαη 

άκπλα, 

ππνρξεσηηθή 

2.508 0 0 2.508 0 0 
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θνηλσληθή 

αζθάιηζε. 

Δθπαίδεπζε. 2.431 109 107 2.215 0 0 

Τγεία θαη 

θνηλσληθή 

κέξηκλα. 

1.766 125 338 1.298 5 0 

Γξαζηεξηφηε

ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ 

ππέξ ηνπ 

θνηλσληθνχ ή 

αηνκηθνχ 

ραξαθηήξα. 

1.437 181 205 1.022 29 0 

Ηδησηηθά 

λνηθνθπξηά 

πνπ 

απαζρνινχλ 

νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ. 

752 0 93 659 0 0 

Δηεξφδηθνη 

νξγαληζκνί 

θαη φξγαλα. 

24 0 0 24 0 0 

Νένη 1.216 0 0 0 0 
1.21

6 

Γήισζαλ 

αζαθψο ή δε 

δήισζαλ 

θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηε

ηαο 

1.471 196 157 1.079 39 0 

Πίλαθαο Α1: Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο  θαηά νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα 
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Ζ πξόιεςε είλαη θαιύηεξε από ηε ζεξαπεία. Απηφ ηνλίδεη ηε ζεκαζία κηαο 

πξνιεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε αζηηθή αλάπηπμε. Οη εθηηκήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επίδξαζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο κειέηεο αλάπηπμεο. 

Σίπνηα δελ ζηέθεηαη κόλν ηνπ. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο ηνπηθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη ζθαηξηθέο επηπηψζεηο ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

αζηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

Διαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ. ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηε κεγαιχηεξε αζηηθή 

απηάξθεηα, κεγηζηνπνηείηε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ. 

Διαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηηηήο απψιεηαο ησλ πφξσλ  θαη ελζάξξπλζε ηεο 

ελζσκαησκέλεο καθξνδσίαο ζηα πξντφληα. 

Μεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεώζηκσλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Ζ 

ρξήζε ρακειήο -θαη κε-απνβιήησλ ηερλνινγίαο πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ. Δηδηθά  

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πφξσλ κέζα ζηα βηψζηκα φξηα. 

Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο απαξαίηεηεο πνηθηιίαο. Απηφ πξέπεη λα ελζαξξπλζεί 

ζηα θπζηθά, πνιηηηζηηθά θαη αθφκα θαη νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. 

Πξνζδηνξηζκόο θαη ζεβαζκόο ησλ ηνπηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ζθαηξηθώλ 

πεξηβαιινληηθώλ αλνρώλ. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε αζηηθή αλάπηπμε 

επαηζζεηνπνηείηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αιιειεπηδξά κε, θαη λα αιιάμεη πξάγκαηη, 

ηηο ηνπηθέο θαη ζθαηξηθέο ηθαλφηεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη πεξηβαιινληηθέο 

δηαηαξαρέο. 

Δλίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαλόεζεο κέζσ ηεο έξεπλαο. Απηφ εμαζθαιίδεη 

φηη ζχλζεηεο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιειεμαξηήζεηο γίλνληαη θαηαλνεηέο 

θαιχηεξα ζαλ βάζε γηα ηελ ελεκεξσκέλε ιήςε απνθάζεσλ. 
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Πίλαθαο Α2: Πεξίιεςε γηα ηε θαζνδήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ νηθνινγηθώλ αξρώλ 

γηα ηε Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (Graham Haughton and Colin Hunter,ζει.196) 

  

 

 

Υξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, ησλ πιηθώλ θαη ηνπ ζρεδίνπ. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν φπνπ νη γεγελείο ιχζεηο ρακειφηεξνπ θφζηνπο πξνεγνχληαη απφ ηα 

αθξηβά εηζαγφκελα πξφηππα. 

Γεκηνπξγία λέσλ δεηθηώλ γηα ηνλ νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό πινύην. 

Απνκάθξπλζε απφ ηε ζηήξημε ζην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ σο αξρηθφ δείθηε ηνπ 

εζληθνχ πινχηνπ, δεδνκέλνπ φηη αγλνεί ηα πεξηβαιινληηθά κεηνρηθά θεθάιαηα. 

Γεκηνπξγία λέσλ δεηθηώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

παξαγσγηθόηεηα. Απηφ ζα ελζαξξχλεη κηα κεηαηφπηζε απφ ηε ζπάηαιε παξαγσγή 

θαη απφ ηε κε απνδεθηή ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. Ζ παξαγσγηθφηεηα 

πξέπεη λα κεηξεζεί σο έθβαζε ησλ εηζαγσγψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Καζηέξσζε ησλ απνδεθηά θαηώηαησλ νξίσλ κέζσ ηνπ ξπζκηζηηθνύ ειέγρνπ. Σα 

βειηησκέλα θίλεηξα αγνξάο ζα πξέπεη πάληα λα ζπλνδεπζνχλ απφ ηε λνκνζεηηθή 

ππνζηήξημε πνπ θαζνξίδεη ηα θαηψηαηα φξηα ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

πλερίζηε ηε δξάζε γηα λα εζσηεξηθνπνηεζνύλ νη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο ζηελ 

αγνξά. Απηή ε νδεγία εληάζζεη γλσζηέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο φπσο ν κνιχλσλ  

πιεξψλεη θαη ν ρξήζηεο  πιεξψλεη. 

Δμαζθαιίζηε ηε θνηλσληθή απνδνρή ησλ πνιηηηθώλ γηα ην πεξηβάιινλ. Πνιηηηθφο 

ζρεδηαζκφο γηα λα βειηηψζεη ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο δελ πξέπεη λα νδεγνχλ ζε 

πηψζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, θαη ζηηο πφιεηο θαη ζπλνιηθά. 

Γηαδεδνκέλε δεκόζηα ζπκκεηνρή. Πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε δηαηχπσζε 

ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθή εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Πίλαθαο Α3: Πεξίιεςε γηα ηε θαζνδήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θνηλσληθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ αξρώλ γηα ηε Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε (Graham Haughton and Colin 
Hunter, 1994,ζει.208) 

 

 

 

 

Υξήζεηο Γεο Παξαιίαο Γιπθάδαο 

 

Εώλε 2β: 

α. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πξνζηαζίαο θπζηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

αλάπιαζεο πθηζηάκελσλ ηνπξηζηηθψλ ρξήζεσλ ζην δήκν Γιπθάδαο. 

β. ην ηκήκα ηεο δψλεο πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ, επηηξέπνληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ε νξγαλσκέλε αθηή 

θνιχκβεζεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Να επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηεο αθηήο εθαηέξσζελ ηνπ ρψξνπ θαη 

ηεο δψλεο 4α ζην φξην κε ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν. 

 Να αλαθαηληζζνχλ νη πθηζηάκελεο θακπάλεο θαη ηπρφλ λέα θηίξηα λα 

εληάζζνληαη ζην χθνο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπξηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

 ηηο επηηξεπφκελεο ζπλνδεπηηθέο ρξήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη νη αίζνπζεο 

θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

Εώλε 3α: 

α. ηε δψλε απηή πεξηιακβάλνληαη νη ειεχζεξεο αθηέο θνιχκβεζεο ζηνπο δήκνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γιπθάδαο. 

β. Δπηηξέπνληαη εγθαηαζηάζεηο απνδπηεξίσλ, ρψξνη πγηεηλήο, ηαηξεία, ππαίζξηνη 

ρψξνη ζηάζκεπζεο, αλαςπθηήξηα – εζηηαηφξηα, ππαίζξηεο αζινπαηδηέο θαη 

παηδηθέο ραξέο, κε εμαίξεζε ηηο αθηέο ηεο Γιπθάδαο, φπνπ επηηξέπνληαη κφλν 
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εγθαηαζηάζεηο ρψξσλ πγηεηλήο. Ζ κειέηε δηακφξθσζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θαη ηηο νδηθέο πξνζβάζεηο ζηελ αθηή κεηά απφ εηδηθή θπθινθνξηαθή κειέηε.   

Εώλε 4β: 

α. ηε δψλε απηή πεξηιακβάλνληαη εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη ηκήκαηα δψλεο 

παξαιίαο ζηνπο δήκνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γιπθάδαο. 

β. ηε δψλε απηή επηηξέπνληαη νη ειεχζεξνη ρψξνη πξαζίλνπ, ππαίζξηα θαζηζηηθά, 

δηαδξνκέο πεξηπάηνπ θαη πνδειάηνπ, κηθξά θηφζθηα – ζθηάρηξα, ππαίζξηνη ρψξνη 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κηθξήο θιίκαθαο, ππαίζξηεο αζινπαηδηέο  κηθξήο 

θιίκαθαο, παηδηθέο ραξέο, ρψξνη ππαίζξησλ θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ, εζηηαηφξηα 

– αλαςπθηήξηα, ππαίζξηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ θαη θέληξν πεξίζαιςεο ζαιάζζησλ δψσλ ζηε Γιπθάδα. 

Εώλε 6γ: 

α. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ιηκέλεο αλαςπρήο (καξίλεο) πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ 

θαη εληφο Γ.Π.. πεξηνρή ηνπ δήκνπ Γιπθάδαο. 

β. ηελ 4
ε
 καξίλα επηηξέπνληαη γξαθεία δηνίθεζεο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο καξίλαο, φπσο θπιάθην, ιηκελαξρείν – 

ηεισλείν, θπιηθείν, ρψξνη πγηεηλήο θαζψο θαη ππαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο.  

Πεξηνρέο κε ζηνηρείν 7: 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο λαπηαζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαρσξεκέλεο απφ 

δεκφζηνπο θνξείο ζε αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γ.Γ.Α. αζιεηηθά ζσκαηεία, κέιε ηεο 

Διιεληθήο Ηζηηνπιντθήο Οκνζπνλδίαο. 

1. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο επηηξέπνληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αζιεηψλ θαη κειψλ ηνπ νκίινπ: 

Υψξνη παξακνλήο ζθαθψλ, εγθαηαζηάζεηο θαζέιθπζεο – αλέιθπζεο ζθαθψλ, 

γιχζηξεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ηειεθσληθνί ζάιακνη, κηθξά 

γήπεδα αζινπαηδηψλ, πξνζπειάζεηο πεδψλ θαη νρεκάησλ, πξάζηλν, ειεχζεξνη 

ρψξνη, ππαίζξηα θαη εκηππαίζξηα θαζηζηηθά, αλνηθηά θνιπκβεηήξηα, νίθεκα 

θχιαμεο ζθαθψλ, απνζήθε πιηθψλ, εξγαζηήξηα επηδηφξζσζεο ζθαθψλ θαη 

παληψλ, ρψξνο ππνδνρήο θαη πιεξνθφξεζεο, ρψξνο εζηίαζεο, κεγεηξίν, ρψξνο 
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αλαςπθηεξίνπ, θπιηθείνπ, ρψξνη απνδπηεξίσλ, ρψξνη πγηεηλήο αζιεηψλ, 

ρψξνο ηαηξείνπ γηα ην θνηλφ, νίθεκα ειέγρνπ – θξηηψλ, ρψξνο απνζήθεπζεο 

κεραλψλ θαη θαπζίκσλ ζθαθψλ ζπλνδείαο, θπιάθην.  

2. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ ή ε επέθηαζε πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ 

έξγσλ. Δπηηξέπνληαη κφλν δηακνξθψζεηο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (γιχζηξεο) θαη 

κηθξέο εμέδξεο (δέζηξεο) παξάιιεια πξνο ηελ αθηή. 

3. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, φπνπ απηφ είλαη 

πξφζθνξν κε ηειηθή ζηάζκε απηή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη θχηεπζε ηεο 

επηθάλεηαο. 

Πεξηνρέο κε ζηνηρείν 8: 

Πξφθεηηαη γηα κηθξέο ζάιαζζεο θαη ρεξζαίεο εθηάζεηο ζηνπο δήκνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γιπθάδαο, παξαρσξεκέλεο ζε αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία 

επαγγεικαηηψλ αιηέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Αιηείαο ηεο αληίζηνηρεο 

Ννκαξρίαο, ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ρξήζεηο γεο σο εμήο: 

1. Οη ζαιάζζηεο εθηάζεηο πξννξίδνληαη γηα ηνλ ειιεκεληζκφ ησλ ζθαθψλ 

επαγγεικαηηθήο αιηείαο θαη νη ρεξζαίεο εθηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ. 

2. ηηο ρεξζαίεο εθηάζεηο επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε κηθξφπ γξαθείνπ (ιηκεληθφ 

θπιάθην) θαη ρψξσλ πγηεηλήο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ππαίζξηνπ 

ζηεγαζκέλνπ πάγθνπ πψιεζεο ηρζχσλ. 

 

 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

 

Ύδαηα 

1976/160 

Ζ πξψηε θνηλνηηθή νδεγία πνπ αθνξνχζε ηα χδαηα θνιπκβήζεσο εθδφζεθε ην 1976 

θαη ήηαλ ε ππ`αξηζκφλ 160 ε νπνία πεξηιάκβαλε φξηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ 

θνιπκβήζεσο ηα νπνία ζα έπξεπε λα ηεξνχλ ηα θξάηε ζε βάζνο ρξφλνπ δέθα  

ρξφλσλ. Δπηπιένλ έζεηε θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ζα γηλφηαλ ε δεηγκαηνιεςία ησλ 

δεηγκάησλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ νξίσλ  πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηελ νδεγία.   
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1998/83 

Ζ επφκελε νδεγία εθδφζεθε ην 1998 κε ηνλ αξηζκφ 83 θαη αθνξνχζε ην λεξφ 

θαηαλάισζεο. Έζεηε σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ απφ 

δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ κφιπλζε ηνπ λεξνχ απφ αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε. Έζεηε δχν ππνρξεψζεηο γηα ηα θξάηε κέιε. 

Α) ηη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ δελ ζα ππνβαζκίζνπλ ηελ ζεκεξηλή πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ, θαη 

Β)ηη ηα θξάηε κέιε ζα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε παξνρή 

λεξνχ ην νπνίν ζα είλαη πγηεηλφ θαη θαζαξφ. 

ην πεξηερφκελν ηεο νδεγίαο παξέρνληαλ πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πνηφηεηα 

ηνπ λεξνχ θαη φξηα γηα ηελ χπαξμε ησλ δηαθφξσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην λεξφ 

θαηαλάισζεο. Δπίζεο πεξηειάκβαλε ηελ ππνρξέσζε απφ ηα θξάηε κέιε γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

2000/60 

Ζ πην πξφζθαηε θνηλνηηθή νδεγία πνπ αθνξά ηα χδαηα είλαη ε ππ` αξηζκφλ 60 νδεγία 

πνπ εθδφζεθε ην 2000. Ζ νδεγία απηή ζέηεη σο ζθνπφ: 

α) λα απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε, λα πξνζηαηεχεη θαη λα βειηηψλεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ ακέζσο εμαξηψκελσλ απφ 

απηά ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πγξνηφπσλ ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπο ζε 

λεξφ 

β) λα πξνσζεί ηε βηψζηκε ρξήζε ηνπ λεξνχ βάζεη καθξνπξφζεζκεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ 

γ) λα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο, κεηαμχ άιισλ κε εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ησλ 

απνξξίςεσλ, εθπνκπψλ θαη δηαξξνψλ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη κε ηελ παχζε ή ηε 

ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ απνξξίςεσλ, εθπνκπψλ θαη δηαξξνψλ ησλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο 

δ) λα δηαζθαιίδεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη 

λα απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ κφιπλζή ηνπο θαη 
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ε) λα ζπκβάιιεη ζην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο, 

θαη λα ζπκβάιιεη κε απηφ ηνλ ηξφπν: 

 

 ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο παξνρήο επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαιήο 

πνηφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βηψζηκε, ηζφξξνπε θαη δίθαηε ρξήζε χδαηνο, 

 ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, 

 ζηελ πξνζηαζία ησλ ρσξηθψλ θαη ζαιάζζησλ πδάησλ θαη 

 ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

εμάιεηςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, κε θνηλνηηθή δξάζε 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 3 γηα ηελ παχζε ή ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε 

ησλ απνξξίςεσλ, εθπνκπψλ θαη δηαξξνψλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο, κε απψηαην ζηφρν λα επηηεπρζνχλ ζπγθεληξψζεηο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ νη νπνίεο, γηα κελ ηηο θπζηθψο απαληψκελεο νπζίεο λα 

πιεζηάδνπλ ην θπζηθφ βαζηθφ επίπεδν, γηα δε ηηο ηερλεηέο ζπλζεηηθέο νπζίεο 

λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

 

Γηα θάζε θαηεγνξία πδάησλ ζεζπίδεη ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο 

θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο απφ ηα θξάηε κέιε κεηξψν κε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πδάησλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο κέηξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε δηθαηνδνζία μεπεξλά ην επίπεδν θξάηνπο κέινπο θαζψο θαη θπξψζεηο γηα ηελ 

κελ ηήξεζε ηεο νδεγίαο. 

 

Αηκόζθαηξα 

 

1996/62 

Γηα ηελ κεηαβιεηή αηκφζθαηξα έρεη εθδνζεί κία νδεγία ην 1996 ε νδεγία κε αξηζκφ 

62. Ο ζη´νρνο ηεο νδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο γεληθψλ αξρψλ κε ζθνπφ:  

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ Κνηλφηεηα, ψζηε λα απνθεχγνληαη, λα πξνιακβάλνληαη ή 

λα κεηψλνληαη νη επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην ζχλνιν 

ηνπ πεξηβάιινληνο, 
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 ηελ, βάζεη θνηλψλ κεζφδσλ θαη θξηηεξίσλ, εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα θξάηε κέιε, 

 ηε ζπγθέληξσζε θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κεηαμχ άιισλ, κέζσ νξίσλ 

ζπλαγεξκνχ, 

 ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ είλαη θαιή θαη 

ηε βειηίσζή ηεο ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. (ζειίδα 3 νδεγίαο) 

 

Ζ νδεγία θαζνξίδεη ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο νη νπνίνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Απηνί νη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη είλαη νη εμήο: 

 

Η. Ρχπνη εμεηαδφκελνη ζην αξρηθφ ζηάδην θαζψο θαη ξχπνη θαιππηφκελνη απφ 

πθηζηάκελεο νδεγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο  

1. Γηνμείδην ηνπ ζείνπ 

2. Γηνμείδην ηνπ αδψηνπ 

3. Λεπηά ζσκαηίδηα φπσο νη αηζάιεο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ρ.Μ.10) 

4. Αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

5. Μφιπβδνο 

6. δνλ 

 

ΗΗ. Λνηπνί αηκνζθαηξηθνί ξχπνη  

7. Βελδφιην 

8. Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

9. Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 

10. Κάδκην 

11. Αξζεληθφ 

12. Νηθέιην 

13. Τδξάξγπξνο 

  

Δπηπιένλ ζέηεη παξάγνληεο νη νπνίνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ “νξίσλ ζπλαγεξκνχ” γηα θάζε αηκνζθαηξηθφ ξχπν. Σέινο πξνηείλεη 

κέηξα εθαξκνγήο ζε πεξηνρέο φπνπ ηα επίπεδα ππεξβαίλνπλ ηελ νξηαθή ηηκή. 
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Θόξπβνο  

 

2000/49 

Σν 2000 εθδφζεθε ε νδεγία ππ`αξηζκφ 49 ε νπνία αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ. Ζ νδεγία απνβιέπεη ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο 

θνηλήο  πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνθπγή, πξφιεςε ή πεξηνξηζκφ, βάζεη ηεξάξρεζεο 

πξνηεξαηνηήησλ, ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελφριεζεο, 

απφ έθζεζε ζηνλ πεξηβάιινληα  ζφξπβν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαξκφδνληαη 

πξννδεπηηθά νη αθφινπζεο δξάζεηο: 

 

α) πξνζδηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ζηνλ πεξηβάιινληα ζφξπβν κε ραξηνγξάθεζε 

ζνξχβνπ, ζχκθσλα κε θνηλέο ζηα θξάηε κέιε κεζφδνπο αμηνιφγεζεο· 

β) κέξηκλα ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε ηνλ 

πεξηβάιινληα ζφξπβν θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

γ) ζέζπηζε ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηα θξάηε κέιε, βαζηζκέλσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ ζνξχβνπ, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζνξχβνπ φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη ηδίσο φπνπ ηα επίπεδα έθζεζεο κπνξνχλ 

λα έρνπλ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ηε δηαθχιαμε 

ηεο ερεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ  είλαη θαιή. (ζειίδα 2 νδεγίαο) 

Δπηπιένλ θαζνξίδεη ηνπο δείθηεο ζνξχβνπ πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Σα θξάηε κέιε 

ππνρξενχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθνχο ράξηεο  ζνξχβνπ  γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Οη πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα εθπφλεζεο ησλ ραξηψλ απηψλ.  

 

Απόβιεηα 

Γηα ηα απφβιεηα έρνπλ εθδνζεί δηάθνξεο νδεγίεο θαη γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

απνβιήησλ.  ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

θαηεγνξία ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. 

 

1991/271 
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Σν 1991 εθδφζεθε ε νδεγία ππ`αξηζκφ 271 ε νπνία αθνξά ηε ζπιινγή, ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ απφξξηςε αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

απφξξηςε ιπκάησλ απφ νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο απηψλ ησλ ιπκάησλ. 

 

Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε φιεο ηηο αζηηθέο πεξηνρέο δίθηπν 

απνρέηεπζεο αζηηθψλ ιπκάησλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ δηθηχνπ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ θάζε νηθηζκνχ. Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα 

θαζνξίζνπλ επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο ιηγφηεξν επαίζζεηεο ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηελ νδεγία. Σέινο ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 

κεξηκλνχλ ψζηε ηα απφβιεηα λα ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ δηεξγαζία θαζαξηζκνχ 

πξηλ ηελ απφξξηςε ηνπο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα βηνκεραληθά απφβιεηα. 

 

Σν 1998 εθδφζεθε ε νδεγία κε αξηζκφ 15 ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 271 φζν 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ απφξξηςε αζηηθψλ ιπκάησλ ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο αθνξνχλ ηα φξηα γηα 2 ζηνηρεία ην νιηθφ θψζθνξν θαη ην νιηθφ 

άδσην. 

 

1993/31 

Ζ νδεγία απηή αθνξά ηε δεκηνπξγία ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρψξσλ απηψλ. Καζνξίδνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρψξσλ 

ηαθήο θαζψο θαη ηα είδε απνβιήησλ ηα νπνία είλαη απνδεθηά ζε θάζε κία θαηεγνξία. 

Σέινο γίλεηαη αλαθνξά θαη γηα ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο θαη ηελ κειινληηθή ηνπο δηαρείξηζε.  

 

Δλέξγεηα 

Γηα ηελ ελέξγεηα έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιέο νδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

νδεγία ε νπνία εμεηάζηεθε κε  ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο 

είλαη ε νδεγία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ. Δθφζνλ ζθνπφο ηεο 

δηπισκαηηθήο είλαη ε θαηάξηηζε δεηθηψλ νη νπνίνη ζα πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Γιπθάδαο σο πξνο ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ πξέπεη λα 
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ιεθζεί ππφςε ε ελεξγεηαθή επηβάξπλζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δήκνπ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 

2002/91 

“ηφρνο ηεο νδεγίαο είλαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο  απφδνζεο ησλ θηηξίσλ εληφο 

ηεο Κνηλφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε  ηηο εμσηεξηθέο θιηκαηνινγηθέο θαη ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο, θαζψο θαη  ηηο θιηκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηε ζρέζε  

θφζηνπο/νθέινπο. 

Ζ παξνχζα νδεγία ζεζπίδεη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ: 

α) ην γεληθφ πιαίζην γηα κηα κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο  νινθιεξσκέλεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ 

β) ηελ εθαξκνγή ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ λέσλ 

θηηξίσλ                                                             

γ) ηελ εθαξκνγή ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κεγάισλ 

πθηζηακέλσλ θηηξίσλ ζηα νπνία γίλεηαη κεγάιεο  θιίκαθαο αλαθαίληζε                          

δ) ηελ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαη 

ε) ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θηηξίσλ βάζεη θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ θαη, επί πιένλ, κηα αμηνιφγεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ησλ νπνίσλ νη ιέβεηεο είλαη παιαηφηεξνη ησλ 15 εηψλ.” 

Γηα ηα λέα θαη ηα παιηά θηήξηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. Γεκηνπξγνχληαη θαηεγνξίεο θηεξίσλ αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά 

σθέιηκεο επηθάλεηαο.  

Δζληθή Ννκνζεζία 

 

Ύδαηα 

3199/2003 

Σν 2003 ε Διιεληθή θπβέξλεζε εμέδσζε ην λφκν ππ`αξηζκφ 3199 ν νπνίνο 

πξνβιέπεη ηελ ελαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
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Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2000/60, γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηεο 

ρψξαο. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφ ζπλίζηαηαη: 

 Δζληθή Δπηηξνπή δηαρείξηζεο πδάησλ, ε νπνία ραξάζζεη πνιηηηθέο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη εγθξίλεη  

ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Δζληθφ πκβνχιην Τδάησλ, ην νπνίν ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 

ρξφλν θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ, ε νπνία θαηαξηίδεη ηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο 

θαη παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θάζε ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ πνπ αλήθεη ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπλίζηαηαη 

Γηεχζπλζε Τδάησλ κέζσ ηεο νπνίαο αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

πεξηθέξεηαο.  

 Πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην πδάησλ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη 

απνηειεί φξγαλν δηαιφγνπ θαη δηαβνπιεχζεσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. Δπηπιένλ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην πδάησλ 

γλσκνδνηεί πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. 

 

Κάζε πεξηθέξεηα πξέπεη λα θαηαξηίζεη ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

ησλ πνηακψλ πνπ έγθεηληαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. Σέινο ζπλίζηαληαη 

πξνγξάκκαηα κέηξσλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ πδάησλ. 

Αηκόζθαηξα 

Τ.Α. Ζ.Π. 29457/1511/2005  

Σν πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνπξγηθήο απφθαζεο είλαη ην εμήο: 

“Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα 

νξηζκέλσλ ξχπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/80/ΔΚ «γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
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εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο», ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2001” 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα ζηνλ 

ίδην ηνλ λφκν είλαη ν εμήο: “Με ηελ απφθαζε απηή απνζθνπείηε ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1650/1986 θαη ζπγρξφλσο ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ «ζρεηηθά κε εζληθά αλψηαηα φξηα εθπνκπψλ γηα 

νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο…. ψζηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ 

πνπ πξνθαινχλ νμίληζε θαη επηξνθηζκφ θαη ηεο εθπνκπήο πξνδξφκσλ ηνπ φδνληνο 

επηηπγράλεηαη: 

α. ε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ 

θπλδίλνπο δπζκελψλ επηδξάζεσλ απφ ηελ φμηλζε , ηνλ επηξνθηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη 

ην φδνλ ζε επίπενδ εδάθνπο. 

β. ε πξνζέγγηζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο κε ππέξβαζεο ησλ θξίζηκσλ 

επηπέδσλ θαη θνξηίσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ απφ ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη γηα ηελ πγεία ε ξχπαλζε ηνπ αέξα, κέζσ ηεο 

ζέζπηζεο αλψηαησλ νξίσλ εθπνκπψλ κε έηε αλαθνξάο ην 2010 θαη ην 2020 θαη κέζσ 

δηαδνρηθψλ αλαζεσξήζεσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

θαη ζην άξζξν 10 ηεο νδεγίαο 2001/81/ΔΚ.” 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο γηα ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο 

απηήο είλαη νη επηθίλδπλνη ξχπνη θαζψο ηα αλψηαηα εζληθά φξηα πνπ ζεζπίδεη. Έηζη ηα 

αλψηαηα εζληθά φξηα εθπνκπψλ πνπ νξίδνληαη κέζα απφ απηήλ ηελ απφθαζε 

αθνξνχλ ηνπο εμήο επηθηλδχλνπο ξχπνπο: 

 Γηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) 

 Ομείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx) 

 Πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (ΠΟΔ) θαη 

 Ακκσλία (ΝΖ3) 

 

Γηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπο ξχπνπο πξέπεη νη πνζφηεηεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο ζηελ 

αηκφζθαηξα κέρξη ην 2010 λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ζεζπίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο.  
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Θόξπβνο 

1686/1650 

Ζ πξψηε αλαθνξά ζηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηνλ γηλε ην 1986 κε ηνλ λφκν 1650. ην άξζξν 14 απνθαζίζηεθε: 

1. ν θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζηνπο ρψξνπο 

θαηνηθίαο ή  ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη ηα φξηα θφξηνπ ζνξχβνπ ζε 

αληηζνξπβηθέο δψλεο κε θξηηήξην ηνλ  πεξηνξηζκφ ηεο ελφριεζεο θαη θαη' 

επέθηαζε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, θαζψο θαη νη ηξφπνη  κέηξεζήο ηνπο. 

2. Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη πεξηνξηζκνί ζηελ παξαγσγή,  εηζαγσγή, εκπνξία θαη 

ρξήζε θάζε είδνπο νρεκάησλ, κεραλεκάησλ ή νξγάλσλ πνπ θαηά ηε  

ιεηηνπξγία ηνπο πξνθαινχλ ερεηηθή ελφριεζε ή πνπ έρνπλ πξννξηζκφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ.  Με ηηο απνθάζεηο απηέο κπνξεί λα νξίδνληαη ηδίσο νη 

νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη  δνλήζεσλ, νη ηξφπνη κέηξεζήο ηνπο, ε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο, νη φξνη ή θαη ε πιήξεο απαγφξεπζε  παξαγσγήο, 

εηζαγσγήο, εκπνξίαο θαη ρξήζεο ή ιεηηνπξγίαο. 

3. Δπηβάιινληαη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ  παξαγσγή, εηζαγσγή θαη 

εκπνξία πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ  θαηαπνιέκεζε 

ηνπ ζνξχβνπ ή ησλ δνλήζεσλ θαη λα απαγνξεπζεί ε θπθινθνξία ηνπο, αλ δελ 

ηεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. 

4. Έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ζφξπβν είλαη ηδίσο: βηνκεραληθέο 

θαη  βηνηερληθέο, ιαηνκηθέο ή κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εξγνηάμηα, 

εξγαζηήξηα, θάζε είδνπο  κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθνί ρψξνη, 

θέληξα δηαζθέδαζεο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη  θαη ρψξνη ςπραγσγίαο.  

5. Δπηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαη κέηξα  πξνζηαζίαο ζηα έξγα θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ  πεξηιακβάλνπλ ηδίσο : 

νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα  έξγα 

ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηξφπν κέηξεζήο ηνπ, ηερληθά κέηξα κείσζεο ήρνπ θαη 

δνλήζεσλ  κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο, σξάξηα ιεηηνπξγίαο θαη 

εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ  παξαθνινχζεζεο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη 

ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ θαηνηθίεο ή ρψξνπο  ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. 

6. Ζ δπλαηφηεηα λα νξίδνληαη αληηζνξπβηθέο δψλεο γχξσ  απφ πθηζηάκελεο ή 
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λέεο πεξηνρέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γχξσ απφ πθηζηάκελεο ή λέεο 

πεξηνρέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γχξσ ή θαηά κήθνο ρψξσλ φπνπ 

θηλνχληαη κέζα  κεηαθνξάο ηδίσο δξφκσλ, ιηαληθψλ, αεξνδξνκίσλ, γχξσ απφ 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή  ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη ηνπία ή γχξσ απφ 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη  ηνπία ή γχξσ απφ ρψξνπο 

θαηνηθίαο, αλάπαπζεο, λνζειείαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζηηθψλ  

εθδειψζεσλ. 

 

 

 

2006/13586/724 

Σν 2006 κε ηνλ λφκν απηφ ελαξκνλίζηεθε ην άξζξν 14 ηνπ 1650 ηνπ 1986 κε ηηα 

δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2002/49. Ο λφκνο απηφο έρεη σο ζηφρν: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ζφξπβν κε ραξηνγξάθεζε 

ζνξχβνπ, ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλεο απφ ηελ επξσπατθή θνηλφηεηα κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο. 

 Μέξηκλα ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθφ ζφξπβν θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ. 

 

 Θέζπηζε ζρεδίσλ δξάζεο βαζηζκέλσλ ζηα απνηειέζκαηα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη ηδίσο φπνπ ηα επίπεδα 

έθζεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, 

θαζψο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ 

απηή είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θάζε νηθηζκνχ δηακνξθψλεηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ ζνξχβνπ ζε θάζε πεξίπησζε ελψ νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζνξχβνπ αθινπζνχλ ηα πξφηππα πνπ πεξηγξάθηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηελ νδεγία 

2002/49. 
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Απόβιεηα 

πσο θαη ζηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο έηζη θαη ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα αζηηθά απφβιεηα κηαο θαη ε 

Γιπθάδα απνηειεί αζηηθή πεξηνρή. Ο ζεκαληηθφηεξνο λφκνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηα 

αζηηθά ιχκαηα είλαη ν 5673/400/1997  κε ηίηιν “κέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 

αζηηθψλ ιπκάησλ”. 

 

 

5673/400/1997 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ίδηα ηελ απφθαζε 

είλαη: “ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1650/1986 θαη ζπγρξψλνο ε 

ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/271/ΔΟΚ … ψζηε κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη 

ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ λα δηαζθαιίδεηαη  ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ θαζψο θαη ησλ ιπκάησλ απφ νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο πνπ 

αλαθέξνληαη… “. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ησλ επαίζζεησλ 

θαη ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηθηχνπ απνρέηεπζεο. Δπηπιένλ  γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηάζεζε 

ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζε ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο. Σέινο ζηα παξαξηήκαηα ηεο 

απφθαζεο δίλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ επαίζζεησλ 

πεξηνρψλ θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη άιισλ  

πξνυπνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αζηηθά απφβιεηα ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

 

Δλέξγεηα 

ζν αθνξά ηελ κεηαβιεηή απηή δχν λφκνη ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθνί γηα λα ιεθζνχλ 

ππφςε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο. Ο πξψηνο αθνξά ηελ ελεξγεηαθή 
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απφδνζε ησλ θηεξίσλ θαη ν δεχηεξνο ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.  

 

2008/3661 

Ο λφκνο απηφο απνηειεί ηελ ελαξκφληζε ηεο Δζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 2002/91 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ. Ο λφκνο 

ελέθξηλε Καλνληζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Με ηνλ Καλνληζκφ 

θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, νη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ηα αξκφδηα γηα ηελ εθπφλεζεο 

πξφζσπα, ε δηαδηθαζία θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ 

θηηξίσλ, ησλ ιεβήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνχ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ: 

α) ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αεξνζηεγαλφηεηαο, 

β) ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηξνθνδνζίαο ζεξκνχ λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεψλ ηνπο, 

γ) ηελ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, 

δ) ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θπζηθφ αεξηζκφ, 

ε) ηελ ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θηηξίσλ άιισλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο 

θαηνηθίαο, 

ζη) ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, 

δ) ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία, 

ε) ηηο επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

επηδησθνκέλσλ 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επί 

κέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, ηα θηίξηα θαηαηάζζνληαη, θαηά θαηεγνξία, ζε: 

α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη 

ζπγθξνηήκαηα απηψλ, 

β) πνιπθαηνηθίεο, 

γ) γξαθεία, 

δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, 

ε) λνζνθνκεία, 

ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, 

δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, 

ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 

Γηα ηα λέα θηήξηα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Σα λέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 

 Γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ., πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο αλέγεξζεο, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ 

αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία κειέηε πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 

ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα 

πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

Γηα ηα πθηζηάκελα θηήξηα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 ηα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ. πνπ πθίζηαληαη 

ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο 
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ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν 

θηίξην σο ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα 

δνκηθά ζηνηρεία απηνχ, εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί εληφο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Έξγσλ, είλαη δπλαηφλ νη απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο λα 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ξηδηθέο αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

θάησ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ. 

 

Σέινο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν επηζεψξεζεο ησλ 

ιεβήησλ θαη ηνπ θιηκαηηζκνχ θάζε θηεξίνπ θαη ηνπ θάζε θηεξίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

2009/3734 

Με ηνλ λφκν απηφ ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ νδεγία 2004/8 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο 

δήηεζεο γηα ρξήζηκε ζεξκφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνλ 

λφκν θαζνξίδνληαη νη ηερλνινγίεο ζπκπαξαγσγήο νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

α) πλδπαζκέλνο θχθινο αεξηνζηξνβίινπ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο 

β) Αηκνζηξφβηινο αληίζιηςεο 

γ) Αηκνζηξφβηινο ζπκπχθλσζεο − απνκάζηεπζεο 

δ) Αεξηνζηξφβηινο κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο 

ε) Παιηλδξνκηθή κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο 

ζη) Μηθξνζηξφβηινο 

δ) Μεραλή Stirling 
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ε) Κπςέιε θαπζίκνπ 

ζ) Αηκνκεραλή 

η) Οξγαληθφο θχθινο Rankine 

ηα) Οπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο ηερλνινγίαο ή ζπλδπαζκφο ηχπσλ ηερλνινγηψλ 

πνπ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ζπκπαξαγσγήο.  

Σέινο γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ απφδνζεο 

ζπκπαξαγσγήο θαη αλαθνξά ζηα κέηξα πξνψζεζεο ηεο. 

 

Γείθηεο πνπ έρεη νξίζεη ε  Δπηηξνπή γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ (UNCSD) 

Α) Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

 Αθζνλία εηδψλ (αξηζκφο εηδψλ, αξηζκφο εηδψλ αλά πεξηνρή κνλάδσλ, θαη 

αξηζκφο εηδψλ αλά ηχπν βηφηνπσλ)  

 Δίδε (πιεζπζκνί) πνπ απεηινχληαη κε εμάιεηςε (αξηζκφο ή πνζνζηφ)  

 Δλδεκηθά είδε 

 Δλδεκηθά είδε πνπ απεηινχληαη κε εμάιεηςε (αξηζκφο ή πνζνζηφ) 

 Δίδε (πιεζπζκνί) κε ζηαζεξνχο ή απμαλφκελνπο πιεζπζκνχο (αξηζκφο ή 

πνζνζηφ)  

 Δίδε (πιεζπζκνί) κε ζηαζεξνχο ή κεησκέλνο πιεζπζκνχο (αξηζκφο ή 

πνζνζηφ)  

 Απεηιεηηθά είδε ζηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο (αξηζκφο ή πνζνζηφ)  

 Δλδεκηθά είδε ζηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο (αξηζκφο ή πνζνζηφ)  

 Δίδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ληφπηνπο (αξηζκφο ή πνζνζηφ)  

 πγθνκηδέο (δσηθφ θεθάιαην) πνπ απμάλνληαη ζε κηα πεξηνρή ή έλα έζλνο σο 

πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνεγνχκελσλ 30 έηψλ 

 Πνηθηιίεο θάζε ζπγθνκηδήο (δσηθφ θεθάιαην) πνπ απμάλεηαη ζε κηα πεξηνρή ή 

έλα έζλνο σο πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνεγνχκελσλ 30 έηψλ   

 πληειεζηήο ηεο ζπγγέλεηαο ή πξνέιεπζε ησλ ζπγθνκηδψλ  
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 Αξρηθή/πηζαλή πεξηνρή εδάθνπο ζεκαληηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ 

βηφηνπσλ εδάθνπο  

 Θέζε θαη ηάζε ησλ νηθνινγηθψλ θνηλνηήησλ κέζα ζε θάζε νηθνζχζηεκα 

εδάθνπο  

 Αξρηθή/πηζαλή πεξηνρή ζεκαληηθψλ πδξφβησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ 

βηφηνπσλ  

 Βαζκφο ηεκαρηζκνχ ηεο ακεηάηξεπηεο κεξίδαο θάζε πδξφβηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο  

 Πνζνζηφ ησλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε εμάιεηςε  

 Πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηδηαίηεξσλ άγξησλ εηδψλ ζε θίλδπλν εμάιεηςεο  

 πληειεζηήο ηεο ζπγγέλεηαο ή πξνέιεπζεο ησλ επηιεγκέλνπ ζπγθνκηδψλ ή 

ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ  

 πκβνιή πνζνζηνχ θάζε πίεζεο ζην νηθνζχζηεκα/ηνπ βηφηνπνπ ζρεηηθνχ  

 πκβνιή πνζνζηνχ θάζε πίεζεο ζην νηθνζχζηεκα- βηφηνπν  

 πκβνιή πνζνζηνχ θάζε πίεζεο ζηα είδε πνπ έρνπλ ζρέζε  

 πλνιηθή πίεζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα ιφγσ θάζε ελφο νηθνλνκηθνχ ηνκέα ή ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο  

 Πίεζε ζηα δψα θαη ηα θπηά εδάθνπο  

 Πηζαλφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ ράλεηαη θαη 

ην πηζαλφ κέγεζνο εθείλεο ηεο απψιεηαο  

 Οθέιε ζηνπο πφξνπο πεξηνρψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ 

 θεινο απφ έλαλ δεδνκέλν ηνκέα ή ρξήζε αλά κνλάδα ηεο πίεζεο ζην 

νηθνζχζηεκα  

  Πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ πνπ 

αμηνινγνχληαη  

 Κχξηνη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πηέζεσλ  

 Πνζνζηφ ηνπ δηεπθξηληζκέλνπ νθέινπο πνπ ιακβάλεηαη ή πνπ 

παξαιακβάλεηαη απφ ηηο δηεπθξηληζκέλεο νκάδεο  

 Ρνή ησλ νθειψλ απφ έλαλ δηεπθξηληζκέλν θπζηθφ πφξν  

 Δζληθφ πξφγξακκα-ζηξαηεγηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

βηψζηκε ρξήζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  

 Σνκεαθφ ή δηαηνκεαθφ πξφγξακκα πνπ επηηξέπεη ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

βηψζηκε ρξήζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο  
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 Πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο  

 Αξηζκφο απεηινχκελσλ εηδψλ πνπ δηαηεξείηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο.  

 Ο ηνκέαο ηνπ ππνβηβαζκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ή έρεη απνθαηαζηαζεί.  

 Αξηζκφο απεηινχκελσλ εηδψλ ππνθείκελσλ ζηελ απνθαηάζηαζε  

 Πξφζζεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηηφπηα ζπληήξεζε  

 Αξηζκφο απεηιεηηθψλ εηδψλ πνπ επαλεηζάγεηαη ζηνπο θπζηθνχο βηφηνπνχο 

ηνπο.  

 Αξηζκφο πνηθηιηψλ ή θπιέο ησλ επηιεγκέλσλ ζπγθνκηδψλ ή είδε δσηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ δηαηεξνχληαη ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο 

 Δλέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο  

 Φπζηθφο θχξηνο δείθηεο: NCI = πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο-πνζφηεηαο 

νηθνζπζηήκαηνο  

 Πνζφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: αλαπαξαγσγή ηνπ βηφηνπνπ  

 Πνζφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: πξνθαινχκελνο απφ ηνλ άλζξσπν βηφηνπνο  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: εγγελήο ηεκαρηζκφο βιάζηεζεο  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: απνμήξαλζε θαη πιήξσζε πγξφηνπνπ  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: κεηαηξνπή ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: δηάβξσζε  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: άξδεπζε  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: αθζνλία εηδψλ  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο: αιιαγή ζηελ αθζνλία θαη δηαλνκή ελφο 

επηιεγκέλνπ ζπλφινπ ππξήλσλ εηδψλ  

 Αιιαγέο ζην πνζνζηφ ησλ εκπνξηθψλ εηδψλ  

 Δδαθνινγηθή πνηφηεηα   

 Αξηζκφο ησλ ππξθαγηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ εηεζίσο  

 Αιιαγή ζηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή ρξήζεο εδάθνπο  

 Πεξηνρή πνζνζηνχ ησλ ζεκαληηθψλ βηφηνπσλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο 

ζπλνιηθήο πεξηνρήο  

 Μέγεζνο ηνπ επηιεγκέλνπ (απεηινχκελνπ) νηθνζπζηήκαηνο  
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 Αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ θαη αξραίσλ εκηθπζηθψλ δαζηθψλ ηχπσλ  

 Γαζηθφο θπζηθφο ηεκαρηζκφο (δείθηεο)  

 Μίγκα εηδψλ δέληξσλ  

 Πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηνκέα ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ζηε ζπλνιηθή πεξηνρή 

πνπ αλαπαξάγεηαη   

 Κφθθηλνη θαηάινγνη  

 Αιιαγή ζηνλ αξηζκφ εηδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ  

 Γηαθπκάλζεηο ησλ πιεζπζκψλ  

 Γηαθχκαλζε ζηνπο δαζηθνχο πιεζπζκνχο πνπιηψλ  

 Αξηζκήζεηο ζεκείνπ ησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ  

 Δπηιεγκέλα πνπιηά, αξηζκφο θαη ηάζεηο  

 Κξάηνο θαη ηάζεηο κεξηθψλ νκάδσλ εηδψλ: εξπεηά θαη ακθίβηα  

 Κξάηνο θαη ηάζεηο κεξηθψλ νκάδσλ εηδψλ: ζειαζηηθά  

 Αιιαγέο ζηνπο πιεζπζκνχο ζειαζηηθψλ  

 Θέζε πιεζπζκνχ ησλ δαζηθψλ ζειαζηηθψλ ζε θίλδπλν 

 Παξνπζία ακθηβίσλ  

 Γείθηεο γηα ηηο ηηκέο βηνπνηθηιφηεηαο θαη θχζεο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ζην θαιιηεξγήζηκν ηνπίν  

 pH εδαθψλ 

 Γηαθχκαλζε ζηνπο πιεζπζκνχο πνπιηψλ  

 Σαμηλφκεζε θαη δηαλνκή ησλ πνιχηηκσλ ιηβαδηθψλ εδαθψλ   

 πλνιηθή πεξηνρή ησλ πγξφηνπσλ  

 Βηνινγηθφο πνηνηηθφο δείθηεο  

 Απεηινχκελα είδε ζε κηα εζληθή θιίκαθα  

 Απεηινχκελα είδε ζε κηα δηεζλή θιίκαθα  

 Πξνζηαηεπφκελεο δψλεο ζχκθσλα κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

Πξνζηαηεπφκελεο δψλεο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία  

 Πξφζηηκα γηα ηε δνινθνλία νξηζκέλσλ "ραξηζκαηηθψλ" εηδψλ  

 Πηέζεηο ζηα ιηβάδηα  

 Αιιαγή ζηελ πεξηνρή θαη ρξήζε ησλ ιηβαδηψλ  

 Δίδε ζηα μεξά ιηβάδηα  

 Πξνζηαζία ησλ ιηβαδηψλ  
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 Αξηζκφο θαη έθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δσλψλ  

 Αξηζκφο εηδψλ αλά νκάδα εηδψλ  

 Αξηζκφο ελδεκηθψλ εηδψλ αλά νκάδα εηδψλ  

 Αξηζκφο θαη αθζνλία εηδψλ ςαξηψλ  

 Αλάιπζε ησλ Ηζηψλ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο αθζνλίαο ηξνθίκσλ καιαθίσλ, θαη 

εηδψλ ςαξηψλ, θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ ςαξηψλ  

 χλζεζε εηδψλ θαη αθζνλία εγθαηαζηάζεσλ, πνζνζηφ ησλ απεηιεηηθψλ, 

ελδεκηθψλ, ζπάλησλ εηδψλ ζηελαξρηθή παξαγσγή  

 Αθζνλία πιεζπζκψλ εληφκσλ  

 Δδαθνινγηθφο βηφθνζκνο  

 Παξνπζία θαη αθζνλία θνηλνηηθήο δηακφξθσζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ 

απεηινχκελσλ εηδψλ (πνπιηά, άγξηα δψα) 

 Πεξηνρή νηθνζπζηήκαηνο  

 Πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο  

 Υξήζε βηνπνηθηιφηεηαο  

 Αξηζκφο άγξησλ εηδψλ  

 Γείθηεο βηφηνπσλ  

 Παγθφζκηα Σξάπεδα/θπζηθφο θχξηνο δείθηεο GEF  

 Οηθνζπζηήκαηα WRI ζην δείθηε θηλδχλνπ  

 πλνιηθφο αξηζκφο γλσζηψλ εηδψλ (ζειαζηηθά, πνπιηά, ακθίβηα, εξπεηά, 

ςάξηα, αζπφλδπια, αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε-αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο)  

 Αξηζκφο απεηινχκελσλ ππφ εμαθάληζε εηδψλ (ζειαζηηθά, πνπιηά, ακθίβηα, 

εξπεηά, ςάξηα, αζπφλδπια, αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε-αγγεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο)  

 Αξηζκφο απζηεξά απεηινχκελσλ ππφ εμαθάληζε εηδψλ (ζειαζηηθά, πνπιηά, 

ακθίβηα, εξπεηά, ςάξηα, αζπφλδπια, αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε-αγγεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο)  

 Αξηζκφο ηξσηψλ εηδψλ (ζειαζηηθά, πνπιηά, ακθίβηα, εξπεηά, ςάξηα, 

αζπφλδπια, αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε-αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο)  

 Αξηζκφο εηδψλ πηψζεο (ζειαζηηθά, πνπιηά, ακθίβηα, εξπεηά, ςάξηα, 

αζπφλδπια, αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε-αγγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο)  

 Τπνβάζκηζε εδάθνπο: εδαθνινγηθή δηάβξσζε (12 ηχπνη ρξήζεο εδάθνπο)  
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 Μέγεζνο θαη δηαλνκή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δσλψλ   

 Ζθαηζηεηαθή αλεζπρία  

 Αιιαγή ζηα φξηα βηφηνπσλ  

 Πνζνζηφ ηεο πεξηνρήο πνπ εμνπζηάδεηαη απφ ηα κε-εμεκεξσκέλα είδε  

 Όπαξμε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο  

 Αιιαγή ζε αξηζκφ ή/θαη δηαλνκή ησλ εηδψλ βάζεσλ ή δεηθηψλ  

 Αξηζκφο εηζαρζέλησλ εηδψλ θαη γνληδησκάησλ  

 Πνζφηεηα δεηγκάησλ ή εηδψλ νηθνλνκηθνχ/επηζηεκνληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ 

αθαηξείηαη απφ ην πεξηβάιινλ  

 Υξνληθή αιιαγή ζε αξηζκφ ησλ εηδψλ (αχμεζε/κείσζε)  

 Δίδε κε ηνπο κηθξνχο πιεζπζκνχο ελαληίνλ ηνπ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο 

πιεζπζκψλ  

 Δίδε κε ηνπο ζηαζεξνχο ή απμαλφκελνπο πιεζπζκνχο  

 Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο  

 Κπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα, εθζηξαηείεο ζπλεηδεηνπνίεζεο  

 Ννκνζεζία θαη πνιηηηθέο θπβεξλεηηθήο ζπληήξεζεο  

 Απεηινχκελα ππφ εμαθάληζε είδε κε ηα ζρέδηα δξάζεο (φιεο νη θαηεγνξίεο 

δηαθηλδχλεπζεο θαη φινη νη ηχπνη ζρεδίσλ δξάζεο)  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ  

 Αλαινγία κεηαμχ ησλ εμσηηθψλ εηδψλ θαη ησλ εγγελψλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή 

θπηεηψλ  

 Πνζνζηφ ηεο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο κε ηα ζαθψο θαζνξηζκέλα φξηα  

 Πεξηνρή θαη κήθνο θαη αξηζκνί δηαδξνκψλ ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο  

 Ο εηήζηνη φγθνο θαη  πεξηνρέο μπιείαο  

 Δθηίκεζε ηνπ άλζξαθα πνπ απνζεθεχεηαη  

 Απεηινχκελα είδε δέληξσλ σο πνζνζηφ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εκπνξηθνχο ιφγνπο  

 Καηάινγνο ρισξίδαο θαη παλίδαο  
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 Τπάξρνπζεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαλνληθήζπληήξεζε ηεο γελεηηθήο 

παξαιιαγήο κέζα ζηα απεηινχκελα ππφ εμαθάληζε θαη ζπάληα είδε δαζηθήο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο.  

 Δπίπεδα πιεζπζκνχ αληηπξνζσπεπηηθψλ εηδψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

βηφηνπνπο πνπ ειέγρνληαη  

 Αξηζκφο θαη έθηαζε ηεο εηζβνιήο εηδψλ  

 Πνζνζηφ απνςίισζεο  βιάζηεζεο απφ δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγία, αζηηθή 

αλάπηπμε, απνδάζσζε)  

 Ξέζπαζκα ησλ ππξθαγηψλ θαη ζπρλφηεηα  

 Απψιεηα βηφηνπσλ αλά  km2  κέζσ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

κέζσ ησλ θπζηθψλ αηηηψλ.  

 Απψιεηα βηφηνπσλ κέζσ ηνπ ηεκαρηζκνχ ηνπο  

 Αξηζκφο άγξησλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγέο ηξνθίκσλ απφ ηηο 

θνηλφηεηεο.  

 Γαζψδεηο πεξηνρέο (km2)  

 Πνηάκην δάζνο (km2)  

 Γεσξγηθή βηνπνηθηιφηεηα  

 Γεσξγηθή πεξηνρή απφ ηηο ζπγθνκηδέο (δεκεηξηαθά, ζπγθνκηδέο πεηξειαίνπ, 

ρνξηνλνκή, δαζψδεηο πεξηνρέο)  

 Γεσξγηθή πεξηνρή (πνπ θαιιηεξγείηαη εληαηηθά, εκη-εληαηηθά θαιιηεξγεκέλνο 

θαη αθαιιηέξγεηνο)  

 Πνζνζηφ αιιαγήο απφ ηελ θπξηαξρία ησλ κε-εμεκεξσκέλσλ εηδψλ ζηα 

εμεκεξσκέλα είδε  

 Πνηθηινκνξθία εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ηξφθηκα  

 Γηάβξσζε/απψιεηα γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο  

 πγθνκηδέο/δσηθφ θεθάιαην πνπ απμάλεηαη σο πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 30 

πξνεγνχκελσλ εηψλ  

 Πνζνζηφ ηνπ πνηηζκέλνπ γεσξγηθνχ εδάθνπο  

 Γείθηεο εππάζεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ  

 Αλαινγία κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ζπλερνχο παξαγσγήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

κέζεο αθζνλίαο  

 Γηαθπκάλζεηο παγεηψλσλ  
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 Πεξηνρή πγξφηνπνπ  

 Έθηαζε ηεο απνμήξαλζεο θαη ηεο πιήξσζεο πγξφηνπνπ  

 Οηθνγελεηαθή πνηθηινκνξθία ςαξηψλ  

 Απεηιεηηθά ηνπ γιπθνχ λεξνχ είδε ςαξηψλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ 

γιπθνχ λεξνχ εηδψλ ςαξηψλ   

 Αξηζκφο ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο  

 Πνζνζηφ θαηαζηξνθήο ησλ βηφηνπσλ χδαηνο ην ρξφλν  

 Πεξηνρή θαη θαηάζηαζε ηνπ χδαηνο αλά πεξηνρέο θαη πγξφηνπνπο βηφηνπσλ  

 Πνζνζηφ θαηαζηξνθήο ησλ βηφηνπσλ χδαηνο απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

δξαζηεξηνηήησλ  

 Βειηηψζεηο ζηε δηαλνκή ηνπ χδαηνο  

 Παξάθηηα θαη ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα  

 Πνζφ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη δπλακίηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αιηεία  

 Αιιαγή ζην πνζνζηφ ηεο αιηείαο απφ ηα είδε αλά ζπγθεθξηκέλε επνρή  

 Πξνζηαηεπφκελε παξάθηηα δψλε  

 Μφιπλζε ζηα θξίζηκα ζεκεία  

 Δθαξκνγή ησλ ελζσκαησκέλσλ δηνηθεηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ παξάθηησλ 

πεξηνρψλ   

 Σάζεηο ζηνλ πιεζπζκφ ζαιαζζνπνπιηψλ  

 Ρχπνη ζηηο πνιηθέο αξθνχδεο  

 Έιεγρνο ησλ ηάζεσλ πιεζπζκψλ ζηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά  

 Σάζεηο ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο πνπιηψλ: ζπλνιηθά απεηινχκελα είδε  

 Σάζεηο ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο πνπιηψλ: ζεκαληηθνί πιεζπζκνί ησλ εηδψλ 

επξσπατθήο αλεζπρίαο 

Β) Αζηηθή αλάπηπμε 

 Πνζνζηφ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ  

 Φξάγκαηα  

 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ δίπια ζηνπο βαζηθνχο βηφηνπνπο  

 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ δίπια ζηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο  

 

Γ) Νεξό 
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 Δηήζηεο απνζχξζεηο ππφγεησλ λεξψλ σο πνζνζηφ ηεο εηήζηαο επαλαθφξηηζεο  

 Βαζκφο ηεκαρηζκνχ πνηακψλ  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη θαιιηεξγήζηκε έθηαζε  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη δαζηθή έθηαζε  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη ιηβάδη  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη νηθηζηηθή πεξηνρή  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη πνηηζκέλε πεξηνρή  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη μεξά πεξηνρή  

 Πνζνζηφ ηνπ πδξνθξίηε πνπ είλαη πγξφηνπνο  

 Αξηζκφο πεξηνρψλ Ramsar  

 Πνηφηεηα λεξνχ  

 Έθηαζε θαη βαζκφο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ  

 Πνζνζηφ εμαγσγήο χδαηνο  

 Μεηαβαηηθά θαη παξάθηηα χδαηα: πνζνζηφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

κεηαβαηηθψλ πδάησλ θαη παξάθηησλ πδάησλ θάησ απφ ηελ θαιή νηθνινγηθή 

ζέζε  

 Βηνρεκηθφ αίηεκα νμπγφλνπ (BOD) ησλ νξγαληζκψλ χδαηνο (επηξνθηζκφο)  

 Οηθνγελεηαθή πνηθηινκνξθία ςαξηψλ  

 Αιιαγή ζην πνζνζηφ ηεο αιηείαο απφ ηα είδε αλά ζπγθεθξηκέλε επνρή  

 Απεηινχκελα είδε ςαξηψλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηδψλ ςαξηψλ γλσζηφ  

 Θέζε αθηψλ  

 Παξάθηηνο πιεζπζκφο ρσξίο επεμεξγαζία θαζαξηζκνχ ιπκάησλ  

 Κάιπςε εδάθνπο αθηψλ  

 Μεηνπζησκέλε αθηή  

 Μείσζε ησλ ζεκείσλ χδαηνο  

 Πνηφηεηα ππφγεηνπ λεξνχ: ληηξηθά άιαηα, αιαηφηεηα, ηνμηθά πξντφληα  

 Δπίπεδν ππφγεησλ λεξψλ (επίπεδν ζηαζκψλ λεξνχ)  

 Δπίπεδα θαη αιαηφηεηα ιηκλψλ  

 Οξγαληθή κφιπλζε   

 Άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηεο παξαγσγήο χδαηνο: πφζηκν χδσξ κέζσ ησλ 

ηερληθψλ αθαιάησζεο θαη χδσξ πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηε βξνρή  
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 Πνζνζηφ ηεο παξάθηηαο δψλεο κε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ ππεξβαίλνπλ 100 

θαηνίθνπο/km2  

 Πνηφηεηα ηνπ χδαηνο ζηνλ σθεαλφ   

 Πνηακνί κε ηελ θαιή πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο βηνηηθνχο δείθηεο  

 Αιάησζε ησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ (παξάθηησλ θαη εζσηεξηθψλ) 

αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο  

 Ρνή ξεπκάησλ  

 Απνζήθεπζε θαη θνξηίν ηδεκάησλ απφ ξεχκαηα  

 Πνηφηεηα λεξνχ επηθάλεηαο: άδσην, δηαιπκέλν νμπγφλν, pH, θπηνθάξκαθα, 

βαξηά κέηαιια, ζεξκνθξαζία  

 πλνιηθέο βάξθεο, θαλφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λεζί ή αλά ρσξηφ  

 Γείθηεο θαηαλάισζεο χδαηνο απφ ηνπο ηνκείο (γεσξγηθνχο, ελέξγεηα, 

βηνκεραλία, ηνπξηζκφο θαη ππεξεζίεο  

 Γείθηεο ηεο βηνηηθήο αθεξαηφηεηαο (IBI) 

Γ) Τπνδνκέο- κεηαθνξέο 

 Οδηθή ππθλφηεηα  

 Έληαζε θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο επξσπατθήο ζπνπδαηφηεηαο  

 πλνιηθφ κήθνο ησλ δξφκσλ, ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ ξεπκάησλ αλά 

πεξηνρή  

 Ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ππνδνκήο  

 Πεξηνρέο πνπ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 5 ρικ απφ ηνλ θνληηλφηεξν δξφκν ή 

ζηδεξφδξνκν   

 Σεκαρηζκφο ησλ δαζψλ & ησλ ηνπίσλ (νδηθέο δηαηνκέο)  

 Γίθηπα δξφκσλ θαη κεηαθνξψλ  

 Ππθλφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  

 Δγγχηεηα ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ ζηηο νξηδφκελεο πεξηνρέο ηδηαίηεξεο 

αηζζεηηθήο αμίαο 

 Σεκαρηζκφο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ βηφηνπσλ 
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Γείθηεο πνπ έρεη νξίζεη ε Δπξσπατθή Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) 

Α) Νεξό 

 

 Σπραίεο δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ ηε ζαιάζζηα λαπηηιία  

 πγθεληξψζεηο ακκσλίνπ ζηνπο πνηακνχο  

 Πνηφηεηα λεξνχ θνιχκβεζεο  

 πγθεληξψζεηο Υισξνθχιιεο ζηα κεηαβαηηθά, παξάθηηα θαη ζαιάζζηα χδαηα  

 Σαμηλφκεζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ  

 Γείθηεο επίδεημεο: βηνινγηθή πνηφηεηα ησλ ιηκλψλ  

 Απαιιαγή ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ απφ ηηο αζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απφβιεησλ  

 Απαιιαγή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζαξηζκνχ θαη ηηο 

παξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο  

 Πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ  

 Δθπνκπέο ηνπ αδψηνπ (N) θαη ηνπ θσζθφξνπ (P) απφ ηηο αζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απφβιεηνπ χδαηνο (UWWT)  

 Δθπνκπέο ηεο νξγαληθήο νπζίαο  

 Δθπνκπέο ζην χδσξ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ απφ ηε βηνκεραλία  

 Δθπνκπέο ζην χδσξ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ απφ ηηο αζηηθέο πεγέο  

 πρλφηεηα ησλ ρακειψλ ζπγθεληξψζεσλ θαηψηαηνπ νμπγφλνπ ζηα παξάθηηα 

θαη ζαιάζζηα χδαηα  

 Δπηθίλδπλεο νπζίεο ζηηο ιίκλεο  

 Δπηθίλδπλεο νπζίεο ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο  

 Δπηθίλδπλεο νπζίεο ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηα παξάθηηα χδαηα  

 Δπηθίλδπλεο νπζίεο ζηα πνηάκηα  

 Παξάλνκεο απαιιαγέο ηνπ πεηξειαίνπ ελ πισ  

 Φνξηία επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα παξάθηηα χδαηα  

 Δζληθά ζρέδηα ηαμηλφκεζεο πνηακψλ  

 Νηηξηθφ άιαο ζηα ππφγεηα λεξά  

 Άδσην θαη θψζθνξνο ζηνπο πνηακνχο  

 πγθεληξψζεηο αδψηνπ ζηνπο πνηακνχο  

 Με-γεγελή είδε ζηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο  

 Θξεπηηθέο νπζίεο ζηα παξάθηηα χδαηα  
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 Θξεπηηθέο νπζίεο ζηνπο πνηακνχο  

 Οξγαληθή νπζία ζηνπο πνηακνχο  

 Γεληθά απνζέκαηα δεμακελψλ  

 Φπηνθάξκαθα ζηα ππφγεηα λεξά  

 πγθεληξψζεηο θσζθφξνπ ζηνπο πνηακνχο  

 Φψζθνξνο ζηηο ιίκλεο  

 Φψζθνξνο ζηηο ιίκλεο - δείθηεο επηξνθηζκνχ ζηηο ιίκλεο  

 Φπηνπιαγθηφλ ζηα κεηαβαηηθά θαη παξάθηηα χδαηα  

 Αζηηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ  

 Παξαγσγή απνβιήησλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

 Γείθηεο εθκεηάιιεπζεο χδαηνο  

 Σηκέο χδαηνο  

 Υξήζε χδαηνο απφ ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο  

 Απνδνηηθφηεηα ρξήζεο χδαηνο (ζηηο πφιεηο): δηαξξνή  

 Υξήζε χδαηνο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

Β) Φπζηθό πεξηβάιινλ  

 Αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο 

 Πηέζεηο ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ  

 Πξνζηαζία ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ  

 Δίδε βιάζηεζεο  

Γ) Αέξαο 

 Δθπνκπέο   Νh3  

 Δθπνκπέο  NOx  

 Δθπνκπέο ηνπ SO2  

 Πεξηνρή δεκίαο νηθνζπζηήκαηνο απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

 Δθπνκπή ησλ πξνδξφκσλ ηνπ φδνληνο  

 Τπέξβαζε ηεο αμίαο θαηψηαησλ νξίσλ αλζξψπηλεο πγείαο ηεο ΔΔ γηα ην φδνλ 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο  

Γ) Έδαθνο 

 Γαπάλεο γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρψλ  

 Γαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρψλ  
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 Δπί ηνηο εθαηφ ζπκβνιή ζηελ εδαθνινγηθή κφιπλζε, απφ ηηο εληνπηζκέλεο 

πεγέο  

 Πξφνδνο ζηε δηαρείξηζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρψλ  

 Ρππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο εληνπηζκέλεο πεγέο 

Δ) Θάιαζζεο θαη αθηέο 

 Υισξνθχιιε ζηα κεηαβαηηθά, παξάθηηα θαη ζαιάζζηα χδαηα  

 Δηζαγσγή ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηνπο δσληαλνχο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο   

 

Γείθηεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ην Δ.Κ.Π.Α.Α. 

1) Kιηκαηηθή Μεηαβνιή  

1.1. Δμέιημε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη απφθιηζε απφ ην ζηφρν ηνπ 

Κπφην  

1.2. Πνξεία απνζχλδεζεο νηθνλνκίαο θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

1.3. Σνκεαθή αλάιπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

1.4. πλεηζθνξά ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηηο εθπνκπέο CO2  

2) Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε  

2.1. Δμέιημε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ θαη απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

νδεγίαο 2001/81  

2.2. Πνξεία απνζχλδεζεο νηθνλνκίαο θαη αεξίσλ ξχπσλ  

2.3. Σνκεαθή αλάιπζε αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ  

2.4. Καηά θεθαιή εθπνκπέο SO2 θαη ΝΟx  

2.5. Πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ  

3) Τδαηηθνί Πόξνη Καη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ  

3.1. Απνιήςεηο λεξνχ  

3.2. Καηά θεθαιή δήηεζε λεξνχ  
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3.3. Σνκεαθή αλάιπζε ηεο δήηεζεο λεξνχ  

3.4. Έληαζε ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία  

3.5. Πνηφηεηα εζσηεξηθψλ θαη θνιπκβεηηθψλ λεξψλ  

3.6. Αηπρήκαηα δεμακελφπινησλ  

3.7. Δπεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ  

4) ηεξεά Απνξξίκκαηα   

4.1. Δμέιημε ηεο παξαγσγήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ  

4.2. Καηά θεθαιή παξαγσγή αζηηθψλ απνξξηκκάησλ  

4.3. χζηαζε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ  

4.4. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή κεζφδσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ  

4.5. Αλαθχθισζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο  

5) Φύζε Καη Βηνπνηθηιόηεηα  

5.1. χλνιν εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο  

5.2. Δλδεκηθφηεηα εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο  

5.3. Πνζνζηφ απεηινχκελσλ εηδψλ  

5.4. Αξηζκφο, ηχπνο θαη θαηάζηαζε δηαηήξεζεο νηθνηφπσλ  

5.5. Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο  

5.6. Έθηαζε θαη πςνκεηξηθή θαηαλνκή δαζηθψλ εθηάζεσλ  

5.7. Γαζηθέο ππξθαγηέο  

5.8. Αλαδαζσζείζεο εθηάζεηο  

6) Δλέξγεηα  

6.1. Δμέιημε πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο δήηεζεο  

6.2. Δμέιημε ηειηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο  
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6.3. Καηά θεθαιή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη εθπνκπέο CO2  

6.4. πκβνιή ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηηο αέξηεο εθπνκπέο  

6.5. Απνζχλδεζε νηθνλνκίαο, ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη εθπνκπψλ  

6.6. Δλεξγεηαθή έληαζε  

6.7. ρεηηθή εμέιημε ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη δήηεζεο ειεθηξηζκνχ  

6.8. χλζεζε ηνπ κίγκαηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο  

6.9. πκκεηνρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή  

6.10. Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πιήλ κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ  

6.11. Δγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ζέξκαλζε λεξνχ  

 

7) Μεηαθνξέο 

7.1. Δμέιημε κεηαθνξηθνχ έξγνπ  

7.2. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

7.3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ  

7.4. Απνζχλδεζε νηθνλνκίαο θαη κεηαθνξηθνχ έξγνπ  

7.5. Μεηαβνιή ηεο έληαζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ  

7.6. πκβνιή ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηηο αέξηεο εθπνκπέο  

7.7. Οηθν-απνδνηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ  

7.8. Δμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο θαηαιπηηθψλ απηνθηλήησλ  

7.9. Ππθλφηεηα νδηθνχ δηθηχνπ  

7.10. Δμέιημε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ  

8) Γεσξγία – Κηελνηξνθία - Αιηεία  
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8.1. Βαζκφο εθκεράληζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

8.2. Υξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ / Ηζνδχγην αδψηνπ  

8.3. Αξδεπφκελε γεσξγηθή γε  

8.4. Οηθν-απνδνηηθφηεηα γεσξγηθνχ ηνκέα  

8.5. πκβνιή γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζηηο αέξηεο εθπνκπέο  

8.6. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή νξγαληθψλ θαιιηεξγεηψλ  

8.7. Δμέιημε αιηεπηηθήο παξαγσγήο  

9) Βηνκεραλία  

9.1. Αξηζκφο θαη κέζν κέγεζνο βηνκεραληθψλ θαηαζηεκάησλ  

9.2. πγθέληξσζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζηελ πξσηεχνπζα  

9.3. Δμέιημε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα  

9.4. Κιαδηθή αλάιπζε πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο  

9.5. πκβνιή βηνκεραληθνχ ηνκέα ζηηο αέξηεο εθπνκπέο  

9.6. Οηθν-απνδνηηθφηεηα βηνκεραληθνχ ηνκέα  

10) Σνπξηζκόο  

10.1. Αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ  

10.2. Αλάιπζε αθίμεσλ αλά κέζν κεηαθνξάο  

10.3. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

10.4. Δπνρηθφηεηα ηνπξηζηηθήο θίλεζεο  

10.5. Γηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα  

10.6. Αξηζκφο θαη πιεξφηεηα ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ  

10.7. Αλάπηπμε αγξνηνπξηζκνχ 
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Παξάξηεκα Β (Υάξηεο) 

 

Υάξηεο 1: Γεσγξαθηθέο ελφηεηεο δήκνπ Γιπθάδαο 

Υάξηεο 2: Υξήζεηο Γεο δήκνπ Γιπθάδαο 

Υάξηεο 3: Υξήζεηο Γεο Παξαιίαο 

Υάξηεο 4: Ρέκαηα ζην δήκν Γιπθάδαο 

εκεηψλεηαη φηη νη ράξηεο 1-4 απνηέιεζαλ ηα ςεθηνπνηεκέλα δηαγξάκκαηα ηεο 

Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ κε θπξίσο ηξία ζεκαηηθά επίπεδα: νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα, αθηνγξακκή θαη φξηα δήκνπ. Σα ςεθηνπνηεκέλα ππφβαζξα είλαη ζε 

ζχζηεκα ΔΓΑ `87 θαη έρνπλ παξζεί απφ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο 

Καξνπνχινπο Θενδνζίαο. 
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