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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΝΔΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ.* 

 

ΝΔΡΟ- ΛΙΜΝΑΙΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ 

 

Πεπιγπαθή θεμαηικήρ ενόηηηαρ 

 

Τα πξνγξάκκαηα ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Νεξό- 

ιηκλαία νηθνζπζηήκαηα» έρνπλ σο ζηόρν λα 

πιεξνθνξεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ηε ζεκαζία 

ηνπ λεξνύ σο θπζηθνύ πόξνπ γηα ηελ ύπαξμε δσήο 

ζηνλ πιαλήηε θαζώο επίζεο θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ 

πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε γηα ηελ 

εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπ. 

 

 Σηνλ πδαηνθξάθηε Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο 

Αζαιάζζαο, νη καζεηέο/ηξηεο κέζα από κηα πνηθηιία 

θαη ζπλδπαζκό δξαζηεξηνηήησλ εκπεηξηθήο, 

βησκαηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ελαζρόιεζεο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηε 

δηαρξνληθόηεηα ηνπ πδαηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ 

Κύπξν θαη ζα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηα ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ πγξνβηνηόπσλ σο ηόπσλ ύπαξμεο 

ζεκαληηθώλ εηδώλ από ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα 

ηνπ ηόπνπ καο.  

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζα γλσξίζνπλ ηελ πδξόθηιε 

βιάζηεζε θαη ζα θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε άιια 

νηθνζπζηήκαηα ώζηε λα ζπλδέζνπλ ην ζέκα ηνπ 

λεξνύ κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

δσή ηνπ ηόπνπ καο.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Μελέηη ηηρ σλωπίδαρ 

και ηηρ πανίδαρ ζε λιμναία 

οικοζςζηήμαηα. 

 

2. Ανθπώπινερ 

παπεμβάζειρ ζε λιμναία 

οικοζςζηήμαηα- 

Οπθολογιζηική σπήζη ηων 

ςδάηινών πόπων 

 

3. Η παπαγωγή θςηών ζηο 

Γαζικό θςηώπιο 

Αθαλάζζαρ –διαηήπηζη 

και πποζηαζία ηηρ 

σλωπίδαρ.  

 

 

Τα δεηήκαηα δηεξεύλεζεο ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ  

 ε ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ  

 ε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο 

  ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε   

 ε αιιιεινζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ δσήο 

 νη αλζξσπνγελείο αηηίεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ιηκλαίνπ 

νηθνζπζηήκαηνο (θνηλσληθνί- θαθέο ζπλήζεηεο, 

απξνζεμία, έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο, νηθνλνκηθνί- 

θέξδνο), θαζώο θαη ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο απηήο. 

 νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο 

 ε απόθηεζε δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο, 

αλάιπζεο απνηειεζκάησλ, εξκελείαο θαη δηαηύπσζεο 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ 

επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ  

 ε εμνηθείσζε ζηε ρξήζε δηαθόξσλ πεγώλ θαη κέζσλ 

(θσηνγξαθηθό πιηθό, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, δηαδίθηπν, θείκελα, θ.ά) γηα ηε κειέηε 

δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ην λεξό 

  ε αλάγθε γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ ιηκλαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ (κέηξα πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο) ζε 

ηνπηθό επίπεδν 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ  

 ε δηαδηθαζίαο ηεο εξεκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο 

 νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εξεκνπνίεζε ηνπ 

εδάθνπο ζηελ Κύπξν (ππεξάληιεζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ, 

ιεηςπδξία)        



 

 

 

 

 

 

 ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο  

 ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δσήο 

ζηε Γε   

 ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνύ, ε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο, ε θηώρηα θαη νη θνηλσληθέο θαη  

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

 νη ηξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

θαη δηαζύλδεζε ηεο έιιεηςεο λεξνύ κε ηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζήο ηνπ 

 ηα δηαρξνληθή αίηηα εκθάληζεο ηεο θηώρηαο ζηνλ θόζκν.-

Ιζηνξηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ζπζρεηηζκόο ηνπ κεηα αίηηα ηεο θηώρηαο (νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά) 

  ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αύμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο παγθόζκηα, γηα 

αλαδήηεζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ δσήο 

 ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

ζπλζεθώλ ζηελ θνηλόηεηα.  

 ε ζσζηή δηαηξνθή (κνληέιν αγξνηηθήο παξαγσγήο - 

ρξήζε ηεο γεο, δηαθίλεζε ηξνθίκσλ, ηξόπνο παξαγσγήο 

ηνπο) θαη ε ηζνξξνπία ζηελ ελέξγεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 ε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ σο απνηέιεζκα ηεο ξίςεο 

απνξξηκκάησλ    

 επηξνθηζκόο 

                                        

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ:   

 ε αλάγθε γηα αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ αιιά θαη 

ησλ άιισλ θπζηθώλ πόξσλ κηαο πεξηνρήο 

 ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην λεξό 

 ε ρξήζε ηεο γεο 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ δηαθόξσλ κλεκείσλ 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο, (π.ρ αησλόβηα δέληξά, ιηκλαία 

νηθνζπζηήκαηα) 



 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 ν εληνπηζκόο πεξηπηώζεσλ ξύπαλζεο θαη κόιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

 ε κειέηε θαη ε αμηνιόγεζε κνξθώλ ηνπξηζκνύ, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ αεηθνξία ησλ πεξηνρώλ, ζέβνληαη θαη 

αλαδεηθλύνπλ ην θπζηθό, πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρώλ θαη ζηνρεύνπλ ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ  

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 νη ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε-

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηα ζπλδένπλ κε 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

θίλεηξα θαη ζπλέπεηεο  

 νη θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηνλ πιαλήηε από ηε κε-

αεηθόξν δηαρείξηζε 

 νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ε ξνή ελέξγεηαο ζην νηθνζύζηεκα  

 ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο ζηελ εμέιημε ηεο 

αλζξσπόηεηαο (πνιηηηζκόο, νηθνλνκία, θνηλσλία) 

 ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ελεξγεηαθώλ πεγώλ ζε κηα 

πεξηνρή ζηελ αλάπηπμε γεσζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ζε 

δηεζλέο επίπεδν 

 ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

 

ΠΔΡΙΑΣΙΚΟ ΓΑΟ  

 

Πεπιγπαθή θεμαηικήρ ενόηηηαρ 

 

Η κειέηε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζην πεξηαζηηθό δάζνο 

Αζαιάζζαο. Ο θύξηνο ζηόρνο είλαη νη καζεηέο/ηξηεο 

λα κειεηήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ζπζηήκαηα πνπ 

ζα δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ δάζνπο 

(δάζσζε/ αλαδάζσζε). 

 

Δπηπιένλ, κέζα από ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

1. Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο    

θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ηνπ Δζληθνύ Γαζηθνύ 

Πάξθνπ Αζαιάζζαο - 

δαζηθέο ππξθαγηέο 

 

2. Μειέηε ηνπ Βνηαληθνύ      

Κήπνπ (κε έκθαζε ζηα 

αξσκαηηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά 

Φπηά, αιιά θαη ηελ παλίδα 

Τα δεηήκαηα δηεξεύλεζεο ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 ηαμηλόκεζε ησλ βαζηθώλ εηδώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο 

θύξηνπο δαζηθνύο νηθόηνπνπο 

 ε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο 

  ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα 

είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ 

 ε αιιιεινζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ δσήο 



ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο, νη 

καζεηέο/ηξηεο επηδηώθεηαη λα γλσξίζνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο ηνπ ηόπνπ καο, όπσο επίζεο θαη λα 

αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ (ρισξίδα). Τέινο, 

ζηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα αλαδείμνπλ  

ην δαζηθό νηθνζύζηεκα σο ην πην ζεκαληηθό 

ζπζηαηηθό ηεο βηόζθαηξαο.. 

 

πνπ ζπληεξνύλ) 

 

3. Τξνθή θαη ελέξγεηα από 

ην Γάζνο 

 

4. Μνλνπάηηα ηεο Φύζεο 

 

  νη αλζξσπνγελείο αηηίεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δαζηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο (θνηλσληθνί- θαθέο ζπλήζεηεο, 

απξνζεμία, έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο, νηθνλνκηθνί- 

θέξδνο), θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο απηήο. 

 νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηνπ δάζνπο 

 ε απόθηεζε δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο, 

αλάιπζεο απνηειεζκάησλ, εξκελείαο θαη δηαηύπσζεο 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ 

επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ  

 ε εμνηθείσζε ζηε ρξήζε δηαθόξσλ πεγώλ θαη κέζσλ 

(θσηνγξαθηθό πιηθό, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, δηαδίθηπν, θείκελα, θ.ά) γηα ηε κειέηε 

δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα δάζε ζε παγθόζκην επίπεδν 

  ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ (κέηξα πξόιεςεο θαη 

παξέκβαζεο) ζε ηνπηθό επίπεδν. 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 

 νη αλζξσπνγελεηο θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην δάζνο 

(ππξθαγηά, ππεξπινηόκηζε, ππεξβόζθεζε) 

 ε απνδάζσζε θαη απνςίισζε 

 ε έιιεηςε θπηηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο  

 ηα δηαθνξεηηθά είδε εδαθώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κύπξν 

 ηα θύξηα αβηνηηθά ζηνηρεία (λεξό, ήιηνο, αέξαο, έδαθνο) 

θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζία ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δσήο ζην δάζνο 

 νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

 ν θύθινο ηνπ λεξνύ 

 ν ξόινο ηνπ λεξνύ ζηε δηακόξθσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

κηαο πεξηνρήο  

 ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνύ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα 

 ε δηαδηθαζίαο ηεο εξεκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο 

 νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εξεκνπνίεζε ηνπ 

εδάθνπο ζηελ Κύπξν (ππεξάληιεζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ, 

ιεηςπδξία)    

 ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο  

 ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δσήο 

ζηε Γε   



 ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνύ, ε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο, ε θηώρηα θαη νη θνηλσληθέο θαη  

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

 νη ηξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

θαη δηαζύλδεζε ηεο έιιεηςεο λεξνύ κε ηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζήο ηνπ 

  ηα δηαρξνληθή αίηηα εκθάληζεο ηεο θηώσιαρ ζηνλ θόζκν.-

Ιζηνξηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ζπζρεηηζκόο ηνπ κεηα αίηηα ηεο θηώρηαο (νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά) 

  ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αύμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο παγθόζκηα, γηα 

αλαδήηεζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ δσήο 

 ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

ζπλζεθώλ ζηελ θνηλόηεηα 

  ηε ζσζηή δηαηξνθή (κνληέιν αγξνηηθήο παξαγσγήο - 

ρξήζε ηεο γεο, δηαθίλεζε ηξνθίκσλ, ηξόπνο παξαγσγήο 

ηνπο) θαη ηελ ηζζνξνπία ζηελ ελέξγεηα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 ε πνξεία ελόο πξντόληνο από ηηο πξώηεο ύιεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ην ηαμίδη ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή 

 ηα απνξξίκκαηα  

 ηα δηάθνξα δαζηθά πξντόληα επηινγέο ζηνλ ηξόπν 

ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ.  

 ε έλλνηα ηνπ βηνινγηθνύ πξντόληνο.  

 ε ζπιινγή θαη ε αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε 

βηνινγηθή θαη ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα. Δπηρεηξεκαηνινγία 

ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο βηνινγηθώλ πξντόλησλ  

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ε βειηίσζε πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζην δάζνο ή/θαη 

ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα 

 νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηε δηακόξθσζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο 

 ε ζεκαζία ησλ κνλνπαηηώλ ηεο Φύζεο ζηνλ θπζηθό θαη 

πνιηηηζηηθό καο πινύην 

 ηα θππξηαθά δέληξα/ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ε άκεζε 

ζύλδεζή ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο παξαδόζεηο καο 



(π.ρ. ειηά, ραξνππηά, ακπέιη) 

 ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε θπζηθή θιεξνλνκία θαη ν 

ξόινο ηνπο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

ηαπηόηεηαο 

 νη κύζνη, νη παξαδόζεηο θαη ηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

 ε θαηαλόεζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε θνηλσληθό, 

πεξηβαιινληηθό, πνιηηηζηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν από 

ηελ αιόγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ δαζώλ (αιινίσζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο κηαο πεξηνρήο, πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε, εμαθάληζε εηδώλ, εμαθάληζε επαγγεικάησλ, 

αζηπθηιία θιπ.) 

  ε δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ θαη θαηαλόεζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ, ζε ηνπηθό θαη 

παγθόζκην επίπεδν 

 ε δηεξεύλεζε ησλ νηθνινγηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ ζε ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ 

 ε ρσξίο όξηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε 

 νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζηνλ ηόπν καο 

 ε αλάγθε ζεβαζκνύ, δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ ηόπνπ καο 

 ε ζεκαζία πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ ηόπνπ καο (θπζηθά, πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θ.ά.) σο βαζηθνύ παξάγνληα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο 

 ε κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπ δάζνπο κε ηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 νη ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε-

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηα ζπλδένπλ κε 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

θίλεηξα θαη ζπλέπεηεο  

 νη θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηνλ πιαλήηε από ηε κε-

αεηθόξν δηαρείξεζε 



 νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ε ξνή ελέξγεηαο ζην νηθνζύζηεκα  

 ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο ζηελ εμέιημε ηεο 

αλζξσπόηεηαο (πνιηηηζκόο, νηθνλνκία, θνηλσλία) 

 ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ελεξγεηαθώλ πεγώλ ζε κηα 

πεξηνρή ζηελ αλάπηπμε γεσζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ζε 

δηεζλέο επίπεδν 

 ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

Πεπιγπαθή ηηρ θεμαηικήρ ενόηηηαρ 

 

H επηζηεκνληθή κειέηε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο Γεο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία 

ησλ εηδώλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

απεηινύληαη κε εμαθάληζε. 

 

Τα πξνγξάκκαηα πξνσζνύλ ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ζε ζέκαηα επηζηεκεο ηερλνινγίαο, 

νηθνλνκίαο, ηζηνξίαο, θαζώο θαη θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε βηνπνηθηιόηεηα.  

 

Καηά ηελ κειέηε ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, 

ζπδεηνύληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο θηλδύλνπο 

πνπ απεηινύλ ηνλ θόζκν από ηελ εμαθάληζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ (όπσο ε παγθόζκηα εηξήλε), αιιά 

θαη ην δηθαίσκα ησλ αλζξώπσλ λα απνιακβάλνπλ 

νηθνζπζηήκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο 

δσήο.  

 

 

 

 

1. Γιαηήπηζη ηων 

Οικοηόπων-Φςζική 

Δπιλογή και Δξέλιξη-

Δξαθάνιζη ηων Διδών 

 

2. ςγκπιηική μελέηη ηηρ 

βιοποικιλόηηηαρ ζε 

οικοζςζηήμαηα ηος 

Δθνικού Γαζικού 

Πάπκος Αθαλάζζαρ 

 

.   

Τα δεηήκαηα δηεξεύλεζεο ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν κε: 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 ε ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ  

 ε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Αζαιάζζαο 

  ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε   

 ε αιιιεινζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ δσήο 

  αλζξσπνγελείο αηηίεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο (θνηλσληθνί- θαθέο ζπλήζεηεο, 

απξνζεμία, έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο, νηθνλνκηθνί- 

θέξδνο), θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο απηήο. 

 νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

 ε απόθηεζε δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο, 

αλάιπζεο απνηειεζκάησλ, εξκελείαο θαη δηαηύπσζεο 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ 

επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ  

 ε εμνηθείσζε ζηε ρξήζε δηαθόξσλ πεγώλ θαη κέζσλ 

(θσηνγξαθηθό πιηθό, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, δηαδίθηπν, θείκελα, θ.ά) 

 ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

νηθνζπζηεκάησλ (κέηξα πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο) ζε 

ηνπηθό επίπεδν 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 νη ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε-

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηα ζπλδένπλ κε 



θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

θίλεηξα θαη ζπλέπεηεο  

 νη θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηνλ πιαλήηε από ηε κε-

αεηθόξν δηαρείξεζε 

 νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ε ξνή ελέξγεηαο ζην νηθνζύζηεκα  

 ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο ζηελ εμέιημε ηεο 

αλζξσπόηεηαο (πνιηηηζκόο, νηθνλνκία, θνηλσλία) 

 ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ελεξγεηαθώλ πεγώλ ζε κηα 

πεξηνρή ζηελ αλάπηπμε γεσζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ζε 

δηεζλέο επίπεδν 

 ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

 

ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ  

 ε δηαδηθαζίαο ηεο εξεκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο 

 νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εξεκνπνίεζε ηνπ 

εδάθνπο ζηελ Κύπξν (ππεξάληιεζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ, 

ιεηςπδξία)        

 ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο  

 ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δσήο 

ζηε Γε   

 ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνύ, ε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο, ε θηώρηα θαη νη θνηλσληθέο θαη  

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

 νη ηξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

θαη δηαζύλδεζε ηεο έιιεηςεο λεξνύ κε ηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζήο ηνπ 

 ηα δηαρξνληθή αίηηα εκθάληζεο ηεο θηώρηαο ζηνλ θόζκν.-

Ιζηνξηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ζπζρεηηζκόο ηνπ κεηα αίηηα ηεο θηώρηαο (νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά) 

  ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αύμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο παγθόζκηα, γηα 

αλαδήηεζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ δσήο 

 ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ 



ζπλζεθώλ ζηελ θνηλόηεηα.  

 ε ζσζηή δηαηξνθή (κνληέιν αγξνηηθήο παξαγσγήο - 

ρξήζε ηεο γεο, δηαθίλεζε ηξνθίκσλ, ηξόπνο παξαγσγήο 

ηνπο) θαη ε ηζζνξνπία ζηελ ελέξγεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

 ε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ σο απνηέιεζκα ηεο ξίςεο 

απνξξηκκάησλ    

 ν επηξνθηζκόο 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ:   

 ε αλάγθε γηα αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ αιιά θαη 

ησλ άιισλ θπζηθώλ πόξσλ κηαο πεξηνρήο 

 ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην λεξό 

 ε ρξήζε ηεο γεο 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ δηαθόξσλ κλεκείσλ 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο, (π.ρ αησλόβηα δέληξά, ιηκλαία 

νηθνζπζηήκαηα) 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 ν εληνπηζκόο πεξηπηώζεσλ ξύπαλζεο θαη κόιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο  

 ε κειέηε θαη ε αμηνιόγεζε κνξθώλ ηνπξηζκνύ, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ αεηθνξία ησλ πεξηνρώλ, ζέβνληαη θαη 

αλαδεηθλύνπλ ην θπζηθό, πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρώλ θαη ζηνρεύνπλ ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ . 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ 

ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Πεπιγπαθή θεμαηικήρ ενόηηηαρ 

Σηόρνο ησλ  πξνγξακκάησλ ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο 

είλαη νη καζεηέο/ηξηεο λα εξεπλήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

 

 

 

 

 

 

1. Κιηκαηηθέο Αιιαγέο-

Δξεκνπνίεζε-Υπνβάζκηζε 

ηνπ εδάθνπο 

 

 

 

2. Δλαιιαθηηθέο Πεγέο 

 

Τα δεηήκαηα δηεξεύλεζεο ζρεηίδνληαη, όζνλ αθνξά ην 

πεξηερόκελν, κε ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 ε ηαμηλόκεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ  

 ε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Αζαιάζζαο 

  ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε   

 ε αιιιεινζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ δσήο 

 νη  αλζξσπνγελείο αηηίεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο (θνηλσληθνί- θαθέο ζπλήζεηεο, 

απξνζεμία, έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο, νηθνλνκηθνί- 

θέξδνο), θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο απηήο. 



ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε-αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Η κειέηε ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιόγσ ηεο άληιεζεο 

θαη ρξήζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζηνρεύεη ζηελ 

θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ζεκαζίαο  

ησλ ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο 
όπσο είλαη: 

 ε ειηαθή ελέξγεηα  

 ε αηνιηθή ελέξγεηα  

 ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα  

 ηα βηνθαύζηκα  

 ην πδξνγόλν 

 

Σηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ νη καζεηέο/ηξηεο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζζνύλ ζηα ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηελ 

ελέξγεηα θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, κέζα από  

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, όπσο ε αληηπαξάζεζε θαη ην εζηθό 

δίιεκκα. Δμεηάδνληαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα κέζα 

από ην πεξηβάιινλ, ηε γεσγξαθία, ηελ πνιηηηθή, ηε 

ρεκεία, ηε βηνινγία, ηελ νηθνλνκία, ηελ 

θνηλσληνινγία θά.  

Οη καζεηέο/ηξηεο εθαξκόδνπλ εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα κειέηε ησλ πνιύπινθσλ 

δηαζεκαηηθώλ δεηεκάησλ. 

Δλέξγεηαο-Φσηνβνιηαηθά 

ζην παλεπηζηήκην Κύπξνπ. 

 

 νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

 ε απόθηεζε δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο, 

αλάιπζεο απνηειεζκάησλ, εξκελείαο θαη δηαηύπσζεο 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ 

επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ  

 ε εμνηθείσζε ζηε ρξήζε δηαθόξσλ πεγώλ θαη κέζσλ 

(θσηνγξαθηθό πιηθό, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, δηαδίθηπν, θείκελα, θ.ά) 

 ε  ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

νηθνζπζηεκάησλ (κέηξα πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο) ζε 

ηνπηθό επίπεδν 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

 νη ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κε-

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηα ζπλδένπλ κε 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

θίλεηξα θαη ζπλέπεηεο  

 νη θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηνλ πιαλήηε από ηε κε-

αεηθόξν δηαρείξεζε 

 νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ε ξνή ελέξγεηαο ζην νηθνζύζηεκα  

 ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο ζηελ εμέιημε ηεο 

αλζξσπόηεηαο (πνιηηηζκόο, νηθνλνκία, θνηλσλία) 

 ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ελεξγεηαθώλ πεγώλ ζε κηα 

πεξηνρή ζηελ αλάπηπμε γεσζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο 

ζε δηεζλέο επίπεδν 

 ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

 

ΝΔΡΟ ΚΑΙ ΔΡΗΜΟΠΟΙΗΗ  

 νη θαζεκεξηλέο καο επηινγέο επεξεάδνπλ ην πδαηηθό 

ηζνδύγην 

 ε έιιεηςε λεξνύ ζε κηα πεξηνρή θαη ν αληίθηππνο ζηε δσή 

ησλ θαηνίθσλ ηεο (θαηαζηξνθή επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ, 

κεηαθίλεζε πιεζπζκνύ, θαηαζηξνθή ηνπηθώλ 

θαιιηεξγεηώλ, αύμεζε ηεο θηώρηαο) 



 νη παξαγόληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εξεκνπνίεζε ηνπ 

εδάθνπο παγθόζκηα (ππεξβόζθεζε, απνςίισζε, 

ππξθαγηέο, εληαηηθή θαιιηέξγεηα, ππεξάληιεζε ησλ 

ππόγεησλ λεξώλ, αζηηθνπνίεζε, κεηαιιεία-ιαηνκεία, 

εηζαγσγή μεληθώλ εηδώλ ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ξίςε 

απνξξηκκάησλ) 

  ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ην θαηλόκελν ηεο 

εξεκνπνίεζεο είλαη πνιπζύλζεην θαη παξαηεξείηαη ζε 

δηάθνξεο ρώξεο γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ε δηεζλήο δξάζε πνπ αλαπηύζζεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο παγθόζκηα. 

 ν ξόινο ησλ πνιηηηζηηθώλ ππεξεζηώλ ελόο θξάηνπο ζηελ 

αλάδεημε θαη πξνώζεζε ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηζκνύ 

 ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε θπζηθή θιεξνλνκία θαη ν 

ξόινο ηνπο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

ηαπηόηεηαο 

 νη κύζνη, νη παξαδόζεηο θαη ηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα 

πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

 ε θαηαλόεζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε θνηλσληθό, 

πεξηβαιινληηθό, πνιηηηζηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν από 

ηελ αιόγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ δαζώλ (αιινίσζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο κηαο πεξηνρήο, πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε, εμαθάληζε εηδώλ, εμαθάληζε επαγγεικάησλ, 

αζηπθηιία θιπ.) 

  ε δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ θαη θαηαλόεζε ησλ ζπλεπεηώλ 

ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ, ζε ηνπηθό θαη 

παγθόζκην επίπεδν 

 ε δηεξεύλεζε ησλ νηθνινγηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε ηνπηθό θαη 

παγθόζκην επίπεδν 

ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 ε ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο ρηεο θαη ζήκεξα  

 ηα ζύγρξνλα κέζα δηαθίλεζεο σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο 

 ε δηαζύλδεζε ηεο ζπαηάιεο ελέξγεηαο κε ηηο θαζεκεξηλέο 

επηινγέο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηνλ ηξόπν δηαθίλεζήο ηνπ θαη 



εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ δηαθίλεζεο γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηβαξύλνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο επζύλεο ζηελ αιιαγή 

αξλεηηθώλ ζπλεζεηώλ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

 ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελόο πξντόληνο θαη ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή 

 νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξώπνπ θαη εμέηαζε 

ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ππεξθαηαλάισζεο αγαζώλ 

 ε ζύγθξηζε δηαδηθαζηώλ θαη ηξόπσλ παξαγσγήο 

πξντόλησλ ρηεο θαη ζήκεξα  

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ  

 ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαη θπξίσο ηα ζύγρξνλα 

θαηαλαισηηθά πξόηππα απνηεινύλ βαζηθό παξάγνληα γηα 

ηελ αύμεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο 

 

* Όια ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα κε ζηόρν ηελ νιηζηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή δηεξεύλεζε ησλ δεηεκάησλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Πέξαλ 

από ηε γλώζε, ζηνρεύεηαη ε θαιιηέξγεηα αεηθόξσλ αμηώλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 


