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ΠΡΩΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

∆ιαχείριση φυσικών πόρων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το 
κατάλληλο γράµµα. 
1.  Με τον όρο «φυσικοί πόροι» σύµφωνα µε διάφορες ερµηνείες που έχουν 
δοθεί, εννοούµε 
α) αγαθά ή υλικά παρεχόµενα από τη φύση. 
β) τα πρωταρχικά και µετασχηµατισµένα από τον άνθρωπο συστατικά της 
φύσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη βασικών 
ανθρώπινων αγαθών. 

γ) τα πρωταρχικά βασικά και παραχθέντα από τον άνθρωπο αγαθά. 
δ) ο,τιδήποτε στη φύση µη αναγκαίο για τον άνθρωπο ή τους απογόνους του. 

 
2.  Σε όλες τις διαχειριστικές προσεγγίσεις και προσπάθειες για τους φυσικούς 
πόρους υπάρχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως  
α) απαιτούν την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων οι οποίες ολοκληρώνο-
νται µε την υπόθεση, το πείραµα και τη διαφήµιση. 

β) απαιτούν συνήθως συνεργασία επιστηµόνων της ίδιας ειδικότητας. 
γ) προσπαθούν να επιλύσουν προβλήµατα ή διαφορές που προκύπτουν µε-
ταξύ των διαφόρων στοιχείων που υφίστανται µέσα σ� ένα οικοσύστηµα. 

δ) εφαρµόζονται σε όλα τα οικοσυστήµατα ανάλογα µε τη φύση τους. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον 
κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 
 
1.   

Α Β 
 
 
 
 
− O σχεδιασµός των 
φυσικών πόρων 

 
− H οργάνωση των φυσικών 
πόρων 

 
− H διεύθυνση των φυσικών 
πόρων 

 
− O έλεγχος των φυσικών 
πόρων 

 

1.  αφορά στην εκτέλεση της πολιτικής που 
οριοθετεί η διοίκηση 

2.  αναφέρεται ιδιαίτερα στην επισήµανση 
των προβληµάτων που παρουσιάζουν 

3.  αναφέρεται στο σύνολο των κανόνων και 
ενεργειών µε τους οποίους εναρµονίζο-
νται οι συντελεστές παραγωγής και κατα-
νάλωσης σε συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα και χώρο, ώστε να επιτευχθεί η µέ-
γιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα 

4.  αφορά στη διαπίστωση εάν οι συγκεκρι-
µένες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί 
επιτυχώς  

5.  περιλαµβάνει τη δηµιουργία και αναγνώρι-
ση σειράς εναλλακτικών ενεργειών, προ-
τάσεων, στρατηγικής και πολιτικής από το 
διαχειριστή για την επίλυση προβληµάτων 
στο µέλλον 

6.  αφορά ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που έχει η 
κατάσταση των φυσικών πόρων στην οικο-
νοµία 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις 
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο.  
1.  διατήρηση, επιβίωση, εκµετάλλευση, αντικατάσταση, οργάνωση, ανάπτυξη. 
∆ιαχείριση των φυσικών πόρων είναι η τέχνη και η επιστήµη λήψης 
αποφάσεων που αφορούν την �������, �������, προστα-
σία και ������� ενός οικοσυστήµατος.  

 
2.  ποσότητα, καταγραφή, οργάνωση, αξία, χρήση, ιδιότητα. 
Η έννοια της ολοκληρωµένης διαχείρισης φυσικών πόρων µπορεί να οριστεί 
ως η διαδικασία �������, συντονισµού και ελέγχου των 
διαφορετικών ������� των πόρων κατά τρόπο ώστε να παράγεται η 
µέγιστη ������� σε αγαθά και υπηρεσίες από τους συγκεκριµένους 
πόρους κατά τη διάρκεια καθορισµένης χρονικής περιόδου.  
 

3.  βιολογική, οικονοµική, παραγωγική, φυσική, περιβαλλοντική, πλουτοπαραγωγική. 
Βασικό χαρακτηριστικό µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης φυσικών πόρων 
είναι η διεπιστηµονική αντιµετώπιση του θέµατος. Μια τέτοια µορφή 
διαχείρισης των πόρων πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνει υπόψη τις 
�������, και ������� δυνατότητες της περιοχής.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. ∆ώστε τον ορισµό των φυσικών πόρων.  
2. Γιατί πρέπει να ληφθούν µέτρα περιορισµού των δυσµενών επιπτώσεων από 
την αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων; 

3. Τι σηµαίνει ο όρος περιβαλλοντικό κόστος; 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Τι εννοούµε µε τον όρο εκµετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων; 
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