


ΒΙΩΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ: 
ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 



Φυςικοί Πόροι 

• Φυςικοί πόροι είναι όλα αυτά που οι άνκρωποι μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν και προζρχονται από το φυςικό 
περιβάλλον. Παραδείγματα φυςικϊν πόρων είναι ο αζρασ, το 
νερό, το ξφλο, το πετρζλαιο, το φυςικό αζριο, ο ςίδθροσ και ο 
άνκρακασ. 



Ανανεώςιμεσ Πηγζσ Ενζργειασ 

       https://www.youtube.com/watch?v=T4xKThjcKaE 

 

 

 

• Ενζργεια από ανανεϊςιμεσ πθγζσ είναι θ ενζργεια θ οποία 
προζρχεται από πθγζσ οι οποίεσ δεν εξαντλοφνται όταν 
χρθςιμοποιοφνται, όπωσ θλιακι ι αιολικι ενζργεια. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4xKThjcKaE


Η Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 

• H Ευρωπαϊκι Επιτροπι προωκεί βιϊςιμεσ πρακτικζσ ςτθ γεωργία και τθν 
παραγωγι τροφίμων ςτθν ΕΕ. 

• Η γεωργία υποςτθρίηεται από τισ καλζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, οι 
οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ αγρότεσ να εκμεταλλευτοφν τουσ φυςικοφσ 
πόρουσ, να δθμιουργιςουν τα προϊόντα τουσ και να κερδίςουν τα προσ το 
ηθν. Με τθ ςειρά τουσ, τα χριματα που ειςζρχονται από τθ γεωργία 
ςυντθροφν οικογζνειεσ αγροτϊν και αγροτικζσ κοινότθτεσ, ενϊ τα 
τρόφιμα που παράγονται από τθ γεωργία ςτθρίηουν τθν κοινωνία ςτο 
ςφνολό τθσ. 

• υνεπϊσ, θ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι ςυνδυάηει κοινωνικζσ, οικονομικζσ 
και περιβαλλοντικζσ προςεγγίςεισ για τθν επίτευξθ ενόσ βιϊςιμου 
γεωργικοφ ςυςτιματοσ ςτθν ΕΕ.  



Χρήςη Ανανεώςιμων Πηγών 
Ενζργειασ και Ορθή Διαχείριςη των 

Φυςικών Πόρων ςτη Γεωργία 
 



Hydropanels – Φωτοβολταικά Παραγωγήσ 
Πόςιμου Νεροφ 



Λειτουργία 

                www.youtube.com/watch?v=s4xbURWyuAs 

 
• Φωτοβολταικά παραγωγισ πόςιμου νεροφ από 

τθν ατμόςφαιρα 
 
• Σα hydropanels, αντί να φιλτράρουν τα υπόγεια 

φδατα, ςυλλζγουν υδρατμοφσ από τον αζρα, 
ακόμθ και ςε περιοχζσ με χαμθλι υγραςία και με 
τθ χριςθ θλιακισ ενζργειασ παράγουν επιτόπου 
πόςιμο νερό 
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Πλεονεκτήματα 

• Παράγουν μθδενικά απόβλθτα 

 

• Σο ςφςτθμα λειτουργεί χωρίσ υποδομζσ, καλϊδια 
ι ςωλινεσ, εκτόσ από ζναν μόνο ςωλινα που 
τρζχει από το πάνελ ςτθ βρφςθ 

 

• Παραγωγι μζχρι 5 λίτρων πόςιμου νεροφ τθν 
θμζρα ανά πάνελ με βάςθ το κλίμα και τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ 

 



  https://www.youtube.com/watch?v=S2Cq_TpNXoQ 

   

 

Επιπρόςθετο Τλικό 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Cq_TpNXoQ
https://www.youtube.com/watch?v=S2Cq_TpNXoQ
https://www.youtube.com/watch?v=S2Cq_TpNXoQ


Φωτοβολταϊκά υςτήματα 



Λειτουργία 
    https://bit.ly/2O3hCuw 

 
• Σα φωτοβολταϊκά είναι φτιαγμζνα από πυρίτιο (θμιαγωγόσ). Μζροσ 

του φωτόσ το οποίο πζφτει πάνω ςτο Φωτοβολταϊκό απορροφάται και 
ζτςι θ ενζργεια του φωτόσ μεταφζρεται ςτον θμιαγωγό 

• Η ενζργεια αυτι δεν είναι κατάλλθλθ για χριςθ από τισ οικιακζσ 
ςυςκευζσ. Για να γίνει αυτό θ ενζργεια περνάει μζςα από ζνα 
μετατροπζα.  

• Αν παράγεται περιςςότερθ ενζργεια από αυτι που χρειάηεται το ςπίτι 
τότε θ επιπλζον ενζργεια πθγαίνει πίςω ςτο θλεκτρικό δίκτυο 

https://bit.ly/2O3hCuw
https://bit.ly/2O3hCuw
https://bit.ly/2O3hCuw


Πλεονεκτήματα 

 
• Είναι φιλικά προσ το περιβάλλον αφοφ παράγουν ενζργεια χωρίσ να προκαλοφν 

ρφπουσ 
 

• Η θλιακι ενζργεια είναι ανεξάντλθτθ πθγι ενζργειασ 
 
• Ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ, περίπου 25 χρόνια, και ςχεδόν μθδενικζσ 

απαιτιςεισ 
 
• Μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν 
 
• Μποροφν να εγκαταςτακοφν πάνω ςε ιδθ υπάρχουςεσ καταςκευζσ π.χ. οροφζσ 

ςπιτιϊν 
 
• Παράγουν απευκείασ θλεκτρικι ενζργεια ακόμθ και ςε μικρι κλίμακα (π.χ. ςε 

επίπεδο μερικϊν δεκάδων W ι και mW) 
 



  https://www.youtube.com/watch?v=gl5tY5Noacc 

 

Επιπρόςθετο Τλικό 

https://www.youtube.com/watch?v=gl5tY5Noacc


υλλογή Βρόχινου Νεροφ 



• Κατά μζςο όρο, το 44% τθσ ςυνολικισ χριςθσ νεροφ ςτθν 
Ευρϊπθ αφορά τθ γεωργία, φκάνοντασ το 80% ςε οριςμζνεσ 
περιοχζσ 

 

• Ο όροσ “rainwater harvesting” («ςυλλογή όμβριων») 
χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να περιγράψει διάφορεσ 
τεχνικζσ που αφοροφν τθν ςυλλογι διαφόρων μορφϊν 
απορροισ π.χ. από ςτζγεσ, διάφορεσ πθγζσ (βροχι ι δροςιά) 
και για διάφορουσ ςκοποφσ όπωσ για χριςθ ςτθ γεωργία, 
κτθνοτροφία, φδρευςθ κ.λπ.) 

 

 

υλλογή Βρόχινου Νεροφ 

https://www.youtube.com/watch?v=9J1_tuKW7-g 
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Σρόποι ςυλλογήσ 

• Σο βρόχινο νερό μπορεί να ςυλλζγει από τθν οροφι ενόσ κτιρίου ι από 
άλλεσ επιφάνειεσ ςυλλογισ. τθ ςυνζχεια διοχετεφεται μζςω υδρορροϊν 
και ςωλινων ςε μια δεξαμενι αποκικευςθσ.  

 
• Ζνα ςφςτθμα ςυλλογισ του βρόχινου νεροφ από μία κατοικία 

περιλαμβάνει τα πιο κάτω ςτάδια: 
 
‐ Σο νερό τθσ βροχισ πζφτει ςε μία ςτεγανι και όςο το δυνατόν κακαρι 

επιφάνεια θ οποία ζχει τθν κατάλλθλθ κλίςθ για τθ ςυλλογι του νεροφ 
π.χ. ςτθ ςτζγθ - Επιφάνεια υλλογήσ 

‐ Σο νερό περνάει μζςα από υδρορροζσ και φτάνει ςτον χϊρο 
αποκικευςθσ. τθν είςοδό τθσ υδρορροισ τοποκετείται ζνα φίλτρο ϊςτε 
να μθν αφινει να περνάνε ακακαρςίεσ όπωσ φφλλα, πζτρεσ κλπ.  

‐ Σο νερό φιλτράρεται ξανά περνϊντασ μζςα από ζνα φρεάτιο το οποίο 
διακζτει άνοιγμα για τον κακαριςμό του. 

‐ Σο νερό φτάνει ςε δεξαμενι αποκικευςθσ.  
 



Επιπρόςθετο Τλικό 

https://www.learnaboutcap.com/ekpaideftika.html - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ 3 - 
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΗ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Αντωνακοποφλου Μ., Σόλθ Κ., Καςςελά Α., 2018. Σεχνικόσ Οδθγόσ για Σεχνολογίεσ 

Διαχείριςθσ Μθ υμβατικϊν Τδατικϊν Πόρων. GWP-Med. - https://bit.ly/3egtnJb  

 

Rainwater Harvesting - Home System Tour - https://www.youtube.com/watch?v=pNXooT2FVXM 
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Κομποςτοποίηςη 



Σι είναι θ κομποςτοποίθςθ 

 
   

• Η κομποςτοποίθςθ είναι ζνασ φυςικόσ τρόποσ 
αποςφνκεςθσ και φυςικισ ανακφκλωςθσ 
οργανικϊν υλικϊν ςε οργανικι φλθ θ οποία 
ζχει τθ μορφι χϊματοσ 

 

• Σο υλικό που παράγεται είναι πολφ κρεπτικό 
για τα φυτά 

https://www.youtube.com/watch?v=4vpV8fJ7YmY 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4vpV8fJ7YmY


Χρηςιμοποιοφμε 

• Τπολείμματα φροφτων και λαχανικϊν 

• Σςόφλια αυγϊν 

• Κλαδιά και ξερά φφλλα 

• τάχτθ 

• Χαρτί κουηίνασ και χαρτοπετςζτεσ 

• Πριονίδι 

• Οργανικά λιπάςματα 

• Κοπριά 

 



Δεν μποροφμε να χρηςιμοποιήςουμε 

• Κλαδιά και φφλλα από φυτά που αςκενοφν 

• Κρζασ και κόκκαλα 

• Γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Τπολείμματα ψθμζνου φαγθτοφ 

• Πλαςτικζσ ςακοφλεσ 

• Μθ οργανικά προϊόντα   

 



Πλεονεκτιματα  

• Εξοικονόμθςθ χρθμάτων 
 

• Μείωςθ των ςκουπιδιϊν  
 

• Προςταςία του περιβάλλοντοσ 
 

• Προςταςία του πλανιτθ από το φαινόμενο του κερμοκθπίου - Σα 
οργανικά αποικοδομοφνται κάτω από ςυνκικεσ ζλλειψθσ οξυγόνου με 
αποτζλεςμα τθν παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων μεκανίου (CH4) και 
μονοξειδίου του άνκρακα (CO) τα οποία είναι ςε μεγάλο βακμό 
υπεφκυνα για το φαινόμενο του κερμοκθπίου.  
 

• Αποφυγι τθσ ερθμοποίθςθσ των εδαφϊν. Σο κομπόςτ, (το προϊόν τθσ 
κομποςτοποίθςθσ) επιςτρζφει ςτο ζδαφοσ τισ απαραίτθτεσ για τθ 
γονιμότθτά του ουςίεσ.  



Σι χρειάηεςτε 

• Μικροοργανιςμοφσ (βακτιρια, μφκθτεσ) για 
βιοαποικοδόμθςθ των οργανικϊν αποβλιτων 

• Μίγμα από «πράςινα» υλικά (υλικά πλοφςια 
ςε άηωτο) και «καφζ» υλικά (πλοφςια ςε 
άνκρακα) 

• Κατάλλθλα επίπεδα κερμοκραςίασ, αζρα και 
υγραςίασ για να παραμείνουν οι 
μικροοργανιςμοί ηωντανοί.  

 

 



Επιπρόςθετο Τλικό 

Composting for Beginners - https://www.youtube.com/watch?v=bGRunDez1j4 

Κομποςτοποίθςθ - https://bit.ly/3iFRsfk  

 

Οδθγόσ κομποςτοποίθςθσ - https://bit.ly/2ZQ3kTg  
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Καλζσ πρακτικζσ ανά τθν Ευρϊπθ 



https://www.youtube.com/watch?v=iJBoOW09TF4  

https://www.youtube.com/watch?v=13WWawXBK18  

https://www.youtube.com/watch?v=G8ZwnqDeFpE  
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Πθγζσ – Επιπρόςκετο Διάβαςμα 



• http://www.cea.org.cy/ananeosimes-piges-energias/   - 
Ενεργειακό Γραφείο Κφπρου – Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 

• https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-
4c.html 

• Βιϊςιμθ γεωργία ςτθν ΕΕ - https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/sustainability_el 

• Κομποςτοποίθςθ - https://bit.ly/3iFRsfk  

• Οδθγόσ κομποςτοποίθςθσ - https://bit.ly/2ZQ3kTg  
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ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

Περίοδοσ υλοποίηςησ προγράμματοσ: Ιοφλιοσ 2019 – 
Ιοφλιοσ 2020 

 

Ιςτοςελίδα 

www.learnaboutcap.com   

 

Μζςα Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

  @learnaboutcap 

http://www.learnaboutcap.com/



